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Wernisaż wystawy „Śpiąca…” Barbary Idzikowskiej

W piątek, 11 marca, w Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni odbył się wernisaż
wystawy „Śpiąca…” Barbary Idzikowskiej. Instalacja ze szkła wzbudziła zainteresowanie
osób z całego Dolnego Śląska, które licznie przybyły na wydarzenie.
Mecenat nad wystawą objął Prezydent Miasta Wałbrzycha, Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia oraz firma DZT Service ze Świebodzic. − Wystawa przyciąga wielu entuzjastów sztuki
i jest niewątpliwym sukcesem. To ważne, że nasz region rozwija się nie tylko pod względem
gospodarczym, ale też artystycznym − mówi Jolanta Suława, prezes zarządu DZT Service.
Na ekspozycję składają się obraz wykonany na szkle artystycznym przedstawiający twarz
młodej kobiety oraz sarkofag, na którym leży postać „Śpiącej”, przykryta całunem, spod którego
wydostają się jedynie stopy. Wystawie towarzyszą efekty wizualne i dźwiękowe, które nadają
całości charakteru i tworzą niepowtarzalny klimat.
Barbara Idzikowska specjalizuje się w szkle artystycznym. Jest absolwentką wydziału Szkła
i Ceramiki we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2004 roku pracuje we własnym
„Atelier Si, Pb…”, które stworzyła we współpracy z Eugeniuszem Getem Stankiewiczem.
Wernisaż, mimo niezachęcającej pogody, przeciągnął do Centrum Ceramiki Unikatowej Starej
Kopalni wielu zainteresowanych. Wystawa będzie czynna do 6 maja. Po tym czasie „Śpiąca…”
zostanie na stałe zainstalowana w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

DZT Service Sp. z o.o., razem z DZT Service & Heat i DZT Ciepło jest doświadczonym
i solidnym partnerem w zakresie wykonywania inwestycji i remontów w ciepłownictwie,
wodociągach i kanalizacji. Zajmuje się serwisem kotłowni i węzłów cieplnych, oferuje budowę
kotłowni w zamian za długoletnie umowy sprzedaży energii cieplnej. Spółka istnieje od 1991
roku. Świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi standardami, posiada Certyfikat
Wiarygodności Biznesowej.
Więcej informacji dostępnych jest na www.dztservice.pl
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