Zuzana Juřinová (*1987)
Narodila jsem se 1. května 1987 v Ostravě – Fifejdách. Celý život žiju v Polance nad Odrou, která je součástí Ostravy. Od malička jsem těžce
nedoslýchavá.
Již od speciální základní školy pro sluchově postižené jsem chodila do různých výtvarných kroužků v Múzické školičce v Ostravě – Mariánských horách,
ať už to byla keramika, dekupáž, kreslení nebo malování.
V letech 2003 – 2007 jsem pokračovala ve studiu na Střední škole uměleckých řemesel v Ostravě – Zábřehu, obor Návrhářství a modelářství oděvů.
Během studia na střední škole jsem se každý rok účastnila módních přehlídek, které pořádala škola pro veřejnost. Měli jsme zde možnost prezentovat své
originální oděvní modely i vystavovat svá výtvarná díla.
Součástí přijímacího řízení na tuto střední školu byly i talentové zkoušky. Na ně jsem se začala připravovat nejen v přípravném kurzu pořádaném školou,
ale i pod vedením zkušeného ostravského malíře pana Josefa Czyže. Jsem mu vděčná za to, že mi pomohl objevit úžasný svět malování. Za těch několik let
spolupráce mě hodně naučil a stali se z nás přátelé. V jeho ateliéru vznikl v roce 2005 můj první olej inspirovaný jeho obrazem s názvem Lojza.
Po maturitě v roce 2007 jsem byla přijata na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně – bakalářský obor Asistentství speciální pedagogiky a
výtvarné výchovy pro základní školy, který jsem absolvovala v roce 2010. Jako svoji bakalářskou práci jsem navrhovala ilustrace pro knihu Miki Waltariho
Egypťan Sinuhet. Práci jsem konzultovala s vedoucím bakalářské práce s malířem, grafikem a ilustrátorem docentem Janem Bružeňákem.
Letos ukončuji poslední ročník navazujícího magisterského studia oboru Učitelství speciální pedagogiky a výtvarné výchovy a věnuji se diplomové práci
na téma „Ilustrace – Dětská tématika“.
Malování je mým velkým koníčkem již od dětství. Pevně věřím, že budu nadále malovat a vytvářet nové obrazy.

Přehled výstav:
2003 - 2007 – výstavy v rámci módních přehlídek a výtvarných děl pořádané střední školou, Kulturní dům Akord Ostrava – Zábřeh, Radnice Ostrava –
Zábřeh, K – Trio Ostrava – Hrabůvka
2009 – výstava Fenomén kniha, galerie Trojka, Dům pánů z Kunštátu, Brno
2010 – výstava Introspekce, pořádaná katedrou výtvarné výchovy na Masarykově Univerzitě, Brno
2011 – samostatná výstava v knihovně města Ostravy – pobočka Polanka

