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Na kilku plakatach Justyny Jędrysek można dostrzec małą informację o miejscu, w którym odbywa-
ły się wydarzenia (np. wystawa plakatów Michała Klisia), którym są poświęcone (Muzeum Drukarstwa  
w Cieszynie). I wydaje się, że artystka – podobnie jak kilku innych znakomitych absolwentów szkoły 
artystycznej w Bielsku-Białej – bardzo świadomie wybrała miejsce dalszej nauki. 

Jej plakaty – przy całej sprawności posługiwania się rozmaitymi, wszelkimi (np. tymi stosowanymi  
w Poznaniu) technikami i środkami, w większości noszą nieusuwalny niczym znak wodny „ślad” tej 
właśnie, niektórzy mówią – „śląskiej” – szkoły. Lekkość szkicu, nieprzewidywalność serigraficznej od-
bitki, radość pobrudzenia się przy tyleż anachronicznej, co odkrywanej wciąż na nowo, „prymitywnej” 
maszynie drukarskiej… Lewitowanie gdzieś między absolutną unikalnością autorskiego rysunku, elitar-
nością „wysokiego”, wykonywanego w niewielkim nakładzie rzemiosła i marzeniami o szerokim, maso-
wym oddziaływaniu. Ale chyba nie to jest najważniejsze. Najważniejszy jest sposób, w jaki wgryzając się  
w temat, oddając – wnikliwie i wiernie – ideę podejmowanej sprawy, artystka potrafi nie tylko przemycić 
własną interpretację, ale i wręcz zakwestionować samo sedno! 

„Sztuka nie może być grzeczna” – powiedziała w wywiadzie (na razie ich niewiele, ale jest pewne, że  
w przyszłości się to zmieni). I – co nie ulega najmniejszej wątpliwości – to bardzo, ale to bardzo nie-
grzeczna dziewczynka! Np. „Hommage à Piet Mondrian”. Jest rytmicznie, rygorystycznie w kwestii ko-
lorów i tyleż emocjonalnie co abstrakcyjnie. Tylko te fale i obłe formy, których w tym, z założenia typo-
graficznym plakacie niby nie dałoby się uniknąć. Obłe – jak wiadomo – według niektórych interpretacji 
równa się idealne lub kobiece. I właśnie to mondrianowskim pionom i kątom prostym, artyście, który 
śmiertelnie kłócił się nawet o romby, z całą dezynwolturą przydaje lub przeciwstawia artystka! Albo ten 
plakat o bracie Albercie. Symbole, symbolami, ale nić skojarzeń, którą samym użyciem koloru Justyna 
Jędrysek nas prowadzi… Czyż znowu nie kwestionuje właśnie tego najważniejszego, dokonanego przez 
świętego wyboru? No, może tylko po raz kolejny stawia to fundamentalne pytanie… 

Sposób, w jaki artystka sięga po plakatowy „rząd dusz”, jak steruje zasadami naszego widze-
nia jest może najbardziej widoczny w plakacie do „Snu nocy letniej”. Właściwie nie mamy wąt-
pliwości, to fabuła streszczona za pomocą kilku fantastycznie prostych znaków. Oczywiście, zna-
my np. Studio H57 i te zabawne serie piktogramów, pozwalające poznać arcydzieła literatury  
w pięć sekund. Przyznajmy jednak, że to jedna z bardziej przewrotnych realizacji nieco podobnej 
idei. Bo jak to „czytać”? Zgodnie, czy może wbrew albo w poprzek regułom naszych kulturowych 
przyzwyczajeń? I co wówczas – już nie w kwestii linearnego przebiegu akcji, ale raczej zależności 
między tym co dzienne-nocne, świadome-nieświadome, pozorem i prawdą – nam się ujawni?  
Pytanie o reguły percepcji, wszelkie te subiektywne, obiektywne, uwarunkowane biologicznie i kultu-
rowo zależności, testowanie granic – jak daleko można się posunąć i co ciekawego może wyniknąć  

z ich przekraczania, wydaje się tutaj sprawą kluczową. Sama artystka mówi o tym jeszcze trochę inaczej, 
przyznając expressis verbis, jak bardzo interesują ją zależności między „okiem i sercem”. Tak po stronie 
tworzącego przekaz artysty, jak i odbiorcy. Ale nie trzeba nawet żadnych wywiadów, aby zauważyć, że 
ten właśnie labirynt wciąż interesuje ją najbardziej. Że właśnie na jego temat snuje własną, wykraczającą 
poza pojedyncze realizacje, spójną, ale wieloznaczną opowieść. Plakaty do wystaw koleżanek w jednej 
z cieszyńskich restauracji, ale i w ogóle plakaty do wystaw innych artystów są tu dobrym przykładem. 
Jednak mój najbardziej ulubiony z tej serii to plakat do filmu „Zakochani widzą słonie”. Mrugający do nas 
nie charakterystycznym „jędryskowym” okiem, ale serią nieco ukrytych (kłania się Gestalt) wizualnych 
żartów. A może, aby to zobaczyć od razu, trzeba po prostu być zakochanym?

Skoro już jednak o żartach mowa… Być może – zważywszy na podejmowane tematy – się nie ob-
razi, jeśli przypiszemy to „kobiecej naturze” – artystka wydaje się być mistrzem nastrojowego niuansu.  
A właściwie rozmaitych budujących, komplikujących i przełamujących jednolitość nastroju niuansów.  
Frywolna infantylność nagradzanej na konkursach „Imigracji” to może przykład najbardziej sztandarowy. 
Albo „Cyrk”. Zbliżony formą do tych najbardziej osobistych wypowiedzi artystki (właściwie plakaty to już 
czy jeszcze zaryski?) na ważnie dla niej tematy „fundamentalne”. I – jak to u niej – pod wyczyszczoną 
do bólu i bezpretensjonalnie infantylną (w dzisiejszych czasach to już oksymoron i prawdziwe osiągnięcie) 
kreską – podnoszący, chyba nigdy wcześniej z tym tak obciążonym symboliką tematem nie wiązane, za 
to ważne dla niej samej kwestie. Bo chyba nie tylko mnie ciało tego pięknego, nienaturalnie wygiętego 
zwierzęcia układa się w oczywisty popkulturowy monogram.

Najbardziej uderza może właśnie sposób, w jaki Justyna potrafi nie tylko z góry narzucanym tematom 
studenckich zadań lub konkursów, ale i obiektywnym formalnym wymaganiom zleceń nadać charakter 
osobisty. Jak – w pełni je respektując – wykorzystuje do całkowicie własnych celów. Ot, seria okła-
dek do arcydzieł literatury antycznej. Wydawca i drukarz z wielu względów powinni być zadowoleni.  
Młodzież, główny odbiorca tych „szkolnych” lektur, też w takim współczesnym, prywatnym, akcentującym 
indywidualny dramat sposobie spojrzenia na antyk znajdzie pociągający punkt zaczepienia. Ale przecież, 
abstrahując od „targetu”, to zarazem świetne plakaty i jedne z najciekawszych osobistych rysunków.  
To oczywiste – jak bardzo w jej przypadku mniej znaczy więcej. Jak jednym dodaniem lub odjęciem kre-
ski, czy choćby – vide „Król Edyp” – jednym drobnym przesunięciem otwiera całe pola skojarzeń. Można 
się zastanawiać, ile ta umięjętność zawdzięcza pracowitym ćwiczeniom pod okiem mistrza Kubicy…

Zwróćmy też uwagę jak po raz kolejny powraca sygnalizowany już temat. Ta „Hekabe” przypominająca 
– nie, no przecież nie oszalałą sukę z mitologii czy Eurypidesa. Już prędzej jakąś trochę tylko prze-
stylizowaną wersję tęskniącego, melancholijnego Teddy Beara. Świadomość, jak współczesna kultura 
infantylizuje, to co niebezpieczne – to może z jednej strony. Z drugiej zaś ekologiczne przesłanie i akcen-
towanie wspólnoty naszego ludzko-zwierzęcego losu, to chyba równie ważny jak „trafianie przez oczy do 
serca” temat. Dodajmy też, nie tylko dla Justyny Jędrysek. Raczej coś co wydaje się po prostu „wisieć 
w powietrzu” w tym Cieszynie…

Urodzona 17 lipca 1991 roku w Żywcu. W 2010 roku ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Sztuk Pięknych im. Juliana Fałata  
w Bielsku-Białej. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie studiowała grafikę. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowniach dr. hab. Sebastiana Kubicy oraz prof. Józefa Knopka. 
W 2015 uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne.
Od 2016 roku jest doktorantką w Zakładzie Projektowania Graficznego na macierzystej uczelni.
Interesuje się projektowaniem graficznym, grafiką artystyczną, projektowaniem książek, plakatem oraz ilustracją.
Swoje prace prezentowała na wystawach w Polsce i zagranicą min. na Węgrzech, w Serbii, Iranie, Ukrainie, Czechach, Luksemburgu, 
Rumuni, Macedonii, Ekwadorze i Meksyku.

Nagrody:

• Międzynarodowa Wystawa „World without 
violence” Today Poster, Teheran, Iran

• Nagroda na Międzynarodowym Konkursie 
„Uchodźcy w Europie”, Amnesty International, 
Warszawa

• II nagroda na Międzynarodowym Biennale 
Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu

•  Wyróżnienie na Międzynarodowej Wystawie 
Rysunku Satyrycznego SATYRYKON Legnica 

Wystawy indywidualne:

2016
• Justyna Jędrysek. „Plakaty i rysunki – zaryski”, 
 Galeria Muflon – Sztuka dla Ciebie, Ustroń.
• „Entuzjazm”. Plakaty i rysunki, 
 Galeria COK Dom Narodowy, Cieszyn.
• Justyna Jędrysek. Plakaty i rysunki, 
 Galeria „Pod Jodłą”, Muzeum M. Skalickiej, 

Ustroń.
2017
• „Przez oczy do serca” 
 Galeria SiViArt, Katowice.
• „Justyna Jędrysek – grafika” 
 Galeria Hotelu Liburnia, Cieszyn.

Wystawy zbiorowe:

2012

• „Bo mamy pociąg do jazzu” wystawa plakatu 
jazzwego, Międzynarodowy Festiwal „Jazz  
w Ruinach”, Ruiny Teatru Miejskiego, Gliwice.

2014

• Wystawa Złoty Debiut im. Henryka Tomaszew-
skiego, 24 Międzynarodowe Biennale Plakatu, 
Galeria Salon Akademii, Warszawa.

• „Twórczo dla praw człowieka” – 
 V Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-

-Politycznego, Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży, Oświęcim.

• „Wolność na B1” – V Festiwal Europejskich Szkół 
Artystycznych i Twórczości.

• „Kręgi Sztuki” Lengyel Intezet, Budapeszt, Węgry.

2015
• 7 Międzynarodowy Konkurs Plakatu Studenckie-

go, Youth Cultural Center, Skopje, Macedonia.
• Międzynarodowa Wystawa Plakatu „World Without 

Violence”, Niavaran Cultural Center, Teheran, Iran.
• „Teatr żyje” – wystawa plakatu teatralnego  

w ramach 6 Międzynarodowego Festiwalu Euro-
pejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi 
Sztuki”, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Katowicach.

• „KinematoGRAF” – wystawa plakatu filmowego, 
Budynek Euroregionu, Czeski Cieszyn, Czechy.

• „Muzy w Kręgach Sztuki”, w ramach 6. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Szkół Artystycznych 
i Twórczości.

• „Kręgi Sztuki”, Dom Narodowy, Cieszyn.
• V Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-

-Politycznego, Rumunia.
• Międzynarodowa Wystawa Rysunku Satyryczne-

go „Satyrykon”, Legnica.
• Międzynarodowa Wystawa Rysunku Saty-

rycznego „Satyrykon”, Muzeum Karykatury  
w Warszawie.

• II Międzynarodowe Biennale Plakatu Studenckie-
go, Galeria Labirynt, Lublin.

2016 
• Międzynarodowa Wystawa Rysunku Satyryczne-

go „Satyrykon” Legnica.
• „KINEMATOGRAF” – Plakaty Filmowe, Kino 

„Kosmos”, Katowice.

• „Refugees in Europe” Pracownia „Duży pokój”, 
Warszawa.

• „Roller Poster” II Ogólnopolski Przegląd Plakatu 
Artystycznego, Galeria Muzy 13, Szczecin.

• Eco Plakat „Stres i Depresja” Centrum Kultury 
Karolinka, Radzionków.

• Plakaty, Galeria w Alei Fontann, Szczecin.
• VI Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-

-Politycznego, Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży, Oświęcim.

2017

• First Ecuador Poster Bienal, Museo Nahim Isaias, 
Guayaquil, Ekwador.

• First Ecuador Poster Bienal, Wuxi, Chiny.
• 14 International Poster Biennail in Mexico, Museo 

Arcena de Torreon, Coahuila, Meksyk.
• „Twórczo dla praw czlowieka” – Międzynarodowe 

Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego,
 Galeria Foyer Domu Willego Bleichera w Stutt-

garcie, Niemcy/
• Międzynarodowa Wystawa Rysunku Satyryczne-

go „Satyrykon” Legnica.
• „Roller Poster” III Przegląd Plakatu Autorskiego, 

Museum of Visual Arts in Heraklion, Kreta, Grecja.
• „UWAGA PLAKAT! Czyli młody plakat polski”, 

Plac Zgody, Szczecin.
• „Refugees in Europe”, Yasar University, Izmir, 

Turcja.
• „Sługa najbiedniejszych, brat naszego Boga”, 

Galeria Środowisk Twórczych w BCK, Bielsko-
-Biała.

• „Stereotypy polsko-czeskie”, wystawa serigrafii, 
Areal Malcovna, Czeski Cieszyn, Czechy.

• 25 Biennale Plakatu Polskiego, BWA Katowice.
• BIC Międzynarodowe Biennale Plakatu  

w Boliwii, Museo Nacional De Arte, Boliwia.


