DARIA
ELWART
(sztuka)

Daria Elwart jest uczennicą Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza w Słupsku (LP). Edukacja
plastyczna pozwoliła jej na rozwój umiejętności i poszerzenie horyzontów myślowych. Jak sama mówi
przez ostatnie trzy lata pracowała nad tym, aby ćwiczyć rękę i oko oraz swą wrażliwość artystyczną.
Zdarzało się kilka razy, że zostałam laureatką konkursów malarskich, czy rysunkowych.

Jednak

dopiero, gdy uczestniczyłam w przeglądzie klas trzecich szkół plastycznych i otrzymałam tam bardzo
wysokie noty, zdałam sobie sprawę z tego, że coś potrafię. Kilka miesięcy później utwierdziłam się w tym
przekonaniu , gdy otrzymałam indeks na Akademię Sztuki w Szczecinie. Zdobyłam wtedy drugie miejsce
w konkursie malarskim „ Obraz abstrakcyjny”. Umocniło to moją wiarę we własne umiejętności.
Oczywiście, że jestem z siebie dumna, ale wszelkie superlatywy i nagrody traktuję z lekkim dystansem.
Uważam, że nie warto obnosić się ze swoimi sukcesami, ale traktować je jako źródło poprawy zdania o
własnym sobie i umocnienia wiary we własne umiejętności i zdolności. Nigdy nie przeszłoby mi przez
myśl to, że coś takiego może mi się przytrafić i że zostanie tak doceniona moja praca.
Jak sama uczennica zaznacza, jej pasją jest rysunek i malarstwo, ponieważ odnajduje w nich spokój i
wyciszenie. Malarstwo traktuje jako sposób przekazywania tych rzeczy, których nie jest w stanie wyrazić
słowami. To sposób ucieczki od codzienności. Rysunek natomiast uważa za umiejętność konieczną w
uprawianiu sztuki.

Daria również na swoim koncie ma liczne sukcesy, między innymi:
- I miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „Witkacy i ja”;
- I miejsce za parafrazę i droczenie się z Witkacym, za doskonałą znajomość spuścizny fotograficznej
Witkacego w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym i Fotograficznym;
- Wyróżnienie w dziedzinie rysunku w XII Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa;
- Indeks Akademii Sztuki w Szczecinie w II Ogólnopolskim Konkursie Malarskim Obraz Abstrakcyjny;
- Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie fotograficznym :Matematyka w obiektywie” za pracę
„Asymetria Naturalna”;
- Wyróżnienie w VI Międzynarodowym Konkursie Artystycznym pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można
uściskiem”;
- Wyróżnienie w konkursie Witkacy i ja, autorka cyklu zdjęć pt. „Metamorfoza”, „ Siostry”, „Portret
Wielokrotny”;
Wybrane zdjęcia prac uczennicy:

Informacje w prasie o talencie uczennicy:

