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WSTĘP
Praca doktorska „Malarstwo w przestrzeni. Seria
polichromowanych brył” to utwór składający się
z dwunastu niezależnych od siebie elementów,
podzielonych na cztery grupy, które mają wspólne cechy.
Bryły łączą się ze sobą ze względu na dwa kryteria: kształt przestrzenny i systematykę kolorów. Punktem wyjścia jest zawsze sześcian o boku
70 cm. Z takiego wyobrażonego, litego sześcianu niejako „wycinam” kształt bryły. Poszczególne grupy kolorów łączy ilość cięć czy też ruchów
potrzebnych do „wykrojenia” danej bryły z sześcianu. Zastosowany schemat powiązałam symbolicznie ze stopniem skomplikowania danej tonacji.
Każdą z grup reprezentują trzy prace stanowiące
niejako tryptyk poświęcony kolorom. Pogrupowanie ma jednak charakter umowny, bo poszczególne części pracy można zestawiać w dowolnych
konfiguracjach.

„Niebieska” sesja w plenerze, czerwiec 2020

PRZESTRZEŃ
Malarstwo w przestrzeni, to dla mnie wszelkie realizacje wykraczające poza dwuwymiarowość podobrazia, prace gdzie główną rolę odgrywa kolor
– często wręcz niezależny, starający się bezskutecznie uwolnić od formy. Fascynują mnie zwłaszcza prace wielkoformatowe, wszechogarniające widza czy wręcz przytłaczające go.
Często odbiorca wkracza fizycznie w dzieło
sztuki, staje się jego elementem, a ono pochłania go, otaczając z każdej strony. Innym razem
malarskie instalacje ‘in-situ’ wiążą się z zastaną
architekturą przestrzeni ekspozycyjnej, anektują ją,
zmieniają za pomocą gestu i koloru. Bliskie jest mi
myślenie Marka Rothko, który chciał, by jego prace
były wielkoformatowe w celu zapełnienia kolorem
całego pola widzenia oglądającemu.
Niestety moje realizacje z uwagi na rozmaite ograniczenia nie mogły w tym miejscu i czasie zaistnieć
fizycznie w monumentalnej skali. Można sobie jednak wyobrazić, że tak właśnie zostały pomyślane
- jako baza, projekt, zaczyn...

Widok ekspozycji, Galeria na dach, Akademia Sztuk Pieknych w Łodzi, wrzesień 2019

POCZĄTKI
Moje realizacje malarstwa ściennego w przestrzeniach prywatnych i publicznych oraz malowane przez lata prace wielkoformatowe na płótnie
sprawiły, że realizacja serii pracprzestrzennych to
dla mnie konsekwencja wcześniejszych doświadczeń. Zwłaszcza tych ostatnich, z lat 2014-15,
w których dominował kontrast organiczności i geometrii. Swoiste „wyjście w przestrzeń” (parafrazując
nieprzypadkowo tytuł wydanej niedawno biografii
Katarzyny Kobro) jest dla mnie jak od dawna przeczuwany i nieunikniony, ale jednak eksperyment.
Albo jak daleka podróż, w którą podświadomie
wybieramy się przez dłuższy czas.
Każdy kolor i każda bryła to sieć powiązań
i inspiracji oraz żmudny czas tworzenia. Zdobywanie nowych doświadczeń zwykle nie jest „łatwe
i przyjemne” a sam proces dochodzenia do rozwiązania wybrukowany był w moim przypadku
wieloma porażkami. Nowa technika i nietypowe
podobrazie, całkowite odrzucenie figuracji, ograniczenia kolorystyczne oraz zgłębianie tematyki koloru
w literaturze, sprawiły że ostatnie lata były dla mnie
okresem wzmożonego rozwoju.

Fragment ekspozycji, Galeria na dach, Akademia Sztuk Pieknych w Łodzi, wrzesień 2019

PROCES
W realizacjach, które składają się na „Malarstwo
w przestrzeni. Seria polichromowanych brył” wychodzę poza utarte ścieżki, eksperymentuję, szukam, ryzykuję. Nie jestem pewna, dokąd prowadzi
ta droga, lecz uważam, że ryzyko jest immanentnie wpisane w proces twórczy, a przekraczanie
własnych granic i testowanie osobistych przyzwyczajeń w ostatecznym rozrachunku przynosi twórcze korzyści.
Malując „słuchałam brył”, a sposób malowania
zdeterminowany był ich kształtem. Czasami pozwalałam farbie spłynąć, uformować się samoistnie, podążyć za grawitacją. Jednak zamiast naśladować działanie natury za pomocą farby mogłabym
bryły pozostawić na zewnątrz. Pozwolić, jak Piotr C.
Kowalski, by natura sama malowała obraz, zbierając ślady odciśnięte przez nią na płótnach. Artysta
- w tym wypadku twórca idei - wyznacza długość
i wybiera charakter działania. Nie to było jednak
moim celem. Kontakt z farbą jest dla mnie na tyle
niezbędny, że ciężko byłoby mi z niego zrezygnować. Zamiast wystawiania brył na działanie niszczących sił natury posiłkowałam się fotografiami, które
robiłam naturze. Spękana ziemia, surrealistyczne
formacje skalne, barwne minerały, wszelkie narośla
spotkane w lesie, zmieniona pod wpływem wilgoci
skrzynka elektryczna czy pokryty soczystozielonym
mchem krawężnik lub konar drzewa, były dla mnie
pośrednim arsenałem tematów.

„Fioletowa” sesja w plenerze, czerwiec 2020

CZAS
Szczególną i nową dla mnie cechą moich własnych realizacji, jest celowe dodanie czynnika czasu do procesu ich odbioru przez widza. Obiektu nie da się obejrzeć
z jednej strony. Bryły te są jak rzeźby, które trzeba obejść, czasami zapraszają do przyjrzenia
się
nieco
głębiej
czy
spojrzenia
pod
innym kątem. Obraz każdej bryły, różnie malowanej, składa się z wielu widoków, dlatego ostateczny rezultat zależny jest od widza
i jego percepcyjnych preferencji. Najlepiej zapamiętujemy przez doświadczenie, także to fizyczne, więc mam nadzieję, że moje prace zatrzymają odbiorcę na moment, pozostając na dłużej
w jego pamięci.
Oprócz czasu związanego z procesem odbioru
moich utworów, interesuje mnie też upływający czas - czas niszczący i destrukcyjny. Czas,
który byłby potrzebny siłom natury na zniszczenie nietrwałej bryły ze sklejki, pokrycie jej
mchem, powolny rozkład czy też rozwarstwienie i gnicie w wyniku kontaktu z wilgocią czy
deszczem. Moje prace przestrzenne mogłabym
pozostawić na zewnątrz, narazić na niszczące działanie czynników atmosferycznych. Mogłabym pozwolić by natura przyjęła je niejako
„z powrotem” - zniszczyła i doprowadziła do
rozkładu. Kolejne aspekty, które przychodzą mi
na myśl, to anektowanie czy obrastanie prostej, geometrycznej bryły formami organicznymi. Moim zdaniem bowiem czystość i doskonałość charakteryzują się nietrwałością.

„Ugrowa” sesja w plenerze, czerwiec 2020

KOLOR
Kolor zawsze odgrywał dla mnie rolę kluczową ale
w tym przypadku postanowiłam zawęzić paletę, a dokładniej ograniczyć ją do jednej tonacji w każdej z prac. Te wytyczne stanowić miały
dla mnie pewnego rodzaju ramy systematyzujące pracę. Niniejsza seria to próba okiełznania
koloru, ale też rozwijania barw w tonacje dla
głębszego ich poznania. Stworzyłam na własne
potrzeby subiektywny podział, będący pomysłem prostym, lecz właśnie dzięki temu dającym
dużą wolność i pole działania. Dodatkowym atutem jest moim zdaniem możliwość rozwijania go
w przyszłości - z uwagi na nieskończoność barw
w przyrodzie.
Od zawsze w twórczości najbardziej fascynowało mnie doświadczanie – kontakt z materiałem
jako wartością zmysłową. Lubię mierzyć, dotykać, czuć pod palcami fakturę rzeczy, odnosić skalę przedmiotów do własnej osoby. Jako
motyw fascynuje mnie wszystko to, co ma swój
puls, ciepłotę czy kształt - jest żywe, namacalne,
haptyczne, obecne tu i teraz. Malowanie obliczone tylko na efekt nieuchronnie kojarzy mi się
z dekoracją i brakiem refleksji. Podczas gdy ciekawy i ważny jest sam proces powstawania pracy, jego etapy, przemalowywanie i zmagania
z materią farby, samo doświadczenie kontaktu
z materiałem.

Widok ekspozycji, Galeria na dach, Akademia Sztuk Pieknych w Łodzi, wrzesień 2019

KOLORY PODSTAWOWE
Kolory podstawowe to dla malarza niezmiennie
czerwony, żółty i niebieski. Może on z tych kolorowych, materialnych substancji - pigmentów
- utworzyć całe spektrum barw świata widzialnego.
Postanowiłam obiektom tej grupy nadać prosty
kształt, poprzez zastosowanie tylko dwóch wyobrażonych ruchów narzędzia, które potrzebne
są do wykrojenia kształtu z sześcianu. Wysokość
ich to połowa modułu wyjściowego (sześcianu).

„Czerwona”, technika własna na sklejce, 70x70x35 cm, 2018

„Żółta”, różne widoki i detale, technika własna na sklejce, 70x70x35 cm, 2018

„Niebieska”, różne widoki i detale, technika własna na sklejce, 70x70x35 cm, 2018

KOLORY POCHODNE
Barwy pochodne to jak wiadomo te, które można otrzymać mieszając ze sobą pary kolorów
podstawowych. Do realizacji użyłam oprócz farb
akrylowych i olejnych także piasku czy błyszczącego werniksu. Piasek mieszałam z farbą, by
uzyskać grube, chropowate warstwy i sprawić
wrażenie jakby bryła była dosłownie „obrośnięta”
tkanką koloru.
Bryły tej grupy mają jedną trzecią wysokości bryły wyjściowej i charakteryzują się trzema cięciami, potrzebnymi do „wykrojenia” ich z sześcianu.

„Pomarańczowa” technika własna na sklejce, 70x70x23,5 cm, 2018

„Fioletowa”, różne widoki i detale, technika własna na sklejce, 70x70x23,5 cm, 2018

KOLORY ZIEMI
Kolory ziemi nie są kolorami spektralnymi, są
jednak dla mnie na tyle istotne, by ugry, brązy
i róże skupić w oddzielnej grupie. Nie sposób
wytłumaczyć sobie takiej marginalizacji, wiedząc jaką popularnością brąz cieszył się aż do
Impresjonizmu, kiedy to bazując na odkryciach
fizyków malarze wykluczyli go z palety. Od początków malarstwa ludzie używali różnego rodzaju ziem, sadz, kred czy popiołów by zaznaczyć swoją obecność w świecie, czego dowodem
są chociażby malowidła na ścianach jaskiń.
Grupa kolorów ziemi charakteryzuje się czterema cięciami, które potrzebne są do wykrojenia
kształtu bryły z modułu wyjściowego - sześcianu. Wysokość każdej z nich to jedna czwarta
wartości bazowej.

„Różowa” sesja w plenerze, czerwiec 2020

„Różowa”, różne widoki i detale, technika własna na sklejce, 70x70x17,5 cm, 2018

„Brązowa” technika własna na sklejce, 70x70x17,5 cm, 2018

„Ugrowa”, różne widoki i detale, technika własna na sklejce, 70x70x17,5 cm, 2018

NIEKOLORY
Jasność i ciemność to archetypiczne symbole,
obecne we wszystkich kulturach świata. Światło ma wartością pozytywną, z niego powstało
życie, kojarzy się z ciepłem, bezpieczeństwem
i dobrocią. Ciemność zaś łączymy podświadomie
ze złem, tajemniczością, niebezpieczeństwem.
Jasność i ciemność to oczywiste odniesienia do
bieli i czerni.
Bryły z tej grupy charakteryzuje fakt, że tylko jedno cięcie potrzebne było by „wykroić” je
z sześcianu. Odpowiednio zestawione w przestrzeni tworzą razem jakby pochyłą platformę.
Spadek ich wysokości jest równomierny i wynosi
zawsze jedną czwartą wysokości sześcianu.

„Biała” technika własna na sklejce, 70x70x70 cm, 2018

„Szara”, różne widoki i detale, technika własna na sklejce, 70x70x53 cm, 2018

„Czarna” sesja w plenerze, czerwiec 2020

„Czarna”, różne widoki i detale, technika własna na sklejce, 70x70x35,5 cm, 2018

EDUK AC JA
2019 - uzyskanie tytułu doktora sztuki, Akademia Sztuk Pięknych, Łódź
2011-2013 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie (podylomowe/pedagogiczne)
2003-2008 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (wydział malarstwa)
2007 - Edinburgh College of Art- stypendium UE Socrates-Erasmus
1998 - 2003 PLSP, Częstochowa (grafika użytkowa - formy wydawnicze)
NAGRODY | W YRÓŻNIENIA | ST YPENDIA
2019 - International Wall Painting Symposium, Burullus, Egipt
2019 - “Silva Linarte” International Painting Symposium, Dyneburg, Łotwa
2018 - “International Art Camp”, Gernik, Rumunia
2017 - “Art Circle” Sympozjum Malarskie, Goritza Brda, Słowenia
2016/17 - stypendium dla najlepszych doktorantów, ASP w Łodzi
2016 - Art coaching, Pracownia Duzy Pokoj, Warszawa
2016 - udział w międzynarodowym plenerze malarskim, Schwedt nad Odrą,
Niemcy
2016 - udział w międzynarodowym sympozjum malarskim, Pochlarn, Austria
2014 - udział w międzynarodowej rezydencji artystycznej The Old School Art
Residency, Gorna Lipnitsa, Bułgaria
2014 - honorowe wyróżnienie - 8 Międzynarodowe Biennale Miniatury w
Częstochowie
2013 - nominacja do nagród III Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego
Galeria BWA, Rzeszów
2011 - publikacja w “Studio Visit Magazine” (edycja wiosenna)
2007 - “Around the Coyote”, wyróżnienie (kurator S. Stratton), Chicago, USA
2007 - stypendium edukacyjne Urzędu Miasta we Wrocławiu
2007 - stypendium artystyczne Prezydenta Miasta w Wrocławia
2007 - stypendium Socrates-Erasmus, studia na Edinburgh College of Art
TA R G I S Z T U K I
2016 - Targi C.A.R Contemporary Art Ruhr, Essen, DE
2016 - Targi Far Off, Kolonia, DE
2015 - XIII Warszawskie Targi Sztuki, Arkady Kubickiego (także 2012 i 2013 r.)
2013 - Ring – Muzeum Współczesne, Wrocław (także 2012 r.)
W Y B R A N E W Y S TA W Y I N DY W I D U A L N E
2020 - “Ćwiczenia z kamienia”, Galeria na Tehelnej, Zwoleń, Słowacja
2019- “Nic nie jest abstrakcją” Galeria Xanadu, Warszawa
2018 - “Ekspresja, kolor, forma”, Galeria Tymczasowa, Warszawa (w duecie z A.
Zawiszą)
2018 - “Obiekty”, Galeria Wejście przez sklep z platerami, Warszawa
2017 - “The body is in the eye”, Berlin Blue Art Gallery, Berlin (z Mariną Roca die)
2016 - “Źródła konfliktu”, Galeria BWA, sala górna Pałacu Sztuki, Rzeszów
2016 - “Konkret albo rzeczywistość rozproszona”, Galeria Bałtycka, Koszalin
(w duecie z Agą Pietrzykowską)
2016 - “Prace”, Galeria Mostra, Warszawa
2015 - “Dokumentacja obrazu”, CPM, Muzeum Częstochowskie, Częstochowa

2015 - “Ćwiczenia z organizmów żywych”, Warzywniak Gallery, Gdańsk
2014 - “Mięso i geometria”, Galeria Miejska / Galeria Bałucka, Łódź
2014 - “To be titled” - EC Gallery, Chicago, USA
2013 - “Papier - Płótno - Ściana”, Galeria BWA, MOSART, Gorzów Wielkopolski
2013 - “Minimalizacja”, 022 Galeria, OW ZPAP, Warszawa
2012 - “Body Language”, Galeria CK Agora, Wrocław
2012 - “Łóżka”, Galeria Elektor, Warszawa
2012 - “Zmysły Sztuki”, Pałac w Wilanowie, Warszawa
2011 - “Skin on skin”, E|C Gallery, Chicago, USA
2009 - “Pisz litery!”, Galeria Długa Międzynarodowego Centrum Ceramiki, Bolesławiec
2009 - “Paintings”, E|C Gallery, Chicago, USA
W Y B R A N E W Y S TA W Y Z B I O R O W E

2020 - “8 kobiet” Konduktorownia, Częstochowa
2019 - “Stories / Frauen Power Unterwegs”, Monachium, Niemcy
2018 - “Aleksandrale 2” – kolekcja primary colours, Omega Gallery, Toruń
2018 - “TPM – Tryptyki Pewnych Malarek”, Mini Salon Sztuki MCK, Ciechocinek
2017 - “Short Stories / Junge Gegenwart Kunst aus Polen”, Strzelski Galerie, Stuttgart,
Niemcy
2017 - “Jeden organizm – jeder Organismus”, Alte Feuerwache Loschwitz, e.Kunstund Kulturverein, Drezno, Niemcy
2017 - “Berlin Blue 2017”, Berlin Blue Art Gallery, Berlin
2017 - “Pierwsza linia”, ODA Gallery, Piotrków Trybunalski
2017 - “Salon zimowy”, Galeria Arttrakt, Wrocław
2016 - “Nitka i konteksty ekspresji”, Galeria Test, Warszawa
2016 - “XXS Summer Edition”, Berlin Blue Art Space, Berlin, Niemcy
2016 - “Fala”, Galeria Bałtycka, Koszalin
2016 - “XXS Xmas Market”, Berlin Blue Art Space, Berlin, Niemcy
2016 - “All the world’s futures”, Galeria Kobro, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
2015 - “Nord Art”, Kunstwerk Carlshutte, Schleswig-Holstein, Niemcy
2014 - “Taboo”, Victorian Artists Society Gallery, Melborne, Australia
2014 - “Interference”, pol.-niem., projekt artystyczny, Second Home Project, Berlin
2014 - “Linearium”, Galeria Pionova, Gdańsk
2014 - “8. Biennale Miniatury” w Częstochowie, Gaude Mater, Częstochowa
2014 - “Star Rituals”, The Old School Art Residency, Gorna Lipnitsa, Bułgaria
2014 - “Nord Art”, Kunstwerk Carlshutte, Schleswig-Holstein, Niemcy
2013 - “Interferencje”, pol.-niem. projekt artystyczny, Fort Sokolnickiego, Warszawa
2013 - “Nord Art”, Kunstwerk Carlshutte, Schleswig-Holstein, Niemcy
2013 - “Jesienne Konfrontacje”, III Biennale Malarstwa Współczesnego, BWA Rzeszów
2012 - “Fala”, Galeria Bałtycka, Koszalin
2012 - “Art n’Bloom, Bruksela, Belgia
2011 - “W kręgu młodej figuracji”, Galeria Platon, Wrocław
2011 - “Spring Benefit-Kaledoscope”, Evanston Art Center, Evanston, IL, USA
2009 - “Reflections”, Polish Center of Wisconsin Gallery, Franklin, WI, USA
2009 - “Paintings: Body, Object, Texture”, EC Gallery, Chicago, USA

AGATA CZEREMUSZKIN-CHRUT
Malarka, absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora sztuki w Akademii Sztuk

Pięknych w Łodzi. W ramach wymiany Socrates-Erasmus studiowała także w Edinburgh College
of Art w Wielkiej Brytanii. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Często-

chowie oraz laureatką stypendium artystycznego prezydenta Miasta Wrocławia oraz stypendium
edukacyjnego Urzędu Miasta Wrocławia (2007).

Jej malarstwo sztalugowe można znaleźć w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą a realizacje ścienne w budynkach użyteczności publicznej czy w przestrzeni miast (m.in. Wrocław, Warszawa, Poznań, Bruksela). Zrealizowała ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych oraz wzięła

udział w kilkudziesięciu zbiorowych. Poza pracami na płaszczyźnie od 2015 roku tworzy przestrzenne obiekty malarskie wychodzące poza dwuwymiarowość podobrazia. Jej zainteresowania
ewoluowały od inspiracji ciałem człowieka
w kierunku abstrakcji biomorficznej.

Zawodowo związana z Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny w Warszawie, New Blood Art w Londynie, EC
Gallery w Chicago, Galerie Sandhofer w Salzburgu oraz marką Winsor & Newton. Uczestniczka licznych rezydencji artystycznych oraz sympozjów, między innymi w Centrum Marka Rothko (Łotwa,

2019), The Old School Art Residency (Bułgaria 2014), Art Circle (Słowenia 2017), International Art
Symposium (Austria 2016), Kunstverein Schwedt International Landschaft Plein Air (Niemcy 2016).
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w Częstochowie. W 2013 roku otrzymała nominację do nagród III Triennale Polskiego Malarstwa
Współczesnego organizowanego przez Galerię BWA w Rzeszowie. Trzykrotnie wzięła udział

w międzynarodowej wystawie sztuki współczesnej Nord Art Kunstwerk Carlshutte w Niemczech.

W latach 2013-14 współtworzyła polsko-niemiecki projekt artystyczny Interferencje-Interferenzen współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Mieszka i pracuje
w Warszawie.
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KO N TA K T
agata@czeremuszkin.com
tel. +48 668 565 168
Studio - Marki pod Warszawą
więcej informacji:
www.bryly.czeremuszkin.com
www.czeremuszkin.com
www.facebook.com/czeremuszkincom

Projekt niniejszego katalogu wraz z innymi działaniami
upowszechniającymi moją pracę doktorską, zrealizowano
w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

