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Meat and geometry # 1, diptych, acrylic on canvas,
130×260 cm, 2014

Mattress, oil on canvas, diptych, 100×300 cm, 2013
private collection

Mebel, acrylic on canvas, diptych, 100×300 cm, 2013
private collection

cykl łóżka
Cykl pt. Łóżka nie jest jednorodny. Składa się bowiem z obrazów różniących się
od siebie – zarówno pod względem formatu, stylistyki, jak i tematyki, a jedynym
spajającym je elementem jest – mniej, lub bardziej dosłowny – motyw łóżka.
Opierając się na znalezionych fotografiach, artystka przedstawia tu głównie
ludzi anonimowych, którzy pozbawieni cech indywidualnych, poddani zostali
zabiegowi uniwersalizacji. Jest jednak mały wyjątek.
To prace inspirowane powszechnie znanymi fotografiami sław – m.in. Yoko Ono
i Johna Lennona, Paul’a Newman’a i Joanne Woodward czy Kate Moss i Johnny’ego
Deep’a – które intuicyjnie rozpoznajemy. Jednak pomimo oczywistych nawiązań
kompozycyjnych, nie od- najdziemy tu bezpośrednich odwzorowań, a swobodną,
ekspresyjną interpretację, której bliżej jest do sztuki nieprzedstawiającej, niż
realistycznej.

beds series
Tthe
Beds
cycle
is
not
homogenous.
It
consists
of
images that differ from each other – both in terms of size, design, as
well as theme, and the only element uniting all of them -, is the more or
less literal – bed motif. Relying on found photographs, the artist presents
mostly anonymous people, deprived of indi- vidual characteristics, that
have been universalized. But there is a small exception.
Paintings inspired by the widely known photographs of celebrities –
including Yoko Ono and John Len- non, Paul Newman and Joanne
Woodward or Kate Moss and Johnny Deep – are recognized intuitively.
However, despite the obvious compositional references, it isn’t a direct
copy, but a free, expressive interpretation, which is closer to art than
reality.

Marilyn & unknown organism,
oil on canvas, 130×130 cm,
2012

Johnny & Kate, oil on canvas,
150×150 cm, 2013

Rose sheet, red pillow, oil on
canvas, 150×150 cm, 2013

Yoko & John, oil on canvas,
140×140 cm, 2012
private collection

Hands, acrylic on canvas,140×140 cm,
2013
private collection

Marylin & dog, oil on canvas,
130×130cm, 2012
private collection

Edie & Someone, oil on
canvas,130×130 cm, 2012
private collection

Contorted, oil on canvas,
140×140cm, 2013
private collection

Boy & Girl, oil on
canvas,150×150 cm, 2013
private collection

Paul & Joanne, oil on canvas, 150×100 cm, 2013

mniej
W serii „Less” obróciłam się trochę do wewnątrz i z ulicy pełnej szumu i chaosu
medialnego weszłam do domu, do sypialni, do sfery intymnej. Nowe obrazy to zapis codziennych zdarzeń, emocji, doznań czy czynności. Ciekawiła mnie zawsze
zależność człowieka od człowieka, relacje między nimi, wzajemne wpływy, presje i manipulacje. Generalnie wszystkie te aspekty, które sprawiają, że człowiek
wykazuje takie ,a nie inne cechy czy zachowania. Przyznaje, że bardziej fascynują
mnie zachowania negatywne, czasem patologiczne, wypaczone czy perwersyjne, takie które wychodzą na wierzch za zamkniętymi drzwiami…oczywiście
wszystko jest względne…
Pod względem formalnym narzuciłam sobie tu większy rygor i dążę do
ograniczenia środków malarskich i coraz większej lapidarności przekazu.

less
In the series of paintings ‘Less’ I turned my attention to our private lives,
and from the noisy street and surrounding media chaos I entered our
homes and bedrooms – the intimate sphere of an ordinary human being.
The new paintings are a record of everyday life experiences, emotions,
sensations and actions. I have always been interested in human interdependence, relations, influences, pressures and manipulation; broadly
speaking all these aspects which define a human being, its particular
character traits or behaviours. I must admit that I am more fascinated by
negative behaviours, at times pathological, wicked, perverted, ones that
are revealed behind the closed doors…of course everything is relative.
When it comes to the style, this time I have become more rigorous and I
am trying to restrict the artistic means and to increase the compactness
of my message.

Rose scene oil on canvas,
100×100cm, 2011
private collection

Falling, oil on canvas, 100×100 cm,
2010
private collection

Action, oil on canvas, 100×100 cm,
2010
private collection

Red scene, oil on canvas, 100×100 cm,
2010
private collection

Grey scene, oil on canvas, 100×100 cm,
2011
private collection

Trap, oil on canvas, 100×100 cm, 2011
private collection

Dreaming, diptych, oil on canvas, 46×76 cm, 2010

Outplaced, oil on canvas, 150×400 cm, 2011

głosy | 2011–2012
Większość osób ma na swój temat dawno wyrobione zdanie, choć to jak się
postrzegamy zwykle niewiele ma wspólnego z tym jak widzi nas świat. Właśnie o
tych różnicach, o rozstrzale i dwoistości opinii jest seria „Głosy”.Podobnoż zdanie
o nowopoznanej osobie wyrabiamy sobie ponoć w czasie pierwszych 3 sekund
spotkania… Jesteśmy szufladkowani, a z szuflady bardzo trudno się wydostać,
przedostać do innej jeszcze trudniej…dryfując „pomiędzy” paradoksalnie też
nie jesteśmy w sytuacji idealnej. Nienazwani dla świata nie istniejemy, jesteśmy
niekonkretni, wręcz przezroczyści. Bohaterowie tych płócien mają już przypiętą
łatkę – są leniwi, próżni, zbyt grzeczni...z każdym jest coś nie tak.

voices | 2011–2012
Most of us have a distorted self-image, and most of us also depreciate
our desirable qualities while blowing our faults out of proportions. Very
rarely the scales tip in the opposite direction. We torture ourselves in a
Polish way: discontent and perfectionism are our national traits. Labelling
is the consequence of such actions. Apparently, we make up our mind
about another person within the first three seconds of meeting them. It is
extremely difficult to escape an already pinned label, even more difficult
to acquire a new one. Paradoxically, not being labelled does not make
things any easier. When not labelled, to the World we do not exist; we
are indescribable, even transparent. The central characters of my latest
canvases have already been labelled. One does not know, however, who
had done the labelling: the characters themselves or the World. These
characters portrayed are lazy, vain or too polite; there is something wrong
with each of them... or maybe not with them...?

Calm, oil on canvas, 150×180 cm, 2011
private collection

Lazy, oil on canvas, 150×180 cm, 2011
private collection

minimalizacja
Instalacja malarska SCENY składa się z pojedynczych miniobrazów, z których
każdy może funkcjonować samodzielnie. Jako zestaw tworzą instalację,
powieszoną w dość chaotyczny sposób na powierzchni ściany lub rozrzuconą
na podłodze. Idea funkcjonowania jej w przestrzeni galerii opiera się na interakcji
z widzem i możliwości rearanżacji całości. Figuratywne sceny przedstawione na
każdym blejtramie stworzą w ten sposób narrację, osobistą historię możliwą do
pisania wciąż od nowa przez widza.

minimalization
The art installation SCENES consists of separate miniature paintings
which can also be exhibited as independent works of art. As a series, they
create an installation, hung in a rather chaotic way on a wall or spread in
the same manner on the floor. How the installation should function inside
a gallery is based on the idea of interaction with the viewer and the possibility of the installation’s re-arrangement. Figurative scenes depicted on
each stretcher bar create a storytelling, an intimate history that can be
rewritten indefinitely by the viewer

bio

Figura ludzka od kilku lat pozostaje głównym obiektem moich zainteresowań.
Według mnie jest ona najbardziej złożonym i intrygującym tematem w malarstwie.
Po części jestem w stanie zgodzić się z Francisem Baconem, który twierdził,
że sztuka abstrakcyjna nieuchronnie wiedzie ku dekoracyjności, podczas gdy ta
czyniąca bohaterem człowieka, jest w stanie mocniej poruszyć widza.

The human figure has been the main object of my interest for a few years
now. I consider it to be the most complex and intriguing topic when it
comes to painting. To some degree, I would agree here with Francis
Bacon, who claimed that abstract art results inevitably in decorativeness
while the one which turns a human being into a hero can move the spectator more deeply.

artist statement

Figura ludzka od kilku lat pozostaje głównym obiektem moich
zainteresowań. Według mnie jest ona najbardziej złożonym
i intrygującym tematem w malarstwie. Po części jestem w stanie
zgodzić się z Francisem Baconem, który twierdził, że sztuka abstrakcyjna nieuchronnie wiedzie ku dekoracyjności, podczas gdy ta
czyniąca bohaterem człowieka, jest w stanie mocniej poruszyć widza.

The human figure has been the main object of my interest for
a few years now. I consider it to be the most complex and intriguing topic when it comes to painting. To some degree, I would
agree here with Francis Bacon, who claimed that abstract art
results inevitably in decorativeness while the one which turns
a human being into a hero can move the spectator more deeply.

Moje obrazy to wynik dążenia do syntezy wizerunku człowieka,
pozostawiam w nich także dużo miejsca na kontrolowany przypadek
i wolność wyboru. Malując inspiruje się prasą, fotografiami i liternictwem w niej występującym. Całkowicie nie interesuje mnie natomiast
przekaz jaki ze sobą niosą, dekompletuje je i pozbawiam znaczenia,
jednocześnie nadając im nowe. Elementy liternictwa zawarte w moich
pracach w żaden sposób nie są więc komunikatami, ale wartością
czysto wizualna. Są one niejako przejawem współczesności.

My paintings are the result of my efforts to synthesize the image
of a human being. A lot of their space is devoted to controlled
accident and freedom of choice. I am often challenged by risky
combinations of colours and inspired by press, photography
and lettering. However, I am not interested in the messages
they carry. I dissect them, strip them of their meaning while
giving them a new one. Therefore, the elements of lettering included in my works have no communicative value whatsoever,
but only a visual one. In a way, they are a manifestation of the
modern world.

Obrazy wpadają do mojej głowy, kiełkują w nowe pomysły – generują
nowe obrazy, wytwarzają różne stereotypy, w dużej mierze warunkują
myślenie. W ten sposób powstaje obraz – przetworzony, przefiltrowany przez psychikę – jednak mający swe realne źródło w innych
obrazach, najczęściej zobaczonych w telewizji czy prasie.
Jesteśmy bezustannie bombardowani obrazami, wżerają się
w naszą podświadomość, sterują zachowaniami. Wykreowane przez
człowieka, teraz wiodą swój własny niezależny żywot. Powołaliśmy je
do życia i straciliśmy nad nimi kontrolę.

Images just fall into my head and evolve into new ideas – they
generate new images, create various stereotypes, largely
condition the way I think. This is how a painting/image is
created – processed and filtered by the mind – but with its source
lying in other images, most often seen on TV or in the press.
We are constantly bombarded with images which settle deeply
in our unconscious minds and control our behaviour. Created by
a human being, now they lead their own independent lives. We
made them alive but we lost control over them.

bio

Agata Czeremuszkin-Chrut (1983r., Częstochowa). Jest absolwentką
wydziału malarstwa wrocławskiej ASP (dyplom w 2008r.). Zajmuje
się malarstwem sztalugowym i muralem, grafiką warsztatową oraz
projektowaniem graficznym.

Agata
Czeremuszkin-Chrut
(1983,
Czestochowa/Poland).
In 2008 she graduated from the Wroclaw Academy of Fine
Arts with the M.F.A. degree in painting. She is focused on
painting, mural painting, graphic and graphic design.

Jej prace można było oglądać na wystawach m.in. w Evastion Art Center
(Evaston/USA), Galerii E|C (Chicago/USA), Edinburgh College of Art
(Szkocja), KunstwerkCarlshutte (Schleswig-Holstein/Niemcy), Galerii
BWA (Wrocław), OW ZPAP (Warszawa), Galerii CK Agora (Wroclaw),
Galerii Elektor (Warszawa).

Czeremuszkin-Chrut’s work has been exhibited world-wide. Her
works has been shown at places such as: Gallery BWA (Poland),
OW ZPAP (Warsaw, Poland), Agora Gallery (Wroclaw, Poland),
Elektor Gallery (Warsaw, Poland), Palace in Wilanow (Warsaw, Poland), Nord Art – international Art Exhibition (Schleswig-Holstein,
Germany), Bloom Hotel (Brussels, Belgium), Evanston Art Center
(Evanston, IL), Edinburgh College of Art (Scotland, UK).

O twórczości artystki pisały m.in.: Art&Business, Newsweek, Art
Experts Magazine, Studio Visit, Rzeczpospolita, Wprost, Gazeta
Wyborcza, xamou art, Money Week, o.pl, Rynek i Sztuka, Czas na
Wnętrze.
Jej prace można znaleźć w wielu kolekcjach prywatnych w kraju
i zagranicą. Od 2008 r. członkini ZPAP.

Czeremuszkin-Chrut has been featured in publications such as:
Art & Business, Newsweek, Art Experts Magazine, Studio Visit,
Rzeczpospolita, Wprost, Gazeta Wyborcza, xamou art, Money
Week, o.pl, Rynek i Sztuka, Czas na Wnetrze.
Her works can be found in private collections in Europe and United
States. Since 2008 she is a member of The Society of Polish Artists and
Designers (ZPAP)

wystawy / exhibitions

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2013 – Papier - Płótno - Ściana, MOSART, Gorzów Wielkopolski, Polska

2013 – Paper - Canvas - Wall , MOSART, Gorzów Wielkopolski, Poland

2013 – Minimalizacja, 022 Galeria, OW ZPAP, Wrocław, Polska

2013 – Minimalization, 022 Gallery, OW ZPAP, Wroclaw, Poland

2012 – Body Language, Galeria CK Agora, Wrocław, Polska

2012 – Body0 language, Agora Gallery, Wroclaw, Poland

2012 – Łóżka, Galeria Elektor, Warszawa, Polska

2012 – Beds, Elektor Gallery, Warsaw, Poland

2012 – Zmysły Sztuki, Pałac w Wilanowie, Warszawa, Polska

2012 – Zmysły Sztuki, Museum – Palace in Wilanow, Warsaw, Poland

2011 – Skin on skin, E|C Gallery, Chicago, USA

2011 – Skin on skin, EC Gallery, Chicago, USA

2009 – Relations, Jazzownia Liberalna, Warszawa, Polska

2009 – Relations, Jazzownia Liberalna, Warsaw, Poland

2009 – Write letters, Galeria Długa BOK – Bolesławiec, Polska

2009 – Write letters, Dluga Gallery BOK – Boleslawiec, Poland

2009 – Paintings, E|C Gallery, Chicago, USA

2009 – Paintings, EC Gallery, Chicago, USA

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2013 – Interferencje, polsko-niemiecki projekt artystyczny, Fort Sokolnickiego,

2013 – Interference, Polish-German art project, Sokolnicki Fort Gallery, Warsaw,

Warszawa, Polska

Poland

2013 – Nord Art, Kunstwerk Carlshutte, Schleswig-Holstein, Niemcy.

2013 – Nord Art, Kunstwerk Carlshutte, Schleswig-Holstein Germany.

2013 – Trzecie Biennale Malarstwa Współczesnego, BWA Rzeszów, Polska

2013 – The Third Triennal of Polish Contemporary Painting, BWA Rzeszow, Poland

2012 – Fala, Galeria Bałtycka, Koszalin, Polska

2012 – Wave, Baltic Art Gallery, Koszalin, Poland

2012 – Art n’Bloom, Bruksela, Belgia

2012 – Art n’Bloom, Brussels, Belgium

2011 – W kręgu młodej figuracji, Galeria Platon, Wrocław, Polska

2011 – Within young figuration, Platon Gallery, Wroclaw, Poland

2011 – Spring Benefit-Kaledoscope, Evanston Art Center, Evanston, IL, USA

2011– Spring Benefit-Kaledoscope, Evanston Art Center, Evanston, IL, USA

2010 – Drugie Biennale Malarstwa Współczesnego, BWA Rzeszów, Poland

2010 – The second Triennal of Polish Contemporary Painting, BWA Rzeszów, Poland

2010 – The Marian Michalik IV Competition for Young Painters” City Gallery,

2010 – The Marian Michalik IV Competition for Young Painters” City Gallery,

Czestochowa, Poland

Czestochowa, Poland

2009 – Reflections Polish Center of Wisconsin Gallery, Franklin, WI, USA

2009 – Reflections, Polish Center of Wisconsin Gallery, Franklin, WI, USA

2009 – Paintings: Body, Object, Texture, EC Gallery, Chicago, USA

2009 – Paintings: Body, Object, Texture, EC Gallery, Chicago, USA

edukacja, nagrody

/ education, awards

EDUKCJA

EDUCATION

2011–2012 Akademia Sztuki postgraduate – education)

2011–2012 Academy of Fine Arts in Warsaw (postgraduate – education)

2008 – Obrona dyplomu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

2008 – M.F.A. Diploma, Academy of Fine Arts in Wroclaw

2003 – 2008 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (wydział malarstwa)

2003 – 2008 Academy of Fine Arts in Wroclaw (painting department)

2007– Edinburgh College of Art- stypendium UE Socrates-Erasmus

2007– Edinburgh College of Art- scholarship UE Socrates-Erasmus

1998–2003 PLSP, Częstochowa (grafika użytkowa - formy wydawnicze)

1998–2003 Art College, Czestochowa, Poland (graphic design – publishing)

NAGRODY | WYRÓŻNIENIA | STYPENDIA

AWARDS | PRIZES | STIPENDS

2013 – nominowana do nagrody „III Triennale Polskiego Malarstwa

2013 – Nomination to an award 2013 Triennial of Polish Modern Painting - Autumn

Współczesnego” Galeria BWA, Rzeszów

Confrontations, BWA Rzeszów, Poland

2011 – publikacja w Studio Visit Magazine (edycja Wiosna 2011)

2011 – publication in Studio Visit Magazine (spring edition 2011)

2007 – „Around the Coyote” wyróżnienie (kurator Shannon Stratton), Chicago, USA

2007 – „Around the Coyote” Curator’s Choice (curator:Shannon Stratton), Chicago,

2007 – Stypendium edukacyjne Urzędu Miasta we Wrocławiu
2007– Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta we Wrocławiu

USA
2007 – Education grant from City Hall Wroclaw
2007 – Art grant from City Hall Wroclaw
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agata@czeremuszkin.com
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tel.

tel.
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studio

- warszawa - stare miasto

więcej informacji: czeremuszkin.com

+48 668 565 168

studio

- warsaw - old town

more information: czeremuszkin.com

CONTACT

CONTACT:

KAMA WRÓBEL

KAMA WRÓBEL

kama@czeremuszkin.com

kama@czeremuszkin.com

REPREZENTOWANA PRZEZ GALERIE:

GALLERY REPRESENTATION:

EC GALLERY, Chicago, USA

EC GALLERY, Chicago, USA

NEW BLOOD ART LIMITED, Londyn, UK

NEW BLOOD ART LIMITED, London, UK

GALERIA PLATON, Wrocław, Polska

PLATON GALLERY, Wroclaw, Poland

AGATA CZEREMUSZKIN-CHRUT

krzywe

czeremuszkin.com

| agata@czeremuszkin.com | +48 668565168

