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animatorka kultury
edukatorka kulturalna

to już 10 lat



prezeska fundacji 8kolor

4 plenery malarskie i fotograficzne
8 tygodni półkolonii artystycznych

105 warsztatów artystycznych dla kobiet
8 wystaw





dzielnicowy dom kultury
„czuby południowe”

specjalistka ds. programowych







cykl rękodzielnica
rękodzielnicze warsztaty autorskie dla mieszkanek i mieszkańców

32 odsłony







cykl rękodzielnica – przymiarka
warsztaty krawieckie dla mieszkanek i mieszkańców

4 odsłony





cykl dedek z klasą
dzieci + studentki i studenci lubelskich uniwersytetów

12 odsłon





cykl twoja kolej!
realizacja autorskich pomysłów mieszkanek i mieszkańców

11 odsłon





program dzielnice kultury

8 autorskich projektów
w peryferyjnych dzielnicach miasta lublin

 
blisko natury, blisko kultury

magiczna kość
niebieski kot

rodzinnie kreatywnie
sąsiadka sztuka
słowo na literę l

szerokie horyzonty sztuki
włóczka





akcje i wydarzenia





instruktorka 
warsztatów komiksowych

start 2013

inicjatorka i realizatorka 
konferencji komiks100

2019

organizatorka 7 konkursów
komiksowych

współpraca z miejską biblioteką publiczną
im. hieronima łopacińskiego w lublinie 











39 nagród i wyróżnień
dla podopiecznych

kraków, 
lublin,
łódź,

 troyes (francja), 
warszawa 

i inne 





6 stypendiów
marszałka województwa lubelskiego 

i prezydenta miasta lublin
dla podopiecznych





6 publikacji
komiksowa obława

szkicownik warsztatowy
zeszyty komiksowe cz. 1 i 2
zeszyty komiksowe cz. 3 i 4

warsztatopis komiksowy
x i y

8 wystaw





Agata Komorowska (1989) – animatorka kultury, prezeska Fundacji 8KOLOR, instruktorka 
komiksu i rękodzieła. Od 10 lat zaraża wirusem twórczej gorączki i kreuje warunki rozwo-
ju tej choroby. Pasjonatka i pszczoła robotnica. Autorytet młodzieży i źródło inspiracji dla 
starszych. Opanowała Lublin. Upodobała sobie tzw. dzielnice peryferyjne i zagrożone wyklu-
czeniem. Nie ogląda się na słaby dojazd. Wymyśla, pozyskuje pieniądze, chodzi po ludziach 
i upowszechnia. I jeszcze raz upowszechnia. Uwalnia ekspresję, odpala kolorowy lont, daje 
narzędzia, na koniec pomaga oprawić wszystko w ramę. Jej dorobek jest imponujący – blisko 
100 podopiecznych, projektów i wydawnictw. Agacie „SIĘ CHCE”! Pospolitość skrzeczy, nie-
wielkie fundusze na animację kultury, młodzi „siedzą” w komórkach, a „starzy” zabiegani. 
Właśnie nie! U  Agaty zawsze komplet!
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