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Wystawa w Galerii Sztuki Parku Kulturowego Miasto Tkaczy prezentuje kilka cykli ilustracji - prac powstałych zarówno                            

w pracowni jak i jako wynik Międzynarodowych Plenerów Ilustratorów na które ilustratorka  dr Joanna Hrk jest zapraszana 

od kilku lat.  

Ilustracje najczęściej wykonane są techniką collagu: łączą w sobie poddruki wykonane rzadką techniką suminagashi, 

wycinanki, rysunku, akwareli, frotażu oraz grafiki komputerowej. Każda ilustracja jest translacją treści wiersza na język 

plastyki zrozumiałej zarówno dla najmłodszego, jeszcze nieczytającego samodzielnie dziecka jak i dla dorosłego. 

Ilustratorka pragnie zwrócić uwagę zwłaszcza na  bardzo  osobiste publikacje  zrealizowane  w duecie artystycznym 

Karolina Kusek – Joanna Hrk. 

"Objęłam spojrzeniem świat dziecka"-  ilustracje powstały do publikacji okolicznościowej z okazji międzynarodowych 

obchodów Roku Janusza Korczaka – 2012r. Inicjatorem projektu było Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej 

przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej 

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. Publikacja "Objęłam spojrzeniem świat dziecka" zawiera 50 wierszy                   

w czterech językach autorstwa znakomitej wrocławskiej poetki Karoliny Kusek i tyle samo ilustracji autorstwa łódzkiej 

artystki, dr Joanny Hrk. Książka przeznaczona jest dla dzieci ale zawarte w niej treści głęboko przemawiają do każdego 

wrażliwego człowieka niezależnie od wieku; poruszając trudne tematy: poczynając od postawy Janusza Korczaka                            

a na dylematach współczesnego świata kończąc.    

Ilustracje przyjmują formę starych fotografii ukazujących dzieci w fantastycznym świecie metafory ikonografii wojennej                       

i dziecięcej. Przepiękna oprawa plastyczna publikacji i duży format powodują,  że książka ma formę  albumu zachęcając 

do  wielokrotnego   przeglądania i przeżywania historii dzieci oglądanych na fotografiach, odnajdując każdorazowo nowe 

szczegóły kombinacji elementów realistycznych i fantastycznych. 

 „Dzieci Marsa” - najnowsze dziecko duetu Karolina Kusek i Joanna Hrk (2016) to wzruszająca, zapisana w strofach, 

opowieść o życiu poetki, jej dzieciństwie, przeżyciach jej rodziny. To książka bardzo, bardzo osobista.                                 

Wiersze zamieszczone w tomie  dojrzewały latami, by wreszcie ujrzeć światło dzienne. Nie mogły się ukazać wcześniej, 

bo były zbyt bolesne, zbyt prywatne. Na dzieło składa się 50 wierszy w trzech wersjach językowych.  

 

Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilka cykli ilustracji - prac powstałych zarówno w pracowni jak i jako wynik 

Międzynarodowych Plenerów Ilustratorów na które ilustratorka  dr Joanna Hrk jest zapraszana od kilku lat.  

http://japonskiedygresje.blogspot.com/2015/07/suminagashi.html

