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Artysta amator tworzacy pod pseudonimem artystycznym Victoria Tucholka

Posiadam  podwójne  wykształcenie.  W 2009  uzyskałam  dyplom  magistra  Filologii  Angielskiej  na 
Uniwersytecie  SWPS.  W  2010  uzyskałam  dyplom  licencjata  na  kierunku  Rezyseria,  specjalnosc 
Montaz Filmowy w PWSFTviT w Łodzi.  Jako dziecko wykazywałam zdaniem moich nauczycieli, 
rodziny,  znajomych  wyjatkowy  talent  plastyczny.  Z  braku  osoby,  która  by  mnie  poprowadziła, 
przyjełam  zupełnie  inny  kierunek  kształcenia,  który  podsumowuja  kierunki  wyzej  przeze  mnie 
skonczone. Tworzyłam do tzw. szuflady.

Nie odnalazłam sie jednak w branzy filmowej. Próbowałam swoich sił w pracy tłumacza, która nadal 
sporadycznie wykonuje. Staram sie równiez wykorzystywac znajomosc jezyków obcych na potrzeby 
swoich twórczych działan. W poczuciu miniecia sie z powołaniem, na fali niepowodzen zawodowych i 
braku satysfakcji z podejmowanych działan, w 2014 powróciłam do swojej pierwotnej nierozwinietej 
pasji, jaka jest rysunek.

ARTIST STATEMENT

Mozna powiedziec, ze działania artystyczne stały sie dla mnie forma autoterapii, która nabrała jednak 
charakteru  innego niz  wczesniej  (do szuflady)  –  działania  konkretniejszego i  ukierunkowanego na 
praktycznosc  i  potrzeby  odbiorcy.  Zaczełam wykorzystywac  swoje  rysunki  na  potrzeby  tworzenia 
kartek  okolicznosciowych  i  zakładek  do  ksiazek,  co  pociagneło  za  soba  zamówienia  na  prace 
wielkoformatowe,  a  mnie  skłoniło  do  eksperymentowania  z  róznymi  technikami  plastycznymi  i 
poszukiwania nowych form wyrazu.

Zmienił sie równiez cel i grupa docelowa mojej twórczosci. Zaczełam tworzyc dla ludzi z zewnatrz, a 
nie tylko dla rodziny i znajomych. Moje działania przybrały równiez duzo bardziej ciagły charakter – 
udział  w  targach  rekodzieła  i  lokalnych  wydarzeniach  kulturalnych,  a  co  za  tym  idzie  potrzebe 
rozwijania swojej twórczosci i tworzenia nowych projektów. Zaczełam wychodzic do ludzi i słuchac 
ludzi. Moim celem było uczynic to, co tworze, mozliwe jak najbardziej praktycznym. Tworzyc nie 
tylko sztuke dla sztuki, ale przede wszystkim sztuke dla ludzi. Małe dzieła sztuki dostepne dla kazdego 
i  majace  zastosowanie  w  codziennym  zyciu.  Moi  odbiorcy  stali  sie  dla  mnie  nieodzownymi 
drogowskazami i zródłem niezbednej inspiracji w moich działaniach twórczych.

Jezeli miałabym sie okreslic, powiedziałabym, ze jestem przede wszystkim rysownikiem. Rysunek jest 
punktem  wyjscia  do  wiekszosci  moich  prac.  Zaleznie  od  pomysłu  i  wizji  artystycznej  dobieram 
odpowiednia  technike  wykonania  i  nosnik.  Czasami  sa  to  farby  olejne,  czasami  zwykłe  kredki 
bambino, czasami finalny projekt powstaje w całosci w programie graficznym, a czasami dokonuje 
kompletnego mezaliansu technik plastycznych, nie bojac sie wykanczac obrazu olejnego lakierem do 
paznokci lub pisakiem zelowym. Byc moze moja artystyczna nonszalancja wynika z braku obciazenia, 
jakim byłoby wykształcenie kierunkowe. Mimo wszystko poczytuje swój brak profesjonalnej wiedzy 
jako atut, który sprawia, ze moje podejscie nie jest ograniczone, ze mam wciaz swieze spojrzenie i nie 
boje  sie  eksperymentowac.  Wiekszosci  technik plastycznych ucze sie sama metoda prób i  błedów. 
Moja  twórczosc  ma  wiec  znamiona  eksperymentów  i  poszukiwan.  Jestem  równiez  otwarta  na 
eksperymenty z forma. Staram sie byc czujna na sugestie ludzi co do formy i nosnika. Ta ogólnie pojeta



otwartosc w działaniach twórczych odzwierciedla tez moja wewnetrzna otwartosc na ludzi i  swiat. 
Wewnetrzna,  poniewaz  mam  raczej  nature  zdystansowanego  samotnego  obserwatora  niz 
ekstrawertycznej duszy towarzystwa.

Motywacje i inspiracje do pracy twórczej czerpie z otaczajacej mnie rzeczywistosci, chociaz nie rysuje 
ani nie maluje z natury, a przede wszystkim z wyobrazni. Niezmiennie inspiracja pozostaja dla mnie 
moje własne emocje zwiazane z miejscami i  ludzmi.  Czestokroc rysunkami, które  najlepiej  oddaja 
moje emocje, sa własnie te szkice „mimochodem”, które wykonuje na cito, na kolanie, bezposrednio 
pod  wpływem emocji.  Ogromny  udział  ma  równiez  natura,  przyroda.  Fascynuja  mnie  wszelkiego 
rodzaju  naturalne  tekstury,  np.  kora,  porosty,  niebo,  chmury,  ksiezyc  i  tym  podobne.  Czesto 
wykorzystuje lub bezposrednio cytuje je w swoich pracach. Wyczulenie na efekty wizualne wyrasta z 
moich doswiadczen filmowych i fotograficznych. Fotografia jest jedna z moich najwiekszych pasji. 
Przedmiotem  mojej  szczególnej  fascynacji  jest  zwłaszcza  efekt  trójwymiarowosci  obrazu,  który 
traktuje obecnie jako wyzwanie w swojej dalszej twórczosci artystycznej.

WYSTAWY

2004, wystawa szkolna, Milanówek, Społeczne Liceum Ogólnokształcace nr 5

Miałam  tylko  jedna  wystawe  swoich  prac  w  zyciu.  Była  to  wystawa  szkiców  przedstawiajacych 
postacie i akty kobiece. Wystawa miała miejsce w Społecznym Liceum Ogólnokształcacym nr 5 w 
Milanówku w 2004 roku. Jak sobie potem uswiadomiłam, wszystkie te kobiece portrety i akty były w 
rzeczywistosci próba uchwycenia własnego ulotnego wyobrazenia o sobie samej. Kazdy portret był 
inny i trudno było komukolwiek rozpoznac w nim moja osobe, co jak sadze, odzwierciedlało moja 
chwiejnosc  emocjonalna  i  zaburzenia  postrzegania  samej  siebie,  ale  równiez  usilne  poszukiwania, 
próby i starania uchwycenia złozonosci swojej psychiki.

Poza tym regualrnie biore udział w wszelkiego rodzaju lokalnych targach rekodzieła.

Do wiekszych wydarzen tego typu, gdzie miałam okazje zaprezentowac swoje prace, nalezały:

IV Weekend na Ludowo w Mateczniku Mazowsze w Otrebusach, ul. Świerkowa 2

Targ Rekodzieła i Wyrobów Lokalnych, Osrodek Kultury “Okej” w Brwinowie, ul. Wilsona 2

Prowadze równiez sklep internetowy pod nazwa Victoria Tucholka VT-art:

http://vt-art.pl/

WYBRANE PRACE – PORTFOLIO

http://viktoriatucholka.weebly.com/portfolio.html

Wiecej o mojej działalnosci artystycznej mozna znalezc pod adresem:
http://viktoriatucholka.weebly.com/art.html

Mozecie Panstwo znalezc mnie równiez na facebooku: https://www.facebook.com/VictoriaTucholka
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