
Elżbieta Wodała - wrocławianka, informatyk i bankowiec - od 2004r  tworzy „liściaki”, 

tj. obrazy wyklejane z zasuszonych części roślin. W okresie 14 lat wykonała blisko 250 

liściaków, które można podzielić na kilkanaście cykli tematycznych.  

Oryginały liściaków przetwarza na artystyczną grafikę cyfrową określaną mianem florotypii. 

Od 2016 r. prezentuje również florotypie wielkoformatowe, tj. drukowane na płótnach 

malarskich. 

Florotypie i liściaki zostały dotychczas zaprezentowane publiczności 89 razy, tj.:  na 55 

wystawach  oraz podczas 34 spotkań, w tym o charakterze warsztatów. 

Zilustrowała 4 tomiki poezji wydane przez Miniaturę w Krakowie.  

Florotypie prezentowane są w internecie: na profilu autorki na Facebooku pod nazwą 

„Elżbieta Wodała Florotypie” 

oraz  na  Instagramie  https://www.instagram.com/elzbietawodalaflorotypie/  

Obecność w internecie zaowocowała min. wykorzystaniem prac Autorki w charakterze ilustracji 

w niemieckim czasopiśmie HAPPINEZ wydawanym w 9 krajach Europy, w Południowo-

Koreańskim czasopiśmie wydawanym w Seulu SCIENCE DONGA oraz w czasopiśmie esperanckim 

„Juna Amiko” - wydawanym w Roterdamie. 

Dwukrotnie (w 2010 r. i 2016 r.) jej liściaki zajęły I miejsce w kategorii rękodzieła 

artystycznego w ogólnopolskim konkursie  „Aneks Twórczości Artystycznej” w Namysłowie, 

natomiast 3 florotypie wielkoformatowe – otrzymały w 2016 r. III miejsce w kategorii 

malarstwo, grafika, rysunek. Te 3 prace zostały zakwalifikowane w 2017 r. do II etapu 

międzynarodowego konkursu Arte Laguna Prize w Wenecji w kategorii grafiki cyfrowej – 

w grupie 17 twórców z różnych krajów. 

Oryginalny liściak "Nordic walking" został zaprezentowany na 2018 Shanghai 

International Pressed Flower Art Exhibition (międzynarodowej wystawie obrazów z 

roślin) zorganizowanej w Ogrodzie Botanicznym w Szanghaju w Chinach w dniach 12- 22 

kwietnia br. oraz w  Shanghai Tangzhen Art Center Exhibition w dniach 1 do 10 maja br. 

Florotypie „ Młodsza Strusia” i „Motyl”( stanowiący fragment florotypii pt. „Secesyjna Dama 

z motylem”) zostały w kwietniu 2018 r. wytypowane i ostatecznie zakwalifikowane przez 

wydawnictwo Oxford University Press (China) jako ilustracje w zintegrowanych 

materiałach dla uczniów przedszkolnych i ich nauczycieli. Pierwsze wydanie: 7400 egz., 

format: drukowane i cyfrowe, terytorium: Hong Kong  i Chiny kontynentalne w przyszłości. 

W październiku br. oryginalny liściak pt. „Emila Chopin” został przyjęty przez Narodowy Instytut 

Fryderyka Chopina w Warszawie w charakterze darowizny do kolekcji ikonografii 

Chopinowskiej, jako element szeroko rozumianego dziedzictwa Fryderyka Chopina, 
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