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Dodano 18 December 2015 przez Izabella Pacek  

IMAGO-ART. Galeria sztuki z nutką awangardy 

 

Z początkiem grudnia artystyczna mapa Katowic wzbogaciła się o nowe miejsce – galerię 

sztuki IMAGO-ART. Znajduje się przy ulicy Warszawskiej 67. 

IMAGO-ART to autorska galeria-pracownia stworzona przez projektantkę Dominikę Maniek przy 

wsparciu jej mamy, Marianny Maniek. 

- Obydwie z córką ukończyłyśmy studia w zakresie projektowania ubioru na Akademii Sztuk Pięknych. 

Od dwudziestu trzech lat prowadzę w Chorzowie Galerię Sztuki Użytkowej FAMA-ART, w której 

działalność aktywnie zaangażowała się także Dominika, obecna tam pomysłami i energią. Od 

pewnego czasu córka mieszka w Katowicach i chciała założyć w tym mieście galerię. Stąd też, kiedy 

tutejszy Urząd Miasta ogłosił konkurs „Lokal na kulturę”, namówiła mnie, aby wziąć udział. IMAGO-

ART to przestrzeń do realizacji pomysłów i łączenia ze sobą różnych dziedzin sztuki. To współpraca z 

innymi artystami. Sama idea powstała 5 lat temu, w wyniku współpracy córki z różnymi fotografami. Po 

kilku zrealizowanych sesjach powstał zbiór zdjęć, który był inspiracją do zorganizowania wystaw 

fotograficznych. Galeria-pracownia na Warszawskiej będzie miejscem takich spotkań, daje przede 

wszystkim możliwość pokazywania efektów tej współpracy – opowiada Marianna Maniek. 

W IMAGO-ART ma być prezentowana twórczość różnych awangardowych artystów, designerów 

związanych ze sztuką współczesną w zakresie ubioru, biżuterii artystycznej i fotografii. Będą tam 

organizowane pokazy mody, wernisaże, spotkania autorskie, wystawy fotografii mody, warsztaty, np. 
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dla dzieci i młodzieży. Założenie jest takie, by raz na miesiąc, dwa zmieniała się ekspozycja lub był 

przedstawiany nowy autor. Forma prezentacji może być urozmaicona, np. będzie odbywać się 

spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowana sylwetka danej osoby, jej główne założenia, 

myśli, styl. Właścicielki zamierzają zapraszać do galerii artystów z różnych części kraju i z zagranicy, z 

którymi udało się im już wcześniej współpracować. W planach jest także indywidualna wystawa 

Dominiki Maniek, podczas której oprócz ubrań projektantki będzie można zobaczyć też inne wykonane 

przez nią przedmioty. Panie deklarują, że są otwarte na współpracę z organizatorami inicjatyw z 

zewnątrz. Liczą, że dzięki temu o działalności IMAGO-ART usłyszy jak najwięcej osób i miejsce to 

zyska z czasem grupę stałych zwolenników. 

Właścicielki nie są ukierunkowane na konkretną grupę klientek. – Jesteśmy otwarte na klientki w 

różnym wieku i o różnych rozmiarach. Chcemy, by każda z pań, która odwiedzi naszą pracownię, 

znalazła coś dla siebie, coś, co będzie zarazem wygodne i będzie nośnikiem stylu – mówi Marianna 

Maniek. 

Otwarcie IMAGO-ART odbyło się 4 grudnia. Uświetniła je wystawa artystki Kai Renkas. Autorka 

zaprezentowała cykl plakatów, które były realizowane do wcześniejszych zamówień, pierwotnie 

zachęcając do odwiedzin aktualnie prezentowanego wydarzenia, zdobiły ulice różnych miast,  a 

obecnie można je zobaczyć w formie zbioru plakatów. Uzupełnieniem wystawy jest kolekcja ubrań 

powstałych w wyniku współpracy artystki z Dominiką Maniek, gdzie oryginalne grafiki autorstwa Kai 

zostały naniesione tradycyjną metodą serigrafii i wrosły niczym tatuaż w ubiory. 

- Z doświadczenia wiem, że potrzeba roku, by stwierdzić, czy dane miejsce ma szansę zaistnieć. 

Mamy nadzieję, że IMAGO-ART przetrwa ten okres, a odbywające się tutaj wydarzenia będą 

przyciągać coraz więcej osób – kończy rozmowę Marianna Maniek. 

Więcej informacji na temat IMAGO-ART można znaleźć TUTAJ , zachęcamy też do polubienia profilu 

fb galerii  

http://www.imago-art.pl/
https://www.facebook.com/imagoaart/
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