Agnieszka Juszczyk/CV artystyczne/

Data urodzenia: 14.03.1990 w Kielcach
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie|Plac Matejki 13| 31-157 Kraków|
Życiorys: Urodzona w 1990 roku w Kielcach. Studia u Edwina Wojnowskiego w Kielcach od 2005
roku. Dyplom ze specjalizacji Tkanina Artystyczna w stopniu zawodowym : technik tkaniny
artystycznej w Państwowym Liceum Plastycznym w Kielcach.
Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej
od 2010 roku.
Obecnie na IV roku.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną, ostatnio metaloplastyką i witrażownictwem oraz
krawiectwem.
Wystawy:
26.10.2006- „Edwin Wojnowski i jego uczniowie” w Wyższej Szkole Umiejętności im. Stanisława
Staszica w Kielcach.
09.02.2007- „Barwa i Światło” w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa
Szermentowskiego w Kielcach.
09.04.2009 - „Najlepsi z Plastyka” w Domu Środowisk Twórczych, Pałacu Tomasza Zielińskiego w
Kielcach.
10.2010 – Wystawa Zbiorowa 13 Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi.
06.06.2012 – Wystawa Tkaniny Artystycznej uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w
Kielcach.
15.03.2013 – „ Różne Racje” Prezentacja Pracowni Malarstwa prof. Teresy Kotkowskiej –
Rzepeckiej i dr Wojciecha Kubiaka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w Krakowie.
Dwukrotnie nominowana do stypendium Janiny Kraupe – Świderskiej.
Czterokrotnie otrzymała wyróżnienie Rady Wydziału Malarstwa podczas wystaw końcoworocznych
z Rysunku i Malarstwa.

Agnieszka Juszczyk/Artist's statement/
W pewnym momencie życia, dziecięca zabawa przerodziła się w poważny proces twórczy,
zdeterminowany i świadomie pielęgnowany.
Dość szybko zdałam sobie sprawę co będę robić w życiu. Była to decyzja bardzo świadoma i
poważna,a dzięki podjęciu jej tak wcześnie, uzyskałam czas na badanie sekretów
plastyczności,manualną aktywność rysunkową, malarską, rzeźbiarską,naukę procesu twórczego.
Moja Sztuka pochodzi z potrzeby opowieści, z widzenia więcej, niż widać. Każdy dzień, każda
napotkana rzecz, widok, roślina może być dla mnie pretekstem do rozpoczęcia „procesu”. Jest to
uwarunkowane osobistymi doznaniami, odczuwaniem.
To z tego wynika sztuka – z potrzeby radzenia sobie ze światem i jego ciężarem, a zarazem
pięknem.
Nieważne czy będzie to sztuka użytkowa, jak lampy czy parawany, które ktoś wstawi sobie do
gabinetu, czy sztuka trudniejsza do wyobrażenia sobie w domu z powodu wielkości, czy sztuka na
zamówienie – pochodzi ona z mojego wnętrza,a więc jest bardzo osobista.
Moje zainteresowania są bardzo różne, uprawiam malarstwo sztalugowe, czasem jednak
eksperymentuję, używając różnych podłoży, nie tylko klasycznego płótna, ale tkanin o grubszych
splotach jak np. juta.
Sama wykonuję podobrazia, kolorowe grunty i podmalówki, uważam bowiem, że artysta to
alchemik swego fachu, każda technologia ma swoje tajniki, które trzeba znać jeśli chce się ją
uprawiać.
Opracowałam już wiele własnych technik, których nie zdradzam, jak cukiernik swych przepisów.
Obcuje z różnymi materiałami, podczas pracy z tkaniną wykorzystuje drut, wszelkie sznury i
sznurki, tworzywa sztuczne, nici, kleje, żywice,kawałki kory, korzenie, kamienie, muszle, plastik i
szkło.
Blisko tkaniny uplasowało się krawiectwo, które uprawiam z coraz większym powodzeniem,
wymaga cierpliwości i dokładności, zmysłu przestrzennego. Szyje sukienki, spódnice, bluzki,
spodnie.
Poznaje tajniki sztuki witrażownictwa, gdzie trzeba pokonać trudności materiałowe.
Szkłem maluje się trudniej niż pędzlem. Potrzebna jest nie tylko sprawność malarska w
komponowaniu kolorowymi szkłami, ale również umiejętność obsługi wielu maszyn i narzędzi.
Zamiłowanie do różnorodności, umocnione poprzez pracę z witrażem, dało początek pracy z
metaloplastyką, a owocem tej pracy są i będą obiekty świetlne – lampy.
Obecnie pracuję w miedzi.

