transparent boundaries
at Galeria Tkacka

THE PROJECT

WORKSHOPS

Transparent Boundaries is an EU Culture
Programme funded project, bringing artist’s from
the UK and Italy together at Galeria Tkacka. The
project aims to increase the visibility of the older
generation. Artists work with older people and also
make work themselves about themes concerning
the older generation. Workshops, performances
and exhibitions have already taken place in the UK,
Denmark, Greece and Italy:
www.transparentboundaries.com

Giulio D’Anna and
Diana Harrison will
both be running
workshops in the
week of January
27th. Participants
should be over 60
years of age.

THE ARTISTS

Diana Harrison will hold a textile workshop on
30th and 31st January 2014 from 11am - 4pm at
which participants will be encouraged to stitch, quilt
and deconstruct their work.

Diana Harrison: Textile Artist
Diana Harrison is an award winning textile artist who
has specialised in contemporary quilting. Her work
was shown at the Victoria and Albert Museum in
London as a part of the ‘Quilts’ exhibition in 2011.
For Galeria Tkacka she is exhibiting works based on
x-rays and bone scans, which revealed that she has
osteoporosis.
The work contains delicate traceries of lines and
holes, worked into the cloth and burnt away. Much
of the work is fragile and all involve stitched layers
of dyed cloth. Some have been subsequently
bleached, burnt and chemically printed resulting in
the erosion and fragmentation of the fabric to reveal
an underlying grid.

The Gallery is open Monday to Friday from
12.00 to 18.00. Closed Saturdays and Sundays.
Vernissage on Saturday, 1 February 2014 at 17.00
Galeria Tkacka Na Jatkach
Ul. Stare Jatki 19-23, 50-111 Wrocław
Tel +48 713443878 www.gt.strefa.pl
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Giulio D’Anna: Choreographer
Giulio D’Anna is an Italian choreographer. He is 33
years old. At the age of 10 he was diagnosed with
scoliosis. The doctor recommended that he learned
to dance and he has carried on since then.

numer wystawy 221/14

Diana Harrison Workshop at Galaria Tkacka

Giulio D’Anna’s workshop at the Widowiskowa
Hall of Wroclaw’s Culture House at
Stanisławska DUBOIS.
Giulio D’Anna’s dance workshop will be on
28th, 29th, 30th and 31st January 2014, from
10.00am to 1.00pm. Special dance abilities are not
required; questioning, listening and desire to work
with a group are all that are needed.
Diana Harrison is supported by the University for the
Creative Arts, Giulio D’Anna is supported by AMAT
(Associazione Marchgiana Attività Teatrali).
Transparent Boundaries takes place with the support of
The Culture Programme of the European Union.
www.transparentboundaries.com

In 2010 he choreographed a dance for two
persons: himself and his father. His father is
65 years old, has no dance training and has
Parkinson’s Disease. The dance is titled ‘Parkin’son’
and has been performed many times, winning the
Roma Equilibrio in 2011.
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“TRANSPARENT BOUNDERIES”
W GALERII TKACKIEJ

PROJEKT
Projekt “Transparent Boundaries” (Przejrzyste
Granice) finansowany przez Program Kultury Unii
Europejskiej, sprowadza artystów z Wielkiej Brytanii
i Włoch do Galerii Tkackiej na Jatkach. Celem
projektu jest zwrócenie uwagi na starsze pokolenie.
Artyści pracują z osobami starszymi, jednocześnie
tworząc prace dotyczące starszego pokolenia.
Związane z projektem warsztaty, spektakle
i wystawy odbyły się już w Wielkiej Brytanii, Danii,
Grecji i we Włoszech:
www.transparentboundaries.com
ARTYŚCI
Diana Harrison: Twórca Tkanin Artystycznych
Diana Harrison jest nagradzanym twórcą tkanin
artystycznych, który specjalizuje się
w nowoczesnym pikowaniu. Jej praca została
pokazana w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie
w ramach wystawy “kołdry“ w 2011 roku.
Dla Galerii Tkackiej Diana wystawi prace tworzone
na podstawie zdjęć rentgenowskich i skanów kości,
wykazujących jej osteoporozę.
Praca zawiera delikatne maswerki z linii i otwory,
wkomponowane w materiał i wypalone. Większość
prac jest delikatna, i wszystkie zawierają warstwy
barwionego płótna. Niektóre zostały także bielone,
palone i chemicznie drukowane, wywołując erozję
i rozdrobnienie materiału ujawniając jego strukturę.

Galeria jest czynna od poniedziałku do piątku od godz.
12.00 do godz.18.00; sobota i niedziela nieczynna.
Wernisaż w sobotę 1 lutego 2014 o godz.17.00
Galeria Tkacka Na Jatkach
Ul. Stare Jatki 19-23, 50-111 Wrocław
Tel +48 713443878 www.gt.strefa.pl

Polish DL.indd 2

Giulio D’Anna: Choreograf
Giulio D’ Anna jest 33 letnim włoskim choreografem.
W wieku 10 lat zdiagnozowano u niego skoliozę.
Lekarz zalecił by nauczył się tańczyć, co robi od
tego czasu. W 2010 roku stworzył choreografię
dla dwó osób: siebie i swojego ojca. Jego ojciec
ma 65 lat, jest amatorem w tańcu i ma chorobę
Parkinsona. Taniec zatytułowany został “Parkin’son”
i wykonany wiele razy, wygrywając Roma Equilibrio
w 2011 roku.

WARSZTATY
Na warsztaty
Giulio D’Anna
i Diany Harrison
zapraszamy
uczestników
powyżej 60-tego
roku życia.
numer wystawy 221/14

Diana Harrison Warsztaty w Galerii Tkackiej.
Warsztat Diany Harrison odbędą się
30 i 31 stycznia 2014 r. od 11.00 do 16.00.
Uczestnicy zachęcani będą do szycia, pikowania
i dekonstrukcji prac.
Giulio D’Anna warsztaty w Sali
Widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury,
we Wrocławiu przy ulicy Stanisława Dubois 5.
Warsztaty tańca z Giulio D’ Ann’em odbędą się
w dniu 28, 29, 30 i 31 stycznia 2014 r. od 10:00
do 13:00. Umiejętności taneczne nie są wymagane;
słuchanie i chęć do pracy w grupie to wszystko co
jest potrzebne.
Diana Harrison wspierana jest przez University for the Creative
Arts, natomiast Giulio D’ Anna przez Amat (Associazione
Marchgiana Attività Teatrali)
Projekt “Transparent Boundaries” (Przejrzyste Granice) odbywa
się dzięki wsparciu programu Kultura Unii Europejskiej.
www.transparentboundaries.com
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