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 Zobacz zdjęcia (4) 

Katowickie pustostany powoli zapełniają się kulturą. Od dwóch miesięcy przy ul. 

Warszawskiej działa Imago-art., galeria sztuki połączona z odzieżowym showroomem. 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  

Każda kobieta, która interesuje się ubiorem, zapewne nieraz odwiedziła chorzowskie Atelier 

Mody "Kokon". To właśnie tu już kilkadziesiąt lat temu od swojej mamy Dominika zaraziła 

się miłością do strojów. Nic więc dziwnego, że po czasie sama trafiła do Akademii Sztuk 

Pięknych, a dokładnie na zajęcia związane z projektowaniem ubioru i biżuterii.  

 

Autorskie ubrania w Imago-art 
 

W ten sposób, początkowo w głowie, narodziła się galeria Imago-art., miejsce, w którym 

można kupić unikatowe, autorskie ubrania. Na wieść o projekcie Lokal na Kulturę nie wahała 

się ani chwili. Złożyła dokumenty i od początku grudnia przy ul. Warszawskiej można 

odwiedzić niezwykłe miejsce. - W Katowicach nie ma podobnej pracowni, oprócz Atelier 

"Kokon", nie ma drugiej takiej w ogóle na Śląsku. Przede wszystkim to galeria sztuki. 

Regularnie odbywają się tu wernisaże, stawiam głównie na młodych fotografików, z którymi 

dotychczas pracowałam. To niesamowite, jak każdy artysta inaczej potrafi pokazać 

przestrzeń, modelkę, ubiór. Zresztą często zdjęcia same w sobie są większą wartością niż 

sfotografowane ciuchy - żartuje Dominika Maniek, właścicielka Imago-art. Oprócz zdjęć 

będzie tu można oglądać też wystawy malarstwa i grafiki. 

 

Lokal "w ogonku" Warszawskiej to jednak także autorska pracownia i showroom. Na miejscu 

można więc kupić stworzone przez Dominikę stroje i biżuterię. I mimo że galeria działa 

dopiero od dwóch miesięcy, już zjednała sobie rzeszę stałych klientek, bo takich ubrań próżno 

szukać gdzie indziej. - Cieszą się, że mogą kupić coś innego. Coś, czego nie znajdą w 

sieciówkach, unikatowego, a jednocześnie trwałego. Niedawno zapukała do mnie 

zrozpaczona pani, która sukienkę kupiła ponad 20 lat temu w chorzowskiej pracowni mamy. 

Prosiła, żeby podreperować ciuch, bo po dwóch dekadach noszenia na wszystkie imprezy 

uszkodził się jakiś fragment - mówi.  

 

Wystawa grafik w Imago-art 
 

Dominika pracuje przede wszystkim na dzianinie, jedwabiu i szyfonach. Jednak niech nikogo 

nie zwiodą stereotypy, bo z tych tkanin można wyczarować nie tylko sukienki na wieczorowe 

wyjścia. - Zawsze zachęcam klientki, żeby kombinowały z ubraniami, bo jedwabna bluzka 

świetnie będzie wyglądać razem z dżinsami, a z pozoru bardzo elegancka kreacja sprawdzi się 

też z wełnianym swetrem - dodaje. W Imago-art. można zamówić też suknie ślubne inne niż 

wszystkie. Więc jeżeli nie widzicie się w "bezowej" kreacji, tu z pewnością znajdziecie coś 

dla siebie.  

 

Ceny w pracowni nie są wygórowane i wahają się od 150 zł do 2,5 tys. zł (za suknię ślubną). 

Przeciętnie sukienka kosztuje tu około 300 zł.  

 

Warto wybrać się też na najbliższy wernisaż. 18 lutego o godz. 18 zacznie się wystawa grafik 

Jakuba Zdejszy. Imago-art. znajdziecie w Katowicach przy ul. Warszawskiej 67.  
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