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Malarstwo i rysunek pochłaniały ją od dziecka; konkurencję stanowiła jedynie matematyka.
Początkowo związana ze środowiskiem artystycznym Lublina, jednak punktem zwrotnym w jej twórczości,
(który traktuje jako swego rodzaju déjà vu) stała się relokacja do Jeleniej Góry i poznanie znanego artysty malarza
Pana Pawła Trybalskiego oraz zauroczenie jego pracami. Pod okiem Mistrza Pawła zdobywała szlify warsztatowego
kunsztu i nieskrępowanego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość.
Obecnie związana z grupą artystyczną Pi-Art, członek dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków oraz
Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są tematy egzystencjalno-duchowe, która umiejscawia w
plenerze pełnej piękna przyrody, kosmosu… Nie stroni od tworzenia dających ukojenie martwych natur. Chętnie
korzysta z symboli i metafor, uzewnętrzniając nie tylko własne przemyślenia, ale także stawia zaadresowane do
Odbiorcy pytania. Komponuje prace pełne emocji, dotyka skrzętnie skrywanych zakamarków duszy. Porusza,
prowokuje do refleksji i poszukiwania indywidualnej odpowiedzi na pytania dotyczące naszej egzystencji. Chętnie
nawiązuje dialog z Odbiorcą oraz zaprasza do podzielenia się własnymi refleksjami.
Wystawy indywidualne:
2017 – „Myśli znalezione” – Muzeum Dom Gerharta Hauptmanna, Jelenia Góra
2017 – „W drodze” – Artystyczna Galeria Izerska, Kromnów
2016 – „Wertykalna strona życia” - Stowarzyszenie Święta Matki, Jelenia Góra
2015 – „Wertykalna strona życia” - Galeria Promocje – Osiedlowy Dom Kultury, Jelenia Góra
2013 – Malarstwo - Galeria cztery pory roku - Piechowicki Ośrodek Kultury, Piechowice
Wystawy zbiorowe:
2017 - "Pejzaż zatrzymany" - wystawa Grupy Artystycznej π –Art, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze (Cieplicach)
2017 – Wystawa przeglądowa – Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików – Warszawa
2017 – Wystawa przeglądowa Grupy Artystycznej π –Art, Miejski Dom Kultury, Zgorzelec
2016 – „Emocje” - Piechowicki Ośrodek Kultury, Piechowice
2016 – „Pejzaż niejednoznaczny” - Galeria Izerska, Kromnów
2016 - „Smaki lata” - Jelenia Góra – lipiec 2016
2016 - Wystawa przeglądowa - Dolnośląskie Stowarzyszenia Artystów Plastyków, Wrocław
2016 – Przestrzenie piękna - Dolnośląskie Stowarzyszenia Artystów Plastyków, Wrocław
2016 – „In blue” – Dom Kultury Muflon, Sobieszów
2015 - Wystawa przeglądowa Grupy Artystycznej π –Art, Galeria Izerska, Kromnów

2015 – „Zatrzymane chwile” - Grupa Artystyczna π –Art, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Jelenia Góra
2015 – „Czuły powiew wiosny” - Grupa Artystyczna π –Art, Galeria cztery pory roku - Piechowicki Ośrodek Kultury,
Piechowice
2014 – „Pasje” - Grupa Artystyczna π –Art, Muzeum Zabawek, Karpacz
2014 - Wystawa przeglądowa Grupy Artystycznej π –Art, - Galeria cztery pory roku - Piechowicki Ośrodek Kultury,
Piechowice
2014 - Wystawa przeglądowa Grupy Artystycznej π –Art, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Jelenia Góra

„Pani Halina Truszczyńska swoimi obrazami mówi do nas. Zestaw ukazanych ze sobą rzeczy i zjawisk, symboli
i metafor otwiera w nas nowe przestrzenie w poszukiwaniu głębi.
To bezczasowość i nieskończoność zamknięta w jej obrazach zatrzymuje nas w biegu.
Przyglądając się jej światom, przyglądamy się sobie. Szukamy uczuć, zrozumienia, skojarzeń i czegoś co nienazwane.
Zapraszam Państwa wyjątkowo nie do oglądania ale do odczytywania prac Pani Haliny.
To odkrywanie nowych pytań i odpowiedzi. To schody w głąb duszy. ”
Fragment tekstu: Emanueli Czujowskiej, Prezesa Grupy Artystycznej Pi-Art,
z otwarcia wystawy Haliny Truszczyńskiej pt.: „W drodze”.
Artystyczna Galeria Izerska w Kromnowie, 9 lipca 2017 r.

„Wiele dróg prowadzi do świata wyobraźni. Żyjemy w czasach, w których media kreują tysiące obrazów dziennie dla
każdego. Ale wyobraźnia to nie tylko sztuczna prawda podana «jak na dłoni», to przede wszystkim kreacja. Inspiracja
potrzebna przy tworzeniu jakiejkolwiek sztuki, jakiegokolwiek dzieła, czy działania.
Halina Truszczyńska to artystka pełna wyobraźni. Posługująca się wewnętrznymi wizjami, tworząca światy bardzo
osobiste. Przestrzeń jej obrazów to sen. Martwe natury wplecione w kosmiczne pejzaże i pejzaże odbite w
przedmiotach niezwykłych. Namalowany spokój jest tylko pozorny. Wykreowane światy opowiadają historie nie do
końca oczywiste. Pośród przemyślnie poukładanych elementów ukryte jest ziarenko niepewności i tajemnicy. Jakby
ktoś celowo wpisał w obraz sekret.
Sztuka Pani Haliny jest wielowymiarowa. Jej magiczne klimaty wciągają widza w kolejne światy wyobraźni. Światy
pełne innych wartości przedmiotów , innych wymiarów przestrzeni. Przekraczając granice ram pojawiamy się nagle
w zupełnie nowym miejscu. Obcym a jakby znajomym, pełnym harmonii a jednocześnie surrealistycznym.
Wkraczamy w bezczas, w świat bez słów, świat czystej wyobraźni, która unosi nas dalej. Bo wyobraźnia jest nie tylko
częścią rozumu ale przede wszystkim ducha.
Niezwykłości obrazom dodaje koronkowość wykonania. Dbałość o każdy szczegół przypomina nam o kunszcie
dawnych mistrzów. Wyszukane elementy martwych natur jakby przeniesiono z innej epoki. To pokazuje nam z jakim
szacunkiem Pani Halina Truszczyńska podchodzi do swojej sztuki , do wartości piękna i niewymuszonej estetyki.
Polecam wszystkim gorąco podróże do światów Pani Haliny. To prawdziwa przyjemność i przygoda. Chwila na
medytację, chwila na prawdziwe zachwyty sztuką, chwila na … odnalezienie w sobie nowej przestrzeni.”
Emanuela Czujowska
Prezes Grupy Artystycznej Pi-Art.
Kopaniec, wrzesień 2015

