R O Z M A I T O Ś C I

Przez ponad miesiąc studenci i wykładowcy łódzkiej ASP gościli na naszej
uczelni. Stało się tak za sprawą ich grafik bardzo mocno powiązanych z chemią.
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Wystawa „Grafiki chemią inspirowane” prezentowana w Galerii
Politechnika na Wydziale Chemicznym była przeglądem prac
studentów z Pracowni Technik
Wklęsłodrukowych z Akademii

Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi. Pracownia ta, niczym laboratorium na
Wydziale Chemicznym PŁ, jest
wyposażona w profesjonalne
dygestoria zaprojektowane do

bezpiecznego trawienia blach cynkowych, aluminiowych i żelaznych
w różnych roztworach chemicznych oraz dygestorium do trawienia elektrolitycznego. Z punktu
widzenia procesu twórczego ważna jest również znajomość reakcji
zachodzących na powierzchni metalowych matryc z odczynnikami
chemicznymi.
– Należy pogratulować twórcom
starań zmierzających do ukazania
piękna grafiki warsztatowej, która
– bez odpowiednio zrozumianego
warsztatu technologicznego – nie
znalazłaby się na drodze poszukiwania nowych, zaskakujących
wartości artystycznych – podkreśla
kurator wystawy dr hab. Piotr
Mastalerz z Instytutu Architektury
Tekstyliów.
Prace prezentowane na wystawie to portrety, pejzaże, martwe
natury, sceny architektoniczne
oraz kompozycje abstrakcyjne.
W Bibliotece Chemicznej im.
Osmana Achmatowicza wystawiono w tym samym czasie grafiki
prof. Alicji Habisiak-Matczak i dr.
Oskara Gorzkiewicza – wykładowców prowadzących Pracownię
Technik Wklęsłodrukowych.
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