


CO TYDZIEŃ NOWY RYSUNEK 

Rysowanie to mój prywatny sposób na uporządkowanie chaosu 
codziennego życia. Jest to forma tworzenia, która pozwala na 
dużą swobodę. Pod względem technicznym jest to niezwykle 
dogodne, kartkę papieru i ołówek zawsze można mieć przy 
sobie.  Dzięki temu mogę na bieżąco zapisywać swoje pomysły, a 
rysunki są moim swego rodzaju dziennikiem. 

Kiedy zaczęłam rysować koncentrowałam się głównie na tym co 
widzę, większość moich prac to były pejzaże. Teraz są to również 
podróże wewnątrz mojego umysłu. Część z tych prac przenoszę 
później na płótno. 

Więcej rysunków można zobaczyć na mojej stronie lub mediach 
społecznościowych:  
https://www.instagram.com/cioch_aga/
https://www.facebook.com/ciochagnieszka 
https://agnieszkaurszulacioch.com/

Apokalipsa 
tusz na papierze, 42x29,7 cm 
2022

https://www.instagram.com/cioch_aga/
https://www.facebook.com/ciochagnieszka%20
https://agnieszkaurszulacioch.wordpress.com/


Portret bez twarzy, 
tusz na papierze, 
42x29,7cm, 
2022



Gwiazda jest tylko jedna, 
tusz na papierze, 
42x29,7cm, 
2022





Warstwy, 
tusz na papierze, 42x29,7cm 
2021



Samotny człowiek we wszech-
świecie,  
tempera na płótnie,
30x40cm, 
2022



Rozpływanie się w nicość, 
tempera jajowa na płótnie, 
40x30cm, 
2020



I co teraz?, 
tempera jajowa na płótnie, 
70x50cm, 
2020



TETRACHROMIA  

Oszczędność, a zarazem bogactwo tetrachromii jest dla mnie fascynujące. Na bazie tej fascynacji próbowałam wykonać serię obrazów używając dokładnie tych 
czterech pigmentów. Niestety do końca nie wyszło, bo jednak nie wytrzymałam bez niebieskiego. Ale niewiele zabrakło. Tak czy inaczej powstał cykl obrazów, 
którego założeniem była ograniczona gama barwna.

Prace wykonane są temperą jajową na papierze.





GRY NIEOZNACZONE 

Gry nieoznaczone to seria łamigłówek w których nie można wygrać. Nie ma przegra-
nych, nie ma zwycięzców. Zasady gier z góry uniemożliwiają dokończenie zadania. 
Trzeba włączyć kreatywność ze świadomością, że nie ma tu wygranej, jest tylko, albo 
i aż - proces zabawy. To tak jak z otaczającym nas światem. Mamy pewne dane, po-
dejmujemy pewne działania, robimy badania naukowe, ale są to tylko próby opisania 
świata, zagadki istnienia. Na koniec pozostaje nam się skoncentrować na samym życiu.

Jest to seria łamigłówek do rozwiązania na papierze, czyli labirynty bez wyjścia, kolo-
rowanki bez koloru, kreski do policzenia. Łamigłówki same w sobie, przed jakąkolwiek 
ingerencją są po prostu estetycznymi rysunkami. 

Wszystkie zagadki można znaleźć tutaj: https://agnieszkaurszulacioch.com/gry-nie-
oznaczone/

Prace prezentowana w Galerii Labirynt w 
Lublinie, 2022

https://agnieszkaurszulacioch.com/gry-nieoznaczone/
https://agnieszkaurszulacioch.com/gry-nieoznaczone/


EMBARRAS DE RICHESSE



Embarras de richesse (fr.) to kłopot z powodu nadmiaru albo zbyt wiel-
kiego wyboru.  

Kiedy ma się za dużo pomysłów, trudno jest się zdecydować na tylko 
jeden. Można jednak odwrócić ten problem na swoją korzyść. EMBAR-
RAS DE RICHESSE to setki rysunków wykonane na kartkach wielkości 
8x8cm. Są to zapisy pomysłów, szkice, rysunki, próby i skończone dzieła. 
Są to prace, które działają samodzielnie, ale ze względu na swój format i 
ilość mogą tworzyć mozaikę stworzoną z papieru. Jednak sposobów uło-
żenia tych rysunków są setki, więc wracamy znowu do punktu wyjścia. 
Czy można uciec od nadmiaru?

Prac dotychczas powstało bardzo dużo, a końca nie widać. Uwaga, ryso-
wanie uzależnia.



Przykład zaaranżowania prac w przestrzeni; Galeria 9,39 w Toruniu, 2021



COŚ TAM, KIEDYŚ TAM, GDZIEŚ TAM...

Praca „Coś tam, kiedyś tam, gdzieś tam…” jest aneksem do mojej pracy dyplomowej. Jest to opowieść o tym, jak wyglądały moje studia na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, jak to wszystko wyglądało od kuchni. Rysowana trochę z przymrużeniem oka, ale szczerze. To swego rodzaju podsumowanie i rozrachunek, 
a teraz, już po dyplomie, miłe wspomnienie studenckich lat. Rysunek został zrobiony w nietypowym rozmiarze, jego długość to 30 metrów. Na obronie dyplomu 
zawisł na korytarzu Akademii, tak że komisja musiała odbyć spacer, żeby zapoznać się z moim dziełem. Niestety, pracę o takich rozmiarach najlepiej oglądać na 
żywo, bardzo trudno pokazać ją w wersji cyfrowej (30 metrów rysunku!). Jako że przypomina ona taśmę filmową, została przeze mnie nagrana i może być oglą-
dana na ekranie komputera jako coś w rodzaju animacji. Praca wykonana w 2018 roku.

                       Zachęcam do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=UWjrx_kSw68&ab_channel=AgnieszkaCioch



Kadry, fragmenty pracy oraz widok rysunku ciągną-
cego się przez cały korytarz na Wydziale Malarstwa 
ASP w Warszawie.




