ISSN 2451-2184

nr 2, 2017

1

Bednarski / Kucz / Kokosza / Sajdak / Orzechowski / Grabowska / Wójcik / Althamer

Promethidion nr 2, Warszawa 2017
Redagują:
Paulina Kotowicz
Olga Cygan
Magda Kowalska
Projekt graficzny, skład:
Anna Tosiek
Projekt okładki: Anna Tosiek
Na okładce: Diana Grabowska, Z głowy
Fotografie: Anna Tosiek, Archiwum prywatne Jana Kucza, Krzysztof M.Bednarski,
Andrzej Kokosza, Diana Grabowska, Jan Sajdak, Magda Kowalska, Julia Marek,
Katarzyna Kowal, Klaudia Szot, Mateusz Wójcik, Marta Kowalczyk, Urszula Habza,
Sara Piekara, Agnieszka Bielak, Gustaw Maj, Szaweł Płóciennik, Józef Piłat,
Adrianna Sztandarska, Anna Świąć, Kalina Nowak
Wydawca:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Rzeźby
Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00-379 Warszawa
Tel (+4822) 625 75 73
e-mail: rzezba@asp.waw.pl
Druk:
Drukarnia Piotra Włodarskiego
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
www.wlodarski.pl , TEL./FAX: 22 853 50 98; 22 566 42 40; 22 853 70 89; 601 22 42 09
ISSN 2451-2184
Nakład: 250 egzemplarzy
Kontakt do członków redakcji: promethidion.rzezba@gmail.com

6
14

4

PROFESOR JAN KUCZ
O nauczaniu na Akademii,
sztuce, odpowiedzialności,
a także o sobie

PROFESOR KRZYSZTOF
M. BEDNARSKI
Jest wiele strategii,
żeby zaistnieć w sztuce

24

ANDRZEJ KOKOSZA
Rzeźba dla rzeźbiarki

40

34

DIANA GRABOWSKA
Obiekty Niemożliwe

48

JAN SAJDAK
Sploty

MICHAŁ ORZECHOWSKI
W twórczości
najcenniejsza jest
prawda – artykuł Magdy
Kowalskiej

52
60

Plener w Szczecinku

Ogólnopolska
Płaszczyzna Współpracy
Akademickiej

75

MATEUSZ WÓJCIK
Powierzchnie tnące

78

BRUNO ALTHAMER
Mity i koprolity

5

Z oczywistych przyczyn nam studentom stosunkowo łatwo jest usłyszeć głos naszego pokolenia. W międzyczasie kolejni
zasłużeni profesorowie odchodzą z Akademii ustępując miejsca młodszej kadrze. Relacja trzypokoleniowej generacji powoli
zanika, zubożając przepływ oraz konfrontację myśli i porządków.

PROFESOROWIE

O nauczaniu na Akademii, sztuce,
odpowiedzialności a także o sobie – mówi

profesor Jan Kucz

Dlatego też drugi numer ,,Promethidionu” chciałabym otworzyć materiałem pochodzącym z niezwykłego spotkania, w
którym uczestniczyłam pod koniec października. Wraz z Olgą Cygan miałyśmy przyjemność odbyć rozmowę z Profesorem
Janem Kuczem – artystą, który zajął niekwestionowane miejsce wśród najważniejszych rzeźbiarzy polskich, a którego znają
obecni studenci Wydziału Rzeźby z opowiadań kadry oraz absolwentów. Prezentowany materiał jest swoistym zapisem z
rozmowy, która dzięki uprzejmości Profesora odbyła się w jego domu na warszawskim Żoliborzu. Poniższy tekst jest nie tylko
zbiorem przemyśleń oraz wspomnień rzeźbiarza, który dokonuje oceny dni obecnych w obliczu minionych lat i doświadczeń.
Jest bezcennym głosem, który wypływa z poświęcenia życia sztuce i który, z racji wieloletniej aktywności pedagogicznej,
pragnie przekazać słowa, mogące okazać się drogowskazem dla młodych adeptów rzeźby.
Paulina Kotowicz

O nauczaniu na Akademii
Pierwszym warunkiem rozmowy o sensie istnienia
akademii a następnie o jej wartości jest zgromadzenie
osobowości artystycznych. Później dopiero można rozmawiać o warunkach. Zawsze jest podobna proporcja
zdolnych, przeciętnych i słabych. Studiować należy
u dobrych artystów, później – u dobrych pedagogów,
bo to wcale nie musi być równoznaczne. Ja wybieram to
pierwsze – u dobrych artystów.
Bycie artystą oraz zdolności pedagogiczne nie oznaczają
umiejętności mówienia o rzeźbie, ale umiejętność mówienia i myślenia w sposób kompleksowy. Student słucha
profesora dzień po dniu. Żeby nie zniechęcić młodego
człowieka, trzeba mieć coś do powiedzenia.
Dlaczego uczyć powinien dobry artysta? Bo uczy poprzez
to jakim emanuje doświadczeniem. Jego możliwości,
przeżycia, wrażliwość oraz ludzka osobowość oddziałujące
i przepuszczone przez osobowość ucznia dają szansę, że
wejdą w następcę, staną się, jeżeli nie obsesją, to pewnym
Jan Kucz,
Biały fotel, 1972
fot. archiwum prywatne

programem, który student będzie chłonąć wszystkimi
zmysłami. Będzie to przeżywać.
Wszelkiego rodzaju konstruowanie sztywnych zasad
w akademii jest niebezpieczne i właściwie niepotrzebne.
Dlatego tak ważne jest, kto konstruuje te zasady. A więc
artysta bardzo dobry! Sztuka to musi być miłość, to musi
być ,,bardzo chcę”. Trzeba się kochać w sztuce. Wyczuwasz, kiedy zrobiłeś coś dobrego. Wtedy trzeba się cieszyć.
Trzeba być na wartości przygotowanym. Trzeba trwać
w potrzebie nieustającego doświadczania, w ciekawości
poznawania. Artysta to wytrwałość, to charakter, to potrzeba poznawania siebie – swoich możliwości ludzkich
cech poprzez sztukę.

Kształtowanie studentów
Sztuka jest światem subiektywnych racji. Celem studiów z
modela jest na podstawie kontaktu i wnikliwych obserwacji
oraz analiz zbudowanie własnej subiektywnej wizji nowej
7

artystycznej rzeczywistości. Trzeba ustalić, że jest konieczny
etap początkowy w rozwoju artysty, w jego drodze, w którym osiąga poczucie „ja tam byłem, ja tego dotknąłem, ja
z tym rozmawiałem”. To jest ciekawa, zasadnicza kwestia.
Chodzi o stosunek współczesności do przeszłości. Ważne
jest, żeby zagłębić się w przeszłość, ponieważ to jest nie do
zastąpienia. Są programy, które zakładają, że sztuki uczy
się od dzisiaj – ,,forma i myślenie jest od dzisiaj”. Efektem
tego jest cywilizacja billboardowa, nastawiona na pokaz,
na teraz. Jutro będzie coś innego – następny projekt. To
przesadne nastawienie na nowość robi z wartości karykaturę.
Potrzeba więcej rozwagi, więcej spokoju. Trzeba zgłębiać
wiedzę, iż sztuka jest odbiciem ludzkich potrzeb, ich stanu ducha oraz umysłu. Rezygnacja z potrzeby bliższego
kontaktu z wartościami sztuki dawnej oraz umiejętności
uczynienia z niej budulca świadomości współczesnego
artysty jest niestety wyjaławianiem współczesnej sztuki.

Studium aktu
Studium aktu jest elementarnym instrumentem poznawania
dróg łączących świat obiektywny ze światem subiektywnym.
Wiem, że jest szaleństwem coś takiego oficjalnie głosić
obecnie. Jest wielu artystów, którzy w żadnej mierze tego
nie uznają i istnieją. Ale co oni zrobili? Co jest takiego,
co chciałbym mieć? Z czym chciałbym być?
Gdy pracujemy nad studiowaniem modela na akademii,
stawiamy go tak, jak go Pan Bóg stworzył. I pracujemy nie
po to, żeby wykazać sprawność: oko-rączka, oko-rączka…
A tak się na ogół pojmuje studium plastyczne. Otóż, jeżeli
ktoś tak myśli, to takie działanie rzeczywiście jest wypalone, ale takie podejście kompletnie deformuje istotę rzeczy.
Ucząc brałem studentkę za rękę i zapraszałem do modela.
W pewnym momencie, gdy już trochę ,,poznała” modela,
namawiałem, żeby zamknęła oczy i poszukała go w myślach, we wrażeniach, weszła w świat tego człowieka… Żeby
pojęła, że to co widzi, jest konsekwencją całej złożoności w
środku. A więc nie tylko szukam kości, nie tylko mięśni – te
rzeczy w pierwszej kolejności. Ale dalej jest cała historia
tego człowieka: psychiczna, emocjonalna… To przecież tam
jest, choć tego nie widać. Jest jeszcze kontekst przestrzeni
oraz inne czynniki tej sytuacji. Człowiek jest konstrukcją
bardzo złożoną, imitującą, ściągającą. Każdy człowiek ma
jakiś program w sobie, który emituje, nadaje spojrzeniem,
gestem. Patrząc na modela, trzeba umieć czytać, a żeby
umieć czytać, trzeba mieć w sobie pewne możliwości w
tym zakresie. Myślę, że kto nie czyta poezji, nie rozmawia
o niej, ma braki. Nie po to, żeby się chwalić wierszem, ale
żeby umieć z niego korzystać. Uczynić z tego faktu zdolność kontaktowania się czy też zamieniania rzeczywistości
obiektywnej na język sztuki. Na swój język!
Musimy przyjąć zasadę czynienia siebie zdolnym na poziomie intelektualno-psychiczno-ludzkim do otwierania
się na kontakt z życiem, z całym światem zewnętrznym.
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Później dopiero ważne jest zauważanie, czytanie, interpretowanie tego, co jest dookoła. Wreszcie rodzenie się
jakieś koncepcji własnej.

„To było”
Kiedy uczęszczałem na Akademię, historię sztuki wykładało tylko dwóch profesorów. Jeden, który mnie uczył,
to był profesor Porębski z Krakowa. Czekaliśmy na jego
wykłady, na spotkanie z nim – a on rozmawiał z obrazem,
a nie z nami. Wystarczyły duże slajdy. Nigdy i nigdzie nie
dowiedziałem się tyle o sztuce, jak na jego wykładach.
Jak on pięknie mówił! Jakie istotne sprawy w wiedzy o
budowaniu dzieła, kultury tego dzieła!
Uczono mnie, że historia, świat to jest nakładanie się jednego na drugie. Jedno wyrasta z drugiego, jedno niszczy
drugie, żeby z tego niszczenia powstawała nowa jakość.
Dążyć należałoby do tego, żeby wszystko było układane nie
w pionie, lecz horyzontalnie. Żeby wartości się zestawiały.
Powstaje całość historyczna, która nawzajem się stwarza,
koryguje, zestawia, dyskutuje i wszystko jest do wyboru.
Teraz jest ona schowana w muzeach – istnieje z szyldem
,,to było”. Jestem mocno za tym, żeby sztuka dawna żyła
na tej samej płaszczyźnie, brała nieustannie udział w bieżących formułowaniach ludzkiej kultury. Jeśli zajmujesz
się tylko tym, co jest dzisiaj, jest to nieuświadomione
ubóstwo. Póki co, zbyt obecna jest arogancja, pochopność
stwierdzeń, które zduszają tę wartość przeszłości. Nasz
kontakt z przeszłością staje się płytki.
Zakochaj się w czymś, odkryj. Świat jest za piękny,
za dużo rzeczy się wydarza, żeby nie skorzystać i nie
obserwować go całościowo. I wreszcie z szacunku do
siebie. Każdy musi to indywidualnie przepracować, bo
jest z dnia na dzień coraz bardziej zdolny do tego, żeby to
samodzielnie uczynić. Pobądź tam. Nie śpiesz się, nie bój
się. Inni gonią za rzeczami, które pozostaną dla nich tylko
powierzchownie znane, ale gdy będziesz więcej wiedzieć
i czuć, wówczas zatrzymasz się i popatrzysz jeszcze na
to. Dzięki temu będziesz mógł wybrać taką drogę, że to
tamci zostaną z tyłu.

Wspomnienia z pracowni
Studenci, którzy zapisywali się do mojej pracowni byli
zdziwieni rodzajem pytań, które im zadawałem. Jedno z
nich brzmiało: czy pan/ pani wierzy w Boga? Dla wielu
było to trudne pytanie – odpowiadali, że to intymna
sprawa. Nie. To nie intymność, to światopogląd, to system wartości.
Dawno temu w mojej ostatniej pracowni na Wybrzeżu
Kościuszkowskim stwierdziłem, że studenci kochają poezję.
Pamiętam taką piękną sytuację: mieliśmy w pracowni fragment podłogi – dechy wychodzone, wybłocone, myte sto

Jan Kucz,
Szyjący, 1996
fot. archiwum prywatne
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milionów razy. Miały szczeliny dwu- trzy centymetrowe.
Trwa wystawa, chodzimy po tej podłodze i w pewnym
momencie widzimy jakiś sygnał na niej. Ludzie, którzy
są w tamtym miejscu, patrzą, a tam, w tych szczelinach
niebo – płyną chmury, czasami przeleci ptak. Nie w jednej
szczelinie, ale w wielu, a wokół wszędzie trwa wystawa...i
znajdujesz coś takiego. To było fantastyczne uczucie. Coś
się dzieje wówczas z pionem człowieka.
Innym razem zrobiliśmy pewne ćwiczenie – zbudowaliśmy
duży stół, na górze były płyty pilśniowe, pomalowaliśmy
je na działki jednakowej wielkości. Z jednej strony było ich
sześć i z drugiej też sześć. A zadanie brzmiało: przestrzeń
indywidualna i przestrzeń wspólna. Masz się określić w
swojej wyznaczonej przestrzeni, ale z tą świadomością,
że masz sąsiada z lewej i prawej i że uczestniczysz w budowaniu pewnej całości. Powstał z tego jazgot, bałagan i
to też była odpowiedź. A później były dyskusje. To były
fantastyczne rozmowy! Takie jest życie, taka jest rzeczywistość. To jest ważne doświadczenie. Inaczej jest o tym
wiedzieć. A jednocześnie byliśmy pracownią, w której
clue programu była figura ludzka – studium aktu i to
stanowiło pewną całość. Przy akcie rozmawialiśmy o
złożonych zagadnieniach. Zadanie to przejęła sąsiednia
pracownia, kontynuując czy też rozwijając je.

Poezja
Na akademii powinna być atmosfera sztuki – powinno
się mówić o muzyce, o poezji, powinno się żyć tymi sprawami. Niestety dziś często się o tym zapomina i to jest
wielka strata dla działań. Ważne jest, żeby mieć w sobie
tę potrzebę, jeszcze zanim spostrzeżesz, że przecież już
tam jesteś: w tej poezji. Nie piszesz, ale to nie znaczy, że
nie jesteś poetą. Poezja, muzyka, rzeźba – to wszystko
jest to samo! Różnimy się tylko materią. I to jest cudowne.
Trzeba jak najmocniej w to wchodzić, trzeba mieć swoich
idoli. My rzeźbiarze jesteśmy wiecznie niedoczytani,
wiecznie niedosłuchani. Rzeźbiąc można słuchać, ale
nie o takie słuchanie chodzi. To jest słuchanie na drugim
planie – muzyka, która serwuje klimaty potrzebne do
pracy twórczej. To zdecydowanie za mało.

Wycieczki w głąb
Uwielbiam muzykę. W swoim życiu poznałem znakomitych ludzi. Przy moim stole rozmawiałem ze wspaniałymi
muzykami, którzy pozowali mi do portretów. Wojciech
Kilar, Mikołaj Górecki... To dla mnie jako artysty była
fantastyczna szkoła. Prawdziwym artystą się jest, jeżeli
czujesz w sobie autentycznie, że ciągle się uczysz. Sam

już trochę słabnę w tych ambicjach, ale wciąż jestem
studentem. Śmieją się ze mnie, ale ja mówię: tylko mnie
nie wprowadzajcie z tego! Ja nie chcę iść do tak zwanego
dorosłego świata. Trzeba się zastanowić, co to znaczy
„dziecko”… To jest komplement, jeśli dotyczy starzejącego się człowieka. Trzeba mieć potrzebę poznawania,
doskonalenia, zgłębiania. Taki człowiek powinien być
wiecznie podmęczony, nie dlatego, że go coś gnębi, ale
że gdzieś się wybrał i trwa w nim ta wycieczka. Często
odkrywam na nowo rzeczy, które jak myślałem raz na
zawsze i dawno temu zostawiłem poznane, ustalone.
Dla mnie to jest jakaś obsesja wchodzenia w głąb tego, o
czym myślałem, że już dawno poznałem. Teraz poznaję
na nowo, na innych poziomach.

Rzemiosło, czyli opanowanie warsztatu
W kwestii rzemiosła jestem niekonsekwentny, jestem
awangardowy. Nie lubię słowa rzemiosło w sztuce. Rzemiosło to jest decyzja. Rzemiosło – czyli „robię”. Wszelka
sprawność jest na usługach sztuki i talentu i trzeba ją w
sobie kształtować od początku. Jeśli mówimy, że ktoś umie
kuć w kamieniu, ktoś inny umie pracować w ceramice czy
drewnie, to nic nie znaczy poza tym, że potrafi wykonywać
prace w danym materiale. Wybór właściwego materiału
dla realizacji rzeźby to decyzja artystyczna, nie techniczna!
W rzeźbie materiał musi być trafiony i to też podlega
ocenie – błąd lub zaleta rzeźby. Ale przecież decydujące
jest to, co zostało wykute. Wolę słabo technicznie, ale
ekspresyjnie uformowaną rzeźbę oraz we właściwym
dla tej rzeźby materiale – więcej mam satysfakcji, gdy
patrzę na takie dzieło.
Nie należy przypisywać rzemiosłu czołowej roli. Chyba,
że powiemy, że to jest nieustające trwanie w kształtowaniu
umiejętności. Za chwilę jednak może przyjść do ciebie
koncepcja, której tym rzemiosłem nie wypełnisz – nie
te narzędzia. Musisz w ramach danej koncepcji określić,
jak i z czego wykonać pracę. Czy materiał i sposób rzeźbienia, który do tej pory umiesz, czy on to uniesie? Jak
już wspomniałem, musisz być studentem do końca życia.
Musisz, jeżeli masz talent, jesteś mądry i uparty. Wówczas
czujesz – „ja to muszę znaleźć”. To jest życie. Znajdziesz
lepiej lub gorzej, to w pracy widać. Wolę prace, które są
naznaczone resztkami męki, walki, aniżeli luzu – mam
więcej zaufania do wysiłku, do osobistego zmagania, do
tej troski o to, co chciałem powiedzieć, a mniej do tego,
co faktycznie wyszło.
Problem rzemiosła istnieje, ale nie jest sprawą, którą
można zamknąć. Bo za chwilę, gdy twoje życie potoczy się
inaczej, będzie ono już tobie niepotrzebne. Musisz wymyślić rzemiosło dla twojej sztuki. Rzemiosło jest faktem w
sztuce – ważnym, ale nie tak stałym, żeby ustanawiać go
jako warunek. Że jesteś już zidentyfikowany, poznajemy

Jan Kucz,
Biało-czerwone, 2012
fot. archiwum prywatne

cię po formie – ja bym się niepokoił. Nie wolno się dać
przypisać. To ma być twórczość. Musisz być otwartą osobą,
nie chcącą nawet wiedzieć, jak to jutro będzie.
Patrz na słońce, a nie na palec, który je wskazuje – to jest
przenośnia. Za bardzo patrzymy w dzisiejszych czasach
na palec, który wskazuje słońce.

Rzeźba czy projekt
Już nie używamy słowa sztuka, mówimy „obiekt”, „projekt”… Brońcie się przed tym, bo to jest bezmyślne. Moim
zdaniem wartość tkwi w tym, żeby nowe dodawać, ale
nie niszczyć, nie przekreślać tego co jest i było. Dlaczego
teraz nie mówimy „rzeźba”? Lubimy sobie ułatwiać pewne
rzeczy, coraz mniej zagłębiamy się w zagadnienia i mniej
analizujemy. W słowie „projekt” jest wielkie asekuranctwo.
Rzeźba była przez tyle wieków. Była rzeźba-arcydzieło,
bardzo dobra, niezła, rzemieślnicza, słaba, beznadziejna
i … A teraz jest „projekt”… Projekt – czyli wszystko się
jeszcze może wydarzyć? Tak ma być, że może się jeszcze
wydarzyć? Zawsze było tak, że rzeźba zwiastowała, czy
może się jeszcze coś PO NIEJ wydarzyć.

Odpowiedzialność
W sztuce potrzebna jest mądrość. Trzeba się odważyć,
zaryzykować, ale z jakimś napięciem, rozwagą, z wyraźnym
celem – sensownym oraz humanistycznie zmierzonym.
Współcześnie eksponuje się prace brzydkie, destrukcyjne,
obsceniczne. Odpowiedzią na krytykę z mojej strony
byłoby stwierdzenie: to jest tylko prowokacja, przecież
nikt nie mówi, że to jest dobre, że to jest rzeźba. Stawiam
jednak pytanie – co to da w rezultacie człowiekowi, który
to przeżyje? Z czym on odejdzie? Nie rozumiem tego i nie
mogę znaleźć w sobie żadnego uzasadnienia.
Sztuka i artysta nie oznaczają pełnej wolności. Jako
artyści mamy w pewien sposób poszerzone marginesy
dla naszych działań – tytułem prób, wchodzenia (nam
przysługuje to prawo) w nieuczęszczane obszary ryzykowania i nie raz może spaść na nas krytyka. Sztuka jest
działalnością wyższego rzędu. Oceniam negatywnie
działanie, którego celem jest prowokowanie skandaliczności sytuacji w celu zaistnienia. Aktywność artysty, jak
każda inna aktywność ludzka, musi być rozpatrywana
w kategoriach odpowiedzialności za jutro. Ważna jest
etyka – musisz przewidzieć, czym będzie twoja sztuka
dla drugiego człowieka. Dziś często napotykam działania destruktywne, rzeczy niszczycielskie – człowiek jest
zagrożony. Wiem, że nie jest najlepszy czas na wartości,
ale spróbujmy uwierzyć w taki porządek rzeczy – po
prostu spróbujmy. Zachowajmy koniecznie własne oblicze,
bądźmy odważni w swoich postawach i odpowiedzialni.
Zachowajmy troskę, by dzieło posiadało w swojej strukturze myślowej metafizyczną godność sztuki.
Materiał opracowała Olga Cygan,
Warszawa, 28 października 2016

1. Czy sztuka jako wyższa działalność ludzka podlega
normom etycznym czy też jest zwolniona z jakichkolwiek norm – jest bezgranicznie wolna w swoich
zamiarach? Czy osobistymi powodami artystycznymi tłumaczyć można wszelkie brutalności i ogólną
schizofreniczność?
2. Do jakiego stopnia artysta w swoim totalnym egoizmie
ma prawo (metodą kalkulacji wynikającej z niewiedzy)
kaleczyć, dewastować wartości, które przez całe wieki
określały człowieka? Czy słusznie przypisuje sobie z tego
tytułu zasługi wynikające z jego odwagi, z jego myśli
prowokacyjnej?

Biogram
Jan Kucz

Jan Kucz,
Leniwiec, 1974
fot. archiwum prywatne

ROZWAŻANIA NA TEMAT KONSTYTUOWANIA
NOWEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
Pytania stawia profesor Jan Kucz
Akademia Sztuk Pięknych to środowisko, w którym
wszelkie zajęcia stwarzać mają klimat, w którym przyszły adept sztuki uczestnicząc w nich rozwija swoją bazę
humanistycznego widzenia, rozumienia świata i swojego
w nim udziału. Ma czynić go zdolnym do świadomych
wyborów oraz krytycznego kontaktu z toczącą się masą
projekcji i mód kulturowych.
Świat sztuki jest światem racji względnych. Nadszedł czas,
w którym ta stara racja sięgnęła poziomu tolerującego
każdy ruch zrodzony z chęci bycia artystą, niezależnie
od posiadania podstawowego warunku, jakim jest talent.
Świat nie należałby do najgorszych, gdyby zamiast prowadzić wojny ludzie postanowiliby zostać artystami. Jednak
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przeraża mnie w tym jedno: powszechny i całkowity
upadek wartości. Sądzę, że gdyby jednak zaczęto szukać
tych wartości, okazałoby się, że one gdzieś są, tylko zniknęły z pola widzenia w masie powszechnej przeciętności.
A kto tych wartości będzie szukał? Kto je zauważy i kto
je będzie chronił? Kto i co nazwie wartością, skoro obowiązuje względność racji? Wszelkie wybory, które jednak
mają miejsce: stypendia, krytyka, nagrody mają wymiar
wskazujący, eksponujący…
O nowych programach Akademii decydować winny
osobowości artystyczne, które swoim dorobkiem zaświadczają o pogłębionym i odpowiedzialnym rozumieniu problemów… Takie osoby powinny podjąć na
nowo dyskusję:

Urodził się 10 czerwca 1936 r. w Zarzeczu w powiecie cieszyńskim.
W 1955 roku ukończył Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej, a w 1961 studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w pracowni Franciszka Strynkiewicza. Od 1960 do
2006 roku pracował jako pedagog na macierzystej uczelni. W
latach 1984-86 pełnił funkcję prorektora na warszawskiej ASP, w
1989 roku uzyskał nominację profesorską, Był członkiem ZG ZPAP
(1986-90), Rady Artystycznej Szkolnictwa Wyższego MkiS (198689), Komisji Artystycznej Archidiecezji w Warszawie (1985-90),
Rady Artystycznej CRP w Orońsku (1992-2002). Od 2003 roku zasiada w Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Profesorskich.
Został uhonorowany najważniejszymi odznaczeniami i nagrodami
– otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1993), Nagrodę Ministra Kultury i
Sztuki za pracę artystyczną i pedagogiczną (1992), Nagrodę Brata
Alberta za pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieża Jana
Pawła II w Kaliszu (2001), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
(2004), Złoty Wawrzyn Olimpijski (2010) oraz złoty medal ,,Gloria
Artis” (2011). Jako członek Grupy ,,Rekonesans” (1964-92) brał udział w zbiorowych wystawach zagranicznych – w Wystawie Rzeźby
Polskiej w Hadze (1967), Madrycie oraz Lizbonie (1978) oraz Paryżu
(1979). W 1982 roku reprezentował Polskę na XL Biennale Sztuki w
Wenecji. W Polsce swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych – w Galerii Krzywe Koło (1969) oraz w Galerii Kordegarda
w Warszawie (1979, 1999), w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
(1985, 2001), w Galerii „Arsenał” w Białymstoku (2002), w BWA w
Bielsku-Białej (2003), w Galerii Prezydenckiej w Warszawie (2004)
oraz w Instytucie Sztuki w Cieszynie (2004). Ma w swoim dorobku liczne realizacje pomnikowe, między innymi: pomnik Ludwika
Zamenhofa w Białymstoku, Cyryla Ratajskiego w Poznaniu, Jana
Kochanowskiego w Radomiu, kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Częstochowie, pomniki Jana Pawła II w Kaliszu i w Bielsku-Białej
czy Fryderyka Chopina we Wrocławiu. Spośród prac Jana Kucza
wykorzystujących różnorodne techniki i materiały wymienić należy
te najbardziej znane: Głowa ze złotym zębem, Błazen, Pocerowane jabłuszka, Szyjący, Pragnienie, Dwustronnie nieprzemakalny,
Nieprzystosowany, Stół ekologiczny, Kamienie wiary. Jego prace
znajdują się w muzeach: w Krakowie, Poznaniu Łodzi, Bielsku-Białej, Warszawie oraz we Wrocławiu.

3. Co oznacza w sztuce ODWAGA? Czy uprawniony jest
tutaj bilans strat i zysków (widzianych doraźnie a także
w dalszej perspektywie czasowej)?
4. Czy wszelka arogancja w stosunku do przeszłości to
postawa wynikająca z uświadomionej niewiedzy? Czy też
z innych powodów – zatem jakich? Czy wobec obecnej
sytuacji można liczyć na wartości znaczące dla kultury
i cywilizacji?
5. Czy w warunkach, jakie istnieją obecnie, przyszły
artysta będzie nosił w sobie poczucie odpowiedzialności
za trwanie w ciągu historycznym kultury?

Sięgnij do publikacji
Jan Kucz z cyklu Akademia prezentuje, Akademia Sztuk Pięknych w
Warszawie 2008;fragmenty:
„Praca woła o pracę. Każda praca jest obietnicą, fragmentem tego,
co chciałoby się zrobić. Nawet jeżeli wynik pracy jest w dużym stopniu niespełnieniem, to nigdy nie dochodzi do obezwładnienia moich
ambicji i nadziei.”
„Proces powstawania dzieła sztuki to stan permanentnego przebywania na granicy dwu skrajności, z jednej strony intuicji, podświadomości, z drugiej analiz i dedukcji intelektualnych. Jest też
czuwaniem, by nie oddać priorytetu jednej z tych dwu skrajności. ”
„… ambicje zanotowania naszego czasu (…) są często wyrazami
bezradności. Dokąd my zawędrowaliśmy? Bezradność dopadła
człowieka, a on nie chce się do niej przyznać.”

Nieznane drogi do nieznanych celów. Z Grzegorzem Kowalskim i
Janem Kuczem rozmawia Wiesława Wierzchowska [w:] Aspiracje,
3/2005, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; fragmenty:
„… zakładam, liczę na to, że ci ludzie /o studentach realizujących
studium aktu/ wcale nie będą rozkochani w figurze ludzkiej, tylko
na podstawie figury ludzkiej będą mieć otwarte w sobie poczucie
prawdy własnej, jaką w sobie będą budować robiąc sztukę. Czy coś
zawidzieli, ukradli, upozorowali, gdzieś skoczyli tak na niby, czy też
podejmują dramat zrozumienia, zaproponowania, do czego trzeba
mieć i wiedzę i charakter.”
„…moja pedagogika pozornie wygląda na wsteczną w stosunku do
metod współcześnie realizowanych w uczelniach, bo nastawiona
jest na poznanie, a później kreację. Tymczasem w pracowni Grzegorza studenci zanurzają się w świat aktualnych, dzisiejszych problemów w sztuce. Cała ich programowa postawa preferuje aktywność, ciągle jeszcze przecież mało świadomą, z olbrzymią, należy
przypuszczać, dozą przypadku.”
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Profesor
Krzysztof M. Bednarski

Dzieli Pan życie między Polskę i Włochy. Skąd decyzja o złączeniu swojego losu z Włochami?

Krzysztof M.Bednarski,
Moby Dick Song ( z cyklu Czwórnia), 2014,
aluminium, warszawskie studio artysty
fot. Krzysztof M.Bednarski
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Mieszkam na stałe w Rzymie od połowy lat osiemdziesiątych, z powodów przede wszystkim osobistych. Nie należę
do fali polskiej emigracji, która w tamtych latach bardzo
się nasiliła z powodów ekonomicznych i politycznych.
Dla wielu Polaków była to decyzja dramatyczna. W moim
przypadku nie był to wybór tak bolesny, choć niełatwy.
Wywiozła mnie stąd piękna Włoszka o imieniu Marina,
w której byłem zakochany z wzajemnością. Byłem w tej
luksusowej sytuacji, że przez te wszystkie lata trudnej
transformacji utrzymywałem stały kontakt z Polską. Często tu przyjeżdżałem i wystawiałem, a nawet pracowałem
przez rok w tej samej pracowni, w której przed wielu laty
studiowałem. Na zaproszenie prof. Grzegorza Kowalskiego
zastępowałem go w roku akademickim 1996/1997. Pomijając
klimat i atrakcyjność Italii z powodu nagromadzonych
przez tysiąclecia zabytków niezwykłej piękności, po prostu
dobrze się tam czuję. Nie miałem trudności z integracją,
nie miałem też większych problemów, żeby utrzymywać
się ze sztuki. Poza tym kocham kuchnię włoską.

PROFESOROWIE

Jest wiele strategii,
żeby zaistnieć
w sztuce.

Czy poruszając się w wielu zagranicznych kręgach
bliskie jest Panu stwierdzenie o byciu obywatelem
świata? W jaki sposób międzynarodowe doświadczenia wpłynęły na Pańską tożsamość jako artysty?
Uważam, że im więcej przemieszczamy się po świecie, tym
bardziej rozwijamy się duchowo. Konfrontacja z różnymi
kulturami poszerza naszą wrażliwość i tolerancyjność wobec
Innego, co z kolei pozwala nam jeszcze mocniej określić naszą
własną tożsamość. Dalej zwykłem się przedstawiać – mimo
iż więcej niż pół dorosłego życia spędziłem we Włoszech
i mam podwójne obywatelstwo – jako polski rzeźbiarz.

Wśród wielu podróży, jakie Pan odbył wyróżnia
Pan tę do Afryki równikowej, określając ją mianem
przełomowej. Dlaczego?
Są takie podróże, które mogą zmienić kompletnie nasze
postrzeganie świata i naszą świadomość. Taką podróż
odbyłem na progu 33. roku życia, w kwietniu 1986 r.
Była to, co istotne, moja pierwsza wyprawa poza Europę.
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Poleciałem z Warszawy przez Moskwę-Odessę-Algier (a
nie jak było przewidziane Trypolis, w tym samym czasie
bombardowany przez amerykańskie samoloty) do Cotonou,
a stamtąd do Lomé, stolicy Togo, leżącego bezpośrednio
nad Oceanem na Wybrzeżu Niewolniczym nad zatoką
Gwinejską. Na przejściu granicznym funkcjonariusze
bardziej zainteresowali się moją osobą niż przepychającą się masą tubylców. Pytany o zawód powiedziałem
“sculpteur”, co rozbawiło ich do łez, ponieważ, o czym
nie wiedziałem, tam wszyscy bez zawodu deklarują, że
są rzeźbiarzami, a tu proszę, przyjeżdża do nich biały
bezrobotny, z wizą wjazdową na 24 godziny – wyglądało
to na dobry dowcip… Zostałem tam kilka miesięcy.

Krzysztof M.Bednarski,
Moby Dicki z cyklu Czwórnia, 2014,
aluminium, warszawskie studio artysty
fot. Krzysztof M.Bednarski

Jest to region bardzo szczególny, związany z kultem
voodoo, którego kolorem jest biel.
Śmiało mogę powiedzieć, że pod wieloma względami była
to dla mnie podróż inicjacyjna. Zmieniła zupełnie moje
myślenie o rzeźbie, przestrzeni i czasie, ale nie tylko…

Z pewnością gdybym nie udał się
w tę podróż, nigdy bym nie
spotkał mojego Moby Dicka –
– białego wieloryba i nie zrobił wielu innych prac.

Która czy też które z prac z Pańskiego dorobku
mają obecnie dla Pana szczególne znaczenie?
Moja twórczość jest bardzo zróżnicowana nie tylko formalnie, materiałowo, ale i tematycznie. Ostatnio najwięcej
zrealizowałem prac w aluminium, są to głównie rzeźby
należące do dwóch dużych cykli: “Portret Totalny Karola
Marksa”, który rozpocząłem jeszcze jako temat pracy dyplomowej w 1978 roku oraz “Moby Dick”, rozpoczęty po
wspomnianej podróży nad zatokę Gwinejską w 1986 rok.
Cykle te są nadal otwarte. To jest nieustająca rozmowa z
samym sobą. To ciągła praca nad językiem rzeźby. Przy
czym Marksy są bardzo wrażliwe na zewnętrzny kontekst
i stale się aktualizują w zmieniających się ideologicznych
i kulturowych uwarunkowaniach. Moby Dick dotyczy
sfery utajonej życia, wymiaru metafizycznego.

Pańska praca dyplomowa „Portret totalny Karola Marksa” była nie tylko zwieńczeniem pewnego etapu – na przestrzeni lat okazała się być
niezmiennie obecnym motywem w Pańskich
działaniach. W jaki sposób ocenia Pan sam okres
studiów? Czy analizując swoją drogę artystyczną,
począwszy od momentu studiów, dostrzega Pan
w niej rozwój liniowy, czy może obecne były wątpliwości, a nawet zerwania?
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Krzysztof M.Bednarski,
Moby Dick, 1987,
instalacja w Muzeum ASP
w Warszawie
fot. Józef Mrozek

Krzysztof M.Bednarski
Moby Dick, kadłub łodzi nad Wisłą,
zima 1986/87
fot. Krzysztof M.Bednarski
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Krzysztof M.Bednarski,
Portret Totalny Karola Marksa
(ekspozycja dyplomowa),
instalacja, ASP w Warszawie, 1978,
fot. Grzegorz Kowalski

Twórczość opiera się nie tylko na intuicji,
pracowitości i znajomości rozmaitych technologii,
ale też na zdobywaniu samoświadomości
w procesie kreacji.
Uważam, że podczas studiów ważniejszy jest sam proces
poszukiwania, niż stworzenie konkretnego dzieła. Również
dokumentacja i analiza tego procesu, która pozwala uzyskać w jak najkrótszym czasie samoświadomość twórczą,
która stanie się podstawą samodzielnych poszukiwań.
Oczywiście studenci stanowią jednocześnie grupę. Jest
to sytuacja laboratoryjna. Uczą się wzajemnie od siebie.
W miarę możliwości wskazana jest praca kolektywna.
Ja pełnię rolę dyskretnego animatora zdarzeń, ale też
jestem spowiednikiem i akuszerem. To tak najkrócej.
Wszystko jednak sprowadza się do praktyki i zależy od
składu osobowościowego danej grupy.

Oczywiście z perspektywy czterdziestu lat pracy twórczej
wszystko wygląda inaczej, niż w momencie, gdy doświadczało się czegoś na poszczególnych etapach życia. Nie
można przewidzieć, gdzie zawiodą zmagania ze sztuką,
które zdeterminowane są często niełatwymi wyborami życiowymi (i vice versa). Przynajmniej kilkakrotnie próbowałem
porzucić sztukę, ale jest ona uzależnieniem, na które nie ma
lekarstwa. Już mój dyplom wyrażał chęć zerwania z rzeźbą,
przynajmniej w takiej postaci, w jakiej wówczas ją praktykowano. Z drugiej strony muszę przyznać, że miałem szczęście
studiować w okresie, kiedy Wydział Rzeźby na warszawskiej
Akademii był na wyjątkowo wysokim poziomie. Studiowałem
u wybitnych twórców, u profesora Jerzego Jarnuszkiewicza,
którego asystentem był Grzegorz Kowalski oraz u profesora
Oskara Hansena. Pomiędzy tymi pracowniami była ścisła
synergia. Jednocześnie od drugiego roku studiów współpracowałem z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego we
Wrocławiu. Do historii już przeszła anegdota, jak zaliczyłem
rok przeddyplomowy, za mojego kilkumiesięcznego syna
Jakuba, którego przedstawiłem prof. Jarnuszkiewiczowi,
jako moją najlepszą rzeźbę. Poza tym był to niezwykły czas
fermentu w kulturze polskiej, najlepszy okres rozwoju teatru,
kina i literatury, co widać jest cechą towarzyszącą okresom
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przełomów politycznych. A przede wszystkim łatwiej było
dokonywać pewnych wyborów wartości, w świecie który nie
był jeszcze nastawionym jedynie na konsumpcję i tzw. sukces.

Dwa lata temu objął Pan prowadzenie Pracowni
Gościnnej na naszym Wydziale, którego jest Pan
absolwentem. Jakie założenia towarzyszyły Panu
w pracy dydaktyka?
Bez wątpienia czas studiów jest to okres, niezwykle dynamicznego rozwoju i trzeba ten czas wykorzystać maksymalnie. Podstawowa sprawa to uświadomić studentom,
że pracują na własny rachunek, a nie na zaliczenie. Ich
życie w sztuce zaczyna się już na Akademii i co zrobią w
czasie studiów określi ich późniejsze losy w samodzielnej
pracy twórczej.
Do Pracowni Gościnnej uczęszczają studenci z II, III i IV
roku studiów. Jest to grupa bardzo zróżnicowana, a więc niemożliwym byłoby stawiać wszystkim podobne wymagania.
Każdy z nich jest na innym etapie rozwoju, jest odmienną
osobowością, ma inne doświadczenia, inną wrażliwość, dlatego stawiam na indywidualną pracę z każdym studentem.

W każdym razie daleki jestem od idei, żeby studentów
traktować jako materiał do własnej kreacji, albo kształtować ich na moje podobieństwo. Podstawą współpracy
jest otwartość i tolerancja wobec odmienności poszczególnych jednostek. Celem jest przygotowanie młodego
twórcy do samodzielnego odnalezienia się w magmie
sztuki współczesnej.

Jak ocenia Pan spędzony na ASP w Warszawie
czas w nowej dla Pana roli?
Trzeba pamiętać, że jest to mój wydział macierzysty. Powrót po latach w to samo miejsce daje niezwykłe poczucie
ciągłości i sensu. Przede wszystkim nie uważam tego czas
za stracony, ponieważ już w tak krótkim okresie mojej tu
aktywności zaczynam odczuwać satysfakcję. Nie ma nic
bardziej budującego, jak spotyka się zagubionych i zamulonych po pierwszym roku studentów, którzy zdawać by
się mogło nie roszczą nadziei, a już po drugim, trzecim
roku stają się twórczymi indywidualnościami!

W ostatnim czasie bardzo mocno rysuje się trend
coachingu, który tworzy pewną iluzję, że chęci,
upór i ciężka praca warunkują sukces. Niestety
nazbyt często dochodzą do nas sygnały, że mimo
zoptymalizowanych starań rzeczywistość po
obronie dyplomu wiąże się z rozczarowaniami. Jakich rad mógłby Pan udzielić studentom jako od
wielu lat obecny w świecie sztuki artysta?

Oczywiście, że podstawowym warunkiem osiągnięcia
sukcesu jest upór i ciężka praca oraz… szczęśliwy układ
gwiazd.
Nie każdy artysta zaistnieje z nazwiska, to jest okrutna
prawda. Jest nadprodukcja artystów i wyjątkowo duża
konkurencja w tym zawodzie, zresztą nie tylko w tym.
Rzeźba to jest przede wszystkim zawód, do którego niestety
Akademia nie daje pełnego przygotowania.
W związku z tym, żeby uprawiać ten zawód, trzeba na
własną rękę rozwijać swoje predyspozycje i wyspecjalizować
się w jakiejś dziedzinie. Ale najważniejsze w tym wszystkim, żeby pamiętać o podstawowym pytaniu, dlaczego
zdecydowałem się robić sztukę? Poprzez sztukę można
się realizować, uzyskać stan równowagi duchowej. Choć
faktem jest, że mało komu udało się całkowicie spełnić...
Tego też trzeba być świadomym. Ale jeżeli da się ze sztuki
żyć, to już coś. A tak zwany Sukces jest tylko pięknym
balonem, łatwo też może pęknąć. Czas jest okrutnym
weryfikatorem pozornych wartości.

Jakiego typu działania mogą być podejmowane
przez pedagoga-artystę, które przygotowywałyby studentów do starcia z trudami losu absolwenta, czy też ułatwiałyby tak zwany ,,start”?
To bardzo ważne, żeby być aktywnym poza Akademią już
podczas studiów. Bardzo istotne jest takie doświadczenie
dla studenta. Oczywiście ja mam możliwości ułatwienia
takiego startu i już kilku studentom pomogłem zadebiutować w liczących się warszawskich galeriach. Rzecz w
tym, żeby było co promować…
Jest wiele strategii, żeby zaistnieć w sztuce. Istotne jest śledzenie
tego co się dzieje w życiu artystycznym, chodzenie na wystawy,
ale też rozwijanie swoich zainteresowań, niekoniecznie związanych ze sztuką. Ciekawe rzeczy powstają na styku różnych
dyscyplin. W każdym razie sugeruję iść pod prąd mód, bo jak
pisał poeta, z prądem płyną tylko zanieczyszczenia.
Z doktorem Krzysztofem M.Bednarskim,
prowadzącym Pracownię Gościnną na Wydziale
Rzeźby, rozmawiała Paulina Kotowicz.

Biogram
Krzysztof M. Bednarski

Krzysztof M. Bednarski,
Moby Dicki z cyklu Czwórnia, 2014,
aluminium, warszawskie studio artysty,
fot. Leszek Fidusiewicz

Rzeźbiarz, urodzony w 1953 roku w Krakowie. Absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie (1973-1978, pracownia prof. Jerzego Jarnuszkiewicza i prof. Oskara Hansena). W roku akademickim 1996/97 w
zastępstwie prof. Grzegorza Kowalskiego prowadził zajęcia dydaktyczne
na macierzystym wydziale, gdzie też od 2014 prowadzi pracownię gościnną. Aktywnie uprawia różne dyscypliny twórcze, niegdyś był blisko
związany z teatrem Jerzego Grotowskiego, dla którego w latach 1976–
1981 projektował plakaty. Od 1986 roku mieszka w Rzymie; intensywnie
obecny również na polskiej scenie artystycznej.
We wczesnych pracach odnosił się do propagandy komunistycznej (Portret totalny Karola Marksa, 1978, własność Muzeum Niepodległości w
Warszawie, Portret zbiorowy, 1980, kolekcja Muzeum Narodowym w
Warszawie), oraz sytuacji społeczno-politycznej Polski w stanie wojennym (Victoria-Victoria, 1983, kolekcja Muzeum Narodowym w Krakowie).
Najbardziej znaną jego realizacją jest instalacja rzeźbiarska Moby Dick,
1987 (obecnie w kolekcji ms2, Muzeum Sztuki w Łodzi) – swoista ikona
sztuki rzeźbiarskiej ostatnich dwóch dekad XX wieku w Polsce.

Portret KMB z KM, 1997
fot. Anna Konik

Krzysztof M. Bednarski, Victoria-victoria, 1983/2006,
marmur karraryjski, projekcja cienia, wys.150 cm,
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
Warszawa, fot.Krzysztof M. Bednarski

Autor rzeźb nagrobnych m.in.: Konstantego Puzyny, Krzysztofa
Kieślowskiego, Ryszarda Cieślaka, oraz pomników Incontro con Federico
Fellini (Rimini, 1994), Fryderyka Chopina La note bleue (Wiedeń, 2010),
Stefana Kuryłowicza (Warszawa 2013), a także rzeźby Thanatos Polski,1984 (kolekcja MN we Wrocławiu), poświęconej pamięci przyjaciół z
Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego.
Kilkakrotnie wyróżniony stypendium MKiDN, oraz w latach 1988/1989
stypendium Rządu Włoskiego.
Laureat nagrody im. Katarzyny Kobro. Odznaczony Złotym Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis, 2011.
Eksponował swoje dzieła na ponad stu wystawach indywidualnych,
m.in.: Gravity (Tymoteuszowi Karpowiczowi), Galeria Awangarda, BWA,
Wrocław (2016), Pamięci Ryszarda Cieślaka, Instytut J. Grotowskiego,
Wrocław (2015), Pieśń z aluminium, Galeria Raster, Warszawa (2014),
Widmo krąży, kurator: Achille Bonito Oliva, Narodowa Akademia Sztuk Ukrainy, Kijów (2013); Egzorcyzmy , BWA, Opole (2013); Moby Dick
– Opera Aperta, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot (2013); Moby Dick –
Rzeźba, Galeria aTAK, Warszawa (2012/2013);I coraz więcej bieli Galeria
Foksal w Warszawie (2012); Prace z lat 1978-2008, Muzeum Narodowe
we Wrocławiu; Thanatos polacco. Omaggio a Jerzy Grotowski, Museo
Laboratorio d’Arte Contemporanea MLAC, Rzym (2009); Ku Górze –
hommage à Jerzy Grotowski, Atlas Sztuki, Łódź (2009); Portret Totalny
Karola Marksa (1977-2009), Muzeum Górnośląskie, Bytom; Moby Dick Anima Mundi, Muzeum Narodowe w Szczecinie (2008); The Shadow Line
/ Brzeg cienia, Galeria Foksal Warszawa (2007), oraz na ponad piećiuset
wystawach zbiorowych.
Prace Krzysztofa M. Bednarskiego znajdują się w kolekcjach najważniejszych muzeów polskich, takich jak: Muzeum Narodowe w Krakowie,
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi,
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, MHŻP POLIN, MOCAK w
Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Mazowieckie Centrum
Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Górnośląskie w
Bytomiu, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria Studio w Warszawie,Galeria Arsenał w Białymstoku, Muzeum Okręgowe im.
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, kolekcje Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych w Lublinie, Łodzi i Wrocławiu, kolekcja Galerii Foksal, w
Warszawie, w Muzeum Plakatu w Wilanowie, PKO Banku Polskiego w
Warszawie, oraz w kolekcjach zagranicznych, m.in.: MAAM w Rzymie,
Fundacja Giorgio Franchetti w Rzymie, Fundacja Federico Fellini w Rimini, Fundacja Morra w Neapolu, Fundacja Orestiadi w Gibellinie na Sycylii,
Fundacja Mario Schifano w Rzymie, Targetti Light Art Collection we Florencji, Międzynarodowa kolekcja sztuki w Certosa di Padulla, Włochy, Fundacja Leube, Salzburg-Gartenau, Muzeum Sztuki w Raumie, Finlandia,
Art./Omi Foundation, New Jork, Kathryn & Marc LeBaron, Lincoln, USA.
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Andrzej Kokosza

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI

Rzeźba dla rzeźbiarki

Podjąłeś się nowego,
bardzo zaangażowanego społecznie projektu…
Pomysł, który od pewnego czasu pochłonął mnie bez reszty,
jest ingerencją w naprawdę osobisty obszar życia drugiej
osoby. Podjąłem się stworzenia instalacji kinetycznej,
której nadałem tytuł ,,Rzeźba dla rzeźbiarki”.

Na czym polega projekt?
Pod tym na pierwszy rzut oka niewiele znaczącym sformułowaniem kryje się osobista historia studentki rzeźby
Anny Tosiek, która straciła ramię w wyniku nieszczęśliwego
wypadku. Ania nie poddała się osobistemu dramatowi
i dalej pracuje nad swoim rozwojem artystycznym. Jako
twórca rzeźby kinetycznej chcę jej ofiarować swoją pracę – rzeźbę-protezę, która, jak ufam, mogłaby wesprzeć
Anię we własnych suwerennych działaniach w obszarze
kreacji rzeźbiarskich. Powstanie swoistej pętli zdarzeń
artystycznych i społecznych relacji jest dla mnie niezwykle
ważną ideą. Świadomość delikatności i złożonoś tej sytuacji wymusiła na mnie staranne przeanalizowanie, czy w
istocie podołam tak skomplikowanemu przedsięwzięciu.
Po złożeniu takiego zobowiązania nie ma odwrotu.

W tym przedsięwzięciu realizujesz ideę zespolenia
dzieła sztuki z obiektem, który ma służyć drugiemu człowiekowi. Ofiarowujesz swój czas, wiedzę
oraz ogromny nakład pracy konkretnej osobie…
Odwagę do zrealizowania projektu daje mi właśnie przekonanie o jego społecznym, humanistycznym i międzyludzkim
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wymiarze. Ten aspekt jest dla mnie niezwykle istotny.
Bliskie mojemu spojrzeniu na sztukę jest jej integralność
ze światem zewnętrznym oraz możliwość bezpośredniego
i aktywnego uczestniczenia dzieła sztuki w rzeczywistości
człowieka. Projekt ten realizuje myśl o dziele sztuki, które
nie jest traktowane wyłącznie jako czysto intelektualna
przygoda połączona z wystawiennictwem w galerii, ale
jako obiekt wtopiony w życie, który jest przez człowieka
moderowany i jest mu przydatny. W tym szczególnym
przypadku dzieło sztuki będzie mogło umożliwić młodej
artystce tworzenie własnych kreacji artystycznych.

Twoje pierwsze osobiste zetknięcie się z Anią miało miejsce na plenerze w Dłużewie w październiku 2015 roku, na którym byłeś opiekunem. W jaki
sposób kształtuje się Wasza relacja?
Od początku realizacji projektu przywiązuję ogromną wagę do
relacji z Anią i zaufania jakie mi okazuje, uczestnicząc w tym
przedsięwzięciu. Istotą jest jej podmiotowa rola i współuczestnictwo. Dużym wsparciem dla mnie jest postawa jej przyjaciółki
[również studentki rzeźby] Agnieszki Bielak, która zrealizowała
wspólnie z Anną odlew z jej ciała, niezbędny do zbudowania
modelu wynalazku. Nie ukrywam, że na początku brakowało
mi odwagi, żeby przedstawić Ani swój pomysł, ponieważ jest to
ingerowanie w jej prywatny świat – w jego konkretną sferę, dla
niej ważną i trudną. Byłem pełen obaw i zastanawiałem się, w jaki
sposób przekazać swoje dobre intencje. Byłem świadom, że jeśli
składa się taką deklarację, wówczas trzeba się z niej wywiązać.
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Od samego początku rozmowy z Anią miały dla mnie znaczenie fundamentalne. Ania opowiedziała wiele o swoich
oczekiwaniach oraz potrzebach. Cały trzon swojej wiedzy
czerpałem właśnie od niej. Dopiero potem uzupełniałem ją
wertując różne materiały, szukając informacji w internecie
oraz opracowaniach. Tośki rola jest tutaj niepomierna.

Jaka myśl była bodźcem dla pomysłu realizacji
artystycznej, będącej jednocześnie protezą ręki?
Prześledziłem rozwiązania stosowane w konwencjonalnej
ortopedii i doszedłem do wniosków, że proponowane obecnie
powszechne rozwiązania nie mogą spełnić potrzeb w pracy
rzeźbiarki, nie wspominając o zachowaniu wdzięku formy
kobiecego ramienia. W kwestii protez od dekad poruszamy
się w pewnym wąskim schemacie myślowym. Oczywiście jest
przeskok w tej dziedzinie do elektroniki, ale w urządzeniach
analogowych, do których należą tego typu protezy, zatraca się
między innymi niuans dotyczący decydowania o tempie i wyczuwania siły, z jaką oddziałuje się na obiekt. Moim celem jest
stworzenie protezy na nowo definiującej formę i funkcję obiektu,
dopełniającego ciało w wymiarze estetycznym i funkcjonalnym.
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Istotną dla mnie myślą przy tej realizacji jest pewna
teoria dotycząca mechaniki, która pojawiła się jeszcze
w Rosji Radzieckiej. Mówi ona, że idealny obiekt to taki,
który jest jak najprostszy konstrukcyjnie, wykonany
z jak najtańszych materiałów, z wykorzystaniem jak
najmniej wykwalifikowanej siły roboczej i spełniający przy tym określone funkcje. Na tym polega ideał
inżynieryjny – nie dodawać urządzeń, które będą coś
obsługiwały, bo to jest bardzo awaryjny klucz. Chodzi
o to, żeby zbudować rzecz jak najprostszą, która przy
swojej prostocie, w sposób wyrafinowany realizuje cel
,,bez pudła”.

Zatem w jaki sposób możliwe jest dostosowanie
protezy do specyfiki wykonywanej pracy rzeźbiarskiej?
Zdecydowałem się na całkowite wyeliminowanie elementów elektrycznych i elektronicznych. Skupiłem się
na takich rozwiązaniach mechaniczno-automatycznych i
materiałowych jak kompozyt węglowy oraz stopy lekkie,
które pozwolą stworzyć obiekt typu G-shock – po ubru-

dzeniu gliną będzie można umyć go strumieniem wody,
a nawet wejść z nim pod prysznic. Jest on niezależny od
źródeł zasilania – sterowanie odbywa się za sprawą ruchów
obojczyka i górnej części ramienia. Ostatecznym celem
jest stworzenie instalacji, która towarzyszyłaby Ani w
codziennym życiu i którą mogłaby animować odnosząc
z tego korzyść.
Całość instalacji chcę tak skomponować, by w żaden
sposób nie dominowała nad jej ciałem, a je dopełniała.
Mimo mechanicznego charakteru musi być w niej zachowany wdzięk kobiecego ciała i gestu. Chcę zrezygnować
z powlekania jej substytutami skóry. Ma nie udawać
czegoś, czym nie jest. Dzięki dbałości o estetykę i kształt
detalu w zsyntetyzowanej formie, obiekt będzie mógł
dawać używającej go dziewczynie komfort w wymiarze
fizycznym i psychicznym.

W pracy rzeźbiarza ciało znajduje się właściwie w
nieustannym ruchu, który determinuje płynność
wykonywanych czynności. W jaki sposób chcesz
zoptymalizować proces sterowania protezą?

Poruszanie dłonią oraz zginanie ramienia w łokciu
zdecydowałem się rozwiązać na zupełnie innej zasadzie
niż w konwencjonalnej ortopedii. Całość sterowania
zamierzam zrealizować systemem wahaczy z cięgłami
zlokalizowanymi w okolicy obojczyka i łopatki. System
ten wahliwie spinałby szczątkowy gorset z włókna węglowego, zlokalizowany na boku klatki piersiowej, z częścią
ramienną na wysokości obręczy barkowej, nie ograniczając
przy tym ruchomości stawu mostkowo- obojczykowego.
Opracowałem taką metodę mechanicznego poruszania
dłonią, by palce dopasowywały się do każdego kształtu,
dzięki współzależnemu układowi umieszczonemu w
przedramieniu. Ponadto to rozwiązanie, czerpiąc energię
do zamykania dłoni za sprawą przybliżania ramienia do
klatki piersiowej, będzie generować znacznie silniejszy
chwyt dłoni niż w konwencjonalnych rozwiązaniach.
Podsumowując, uniesienie obojczyka będzie inicjować zgięcie
łokcia z możliwością blokowania, odsunięcie ramienia od
ciała otwierać dłoń, natomiast przybliżanie stopniowo ją
zamykać. Ta dłoń będzie mogła być też ustawiana w kilku
pozycjach względem wzdłużnej osi ramienia.
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Projekt jest skomplikowaną realizacją, w zawiązku z którą koniecznym będzie współdziałanie na
płaszczyźnie technologicznej. Z kim planujesz nawiązać współpracę?

Minął ponad rok od momentu pojawienia się myśli
o projekcie ,,Rzeźba dla rzeźbiarki”. Jak właściwie
przebiega proces realizacji? W którym punkcie
obecnie się znajdujesz?

Tak rozległy obszar działań artystyczno-projektowych
będzie wiązał się ze współpracą ze specjalistami w dziedzinie materiałoznawstwa, druku 3D oraz z korzystania
ze specjalistycznego zaplecza technicznego. Możliwie
dużo aspektów technicznych będę rozwiązywał sam, by
w istocie była to moja kreacja rzeźbiarska. Nieodzowne
będzie tworzenie wielu serii prototypowych dla wprowadzanych rozwiązań technicznych. Konieczne jest
tworzenie dokumentacji.

Na początku wszystko wydawało mi się nieco prostsze.
Dopiero w trakcie prac zrozumiałem skalę przedsięwzięcia – jego innowacyjność i pionierskość oraz w związku
z tym, z jaką materią będę musiał się zmierzyć. Szybko
zacząłem zapoznawać się z prawnym aspektem wszelkich
działań, począwszy od opatentowania pewnych rozwiązań
po możliwość stworzenia takiego obiektu.

Całość tego przedsięwzięcia planuję dokumentować w
aspekcie interakcji społecznej i oddźwięku, który wywoła
jego prowadzenie – współdziałanie z Anią jako kluczową
uczestniczką, współpraca z innymi osobami i instytucjami.
Powodzenie mojego przedsięwzięcia pozwoli otworzyć
drogę do podobnych działań.

Serii prototypowych? Dotyczy to poszczególnych
elementów, czy również całości obiektu?
Przewiduję, że wykonanie obiektu finalnego wiąże się ze
sporządzeniem kilku lub nawet kilkunastu prototypów
całego obiektu.

Bardzo dużo czasu i energii poświęcam wgryzaniu się
w zagadnienia formalnoprawne, które były dla mnie
zupełną nowością. Wiele osób już teraz mi gratuluje,
ponieważ samo przebrnięcie przez procedurę patentową
jest niezwykle trudne.
Nie ukrywam, że przez ten rok miała miejsce odyseja
biurokratyczna. Paradoks polega na tym, że gdybym stworzył takie dzieło bez zabezpieczenia prawnego, każdy – a
przede wszystkim koncerny, które się tym zajmują – mógłby
zabezpieczyć prawa autorskie do niego i uniemożliwić mi
użytkowanie obiektu oraz ścigać za jego wykorzystywanie.
Dawno temu chciałem rozpocząć pracę nad wykonywaniem modeli makiet. Uzyskałem nawet zgodę ówczesnego

prorektora profesora Nowaka, który po zapoznaniu się z
moim projektem, bardzo przychylnie i entuzjastycznie do
niego podszedł. Zarekomendował pismo, dzięki któremu
mogłem współpracować z Wydziałem Wzornictwa na
naszej uczelni.
Faktycznie część rzeczy związanych z projektem mógłbym wykonać w tamtejszych pracowniach. Natomiast
oczekiwanie Wydziału Wzornictwa było takie, żebym
im przedkładał dokumentację, a nie sam stawał przy ich
maszynach. Prawnik przestrzegł, że absolutnie nie mogę
tego zrobić, ponieważ dopuściłbym się ujawnienia części
lub całości tajników projektu. W świetle polskiego prawa patentowego nie może nastąpić ujawnienie w żadnej
formie jakichkolwiek elementów tego, co chcę zastrzec
we wniosku patentowym. Dlatego też musiałem zarzucić
współpracę przewidzianą na wiosenny semestr ubiegłego
roku akademickiego.
Na początku wakacji skupiłem się na tym, żeby przebrnąć
przez procedurę patentową – zacząłem czytać rożnego
rodzaju opracowania, fora na temat wynalazczości i
stwierdziłem, że przede mną stoją coraz bardziej warowne zamczyska, niełatwe do zdobycia. Zwłaszcza, że
w tym moim konkretnym projekcie, ze względu na jego
charakter, wpadłem w kryteria wynalazku medycznego,
przy których są niezwykle rozbudowane obwarowania.
Same wnioski mają bardzo dużo wymogów prawnych.
Mimo wszystko udało się – złożyłem wniosek na wynalazek bez rzecznika patentowego. Większość kancelarii
i prawników, z którymi miałem do czynienia, nie jest
skorych do obsługi wniosków dotyczących wynalazków
medycznych, czy w ogóle wynalazków. O wiele łatwiej jest
obsłużyć logo, wzór handlowy czy przemysłowy.
Na szczęście byłem w stanie samodzielnie opracować
dokumentację technologiczną. Zanim złożyłem wniosek,
spotkałem się właściwie ze wszystkimi konsultantami
technicznymi, choć nie leży to w zwyczaju. O dziwo, w
polskim urzędzie patentowym nie możesz dowiedzieć się,
co i jak napisać – nie mogą ci nic powiedzieć. Przyjmują
wniosek i albo go akceptują albo odrzucają z powodu

błędów formalnych lub merytorycznych. Paradoks całej
sytuacji polega na tym, że po odrzuceniu wniosku nie
możesz go powtórnie złożyć, ponieważ nastąpiło ujawnienie założeń wynalazku.
Pierwszy wniosek został przez konsultanta skrytykowany.
Dopiero druga wersja, sporządzona przy pomocy innego
prawnika, była poprawna. Procedura rozpatrywania wniosku w urzędzie trwa osiemnaście miesięcy. We wniosku
zaznaczyłem jednak, że traktuję projekt jako element
mojej pracy naukowej. Dzięki temu mogłem skorzystać
z przyspieszonego trybu weryfikacji – komisja szybciej
przeprowadziła procedury. W ten sposób uzyskałem
dokument, który otwiera mi pole do dalszych działań.

Wróćmy do wątku Twojej współpracy z Akademią.
W jaki sposób uczelnia może pomóc w realizacji
projektu?
Dopóki nie złożyłem dokumentów i nie przeszedłem
weryfikacji oraz nie miałem nadanego numeru zgłoszenia
patentowego nie mogłem podjąć współpracy z Wydziałem Wzornictwa. Teraz ta współpraca jest już możliwa i
zostanie zawiązana.
Na drodze moich dociekań okazało się, że uczelnia
nie może zajmować się projektami, które nie leżą w
jej profilu dydaktycznym, nie są zgodne z zapleczem
technologicznym oraz wiedzą merytoryczną kadry.
Tym samym uczelnia nie może rościć sobie praw do tego
typu projektów. Ponieważ wnioskowałem w zgłoszeniu
patentowym o przyspieszony tryb nadania patentu,
miałem obowiązek dostarczenia z uczelni dokumentu,
który określa stanowisko Akademii, czyli de facto brak
praw do tego wynalazku. Wynika to z charakteru umowy, jaką zawarłem z uczelnią jako pracownik. Uczelnia
nie zajmuje się ani ergonomią, ani mechatroniką, ani
innymi zagadnieniami, które zostają poruszone w
moim projekcie.
Należy jednak podkreślić, że będzie to obiekt, który pozostaje silnie umocowany w przestrzeni sztuki.

Jest to przedsięwzięcie, które będzie realizowane
na Akademii jako projekt pochylający się
nad rolą dzieła sztuki w życiu człowieka, jego formy
w kontekście społecznym, humanistycznym
oraz estetyczno-funkcjonalnym – czyli wzorniczym.
28
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To jest ta przestrzeń, w ramach której ten projekt badawczy
może być realizowany na Akademii.

Za Tobą batalia formalno-prawna...
Do pewnego stopnia. Mam zamknięty etap inżynieryjno-konstrukcyjny wynalazku. Wiem, co chcę zrobić, jak
to ma działać.
Przede mną drugi, biegunowy sposób działania – mianowicie praca nad certyfikacją medyczną. Oprócz tego, że
powstanie obiekt dopełniający ciało w wymiarze humanistycznym oraz inżynieryjnym, muszę opracować także
aspekt medyczny. Dlatego też konieczne jest nawiązanie
współpracy z działem medycyny wojskowej, a więc z
Ministerstwem Obrony Narodowej. Byłem już w dziale
nauki i rozwoju, ale ponieważ są to bardzo zbiurokratyzowane struktury, okazało się, że tylko dział medycyny
ma możliwość współpracy z cywilnymi projektami.
Natomiast prorektor profesor Jędrzejec zasugerował mi
inną ścieżkę – współpracę z prawnikami i inżynierami
z Wojskową Akademią Techniczną.

Jakie kolejne kroki planujesz podjąć w najbliższej
przyszłości?
Razem z Anią oraz Ryszardem Zimkiem (prowadzącym
pracownię komputerową na Wydziale Rzeźby) sporządzimy
wniosek o uzyskanie grantu na projekt. Żeby zacząć wykonywać prototypy, niezbędne są środki finansowe. Zanim
nawiążę planowaną współpracę z MONem, muszę mieć

sporządzony model. To również jest sugestia prawnika –
żeby nie składać dokumentacji bez modelu. Tym samym
wyeliminuję możliwą przy tego typu przedsięwzięciach
niejasną sytuację, kto komu dostarczył prototyp.

Fig. 4
WIDOK I MECHANIZM STEROWANIA CHWYTAKIEM

Chcę również powołać oficjalny Zespół Badawczy, który
będzie składał się ze mnie jako kierownika projektu,
Ani, Ryśka Zimka oraz z zaproszonych do współpracy
osób zajmujących się mechatroniką, automatyką oraz
elektroników do obsługi obrabiarek 3D.
Niezależnie od tego przedsięwzięcia planujemy z Ryśkiem
stworzyć drugi projekt badawczy na stanowisko do rejestracji i archiwizacji obiektów przestrzennych – czegoś, co
jest istotne nie tylko dla Wydziału Rzeźby, ale i Wydziału
Konserwacji oraz Wzornictwa. Praca tego zespołu przyda
się również przy realizacji mojego projektu. Wszystko
chcemy zrobić do końca tego roku, ponieważ mamy informację, że planowane są zmiany przepisów dotyczących
grantów na projekty badawcze.

W takim razie życzę Tobie powodzenia w dalszych
etapach pracy nad projektem, dużo siły i wytrwałości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Z doktorem Andrzejem Kokoszą, asystentem
w Pracowni Gościnnej prowadzonej obecnie
przez doktora Krzysztofa M. Bednarskiego,
rozmawiała Paulina Kotowicz.

Rysunki sporządzone do dokumentacji patentowej

Dr Andrzej Kokosza jest asystentem w Pracowni Gościnnej Wydziału Rzeźby prowadzonej obecnie przez dr. Krzysztofa M. Bednarskiego. W działaniach artystycznych łączy świat sztuki i techniki.
Do jego prac należą: ,,Skanowanie intymne”, ,,Potrójny akt dynamiczny”, ,,Pieśń o reindustrializacji” oraz zaawansowane projekty
techniczne: ,,Żuraw do kamer”, ,,Rusztowanie sceniczne” wykonane dla ASP i ,,Ruchomy fantom”.

Fig. 2
WIDOK OGÓLNY PROTEZY MECHANICZNEJ RAMIENIA
SYSTEM PORUSZANIA - RUCHAMI OBRĘCZY BARKOWEJ
I KIKUTA POAMPUTACYJNEGO
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Fascynuje się zagadnieniami z pogranicza inżynierii i sztuki. W
twórczości skupia się na rzeźbie kinetycznej i instalacjach mobilnych. W pracach zestawia dwa światy: industrialną technologiczną formę z podmiotem i jego obrazem, któremu nadaje
nadrzędną rolę. Niezależnie od stopnia złożoności technicznej, samodzielnie projektuje i realizuje wszystkie prace.
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Budująca jest dla mnie również świadomość, że projekt
ten, ze względu na innowacyjne rozwiązania, ma ogromną
szansę wpłynąć pozytywnie na jakość życia wielu ludzi
dotkniętych amputacją kończyn górnych.

WIDOK OGÓLNY PROTEZY MECHANICZNEJ RAMIENIA

Nowe mechanizmy, które zaproponował Andrzej, eliminują wszystko co, moim zdaniem, stwarza problemy

w używaniu standardowej, mechanicznej protezy. Innowacyjność (w dużym skrócie) polega na zwiększeniu
funkcjonalności ruchomej protezy oraz komfortu jej
noszenia. Aby bardziej przybliżyć jej istotę, przedstawiam
tutaj korzyści, które wynikną z nowych rozwiązań, w
zestawieniu z utrudnieniami w korzystaniu z mojej
obecnej protezy:

Zabudowanie znacznej części barku przez zamknięty lej protezowy, w którym umieszczony jest kikut, ogranicza możliwość
swobodnego poruszania nim. Duży problem stanowi także samo zakładanie protezy, które polega na wpychaniu i zasysaniu
kikuta w leju. Zabiera to wiele czasu i wymaga użycia dużej siły.

Rozwiązaniem będzie możliwość zakładania protezy od boku, przy pomocy dwóch części zamykających
się na kikucie, z możliwością regulacji ich zacisku. Dzięki temu zakładanie będzie o wiele szybsze i wygodniejsze. Ponieważ zacisk nie będzie zabudowywał barku, wykorzystanie większego zakresu ruchu będzie
swobodniejsze, a skóra będzie mogła oddychać.
Duży dyskomfort przy noszeniu obecnej protezy sprawiają mi szelki, które dodatkowo mocują protezę. Od ich zaciśnięcia
na ciele zależny jest ruch otwierania dłoni. Szelki krzyżują się na plecach, a jeden z pasków przebiega pod prawą ręką, co
powoduje w tym miejscu duży ucisk.

Anna Tosiek o projekcie “Rzeźba dla rzeźbiarki”

Trzy lata temu uległam wypadkowi, w wyniku którego
straciłam lewą rękę. Dzięki pomocy przyjaciół, udało mi
się zakupić protezę, która umożliwia mi głównie pracę
dłutami – rzeźbienie w drewnie czy odkuwanie gipsowej
formy przy odlewaniu rzeźby. Nie jest ona jednak na tyle
wygodna i funkcjonalna, by nosić ją na co dzień i używać
do każdej pracy, jaką wykonuję w domu i na uczelni.
Stanowi przykład standardowego rozwiązania mechanicznej protezy kończyny górnej. Dostępne są oczywiście
znacznie bardziej technologicznie zaawansowane protezy
bioniczne. Nie są one jednak odpowiednie do wszystkich
prac, z racji zbyt delikatnego i podatnego na uszkodzenia
systemu elektronicznego, który posiadają. Są również o
wiele droższe.
Stwierdziłam ostatecznie, że nie mam możliwości posiadania protezy, która byłaby na tyle wygodna i na tyle
odpowiadała moim potrzebom, abym mogła z powodzeniem używać jej na co dzień i angażować ją w swoją pracę
twórczą. Jest to jeden z powodów, dla których jestem pod
ogromnym wrażeniem projektu „Rzeźba dla rzeźbiarki”.
Jego realizacja może stać się przełomowym momentem

w moim życiu i w mojej twórczości. Rozwiązania, które
opracował Andrzej Kokosza, przekonują mnie, że instalacja, którą chce mi podarować, ma ogromną szansę
stać się integralną częścią mojego ciała, która ułatwi mi
podejmowanie wszystkich codziennych czynności. Przede
wszystkim jednak ułatwi i usprawni mi pracę nad moimi
własnymi realizacjami rzeźbiarskimi.
Nastąpi wówczas sytuacja szczególna, w której instalacja
kinetyczna, wykreowana przez artystę, będzie spełniać
ważną rolę zarówno w życiu codziennym jak i twórczym
drugiej osoby. Zaangażowanie społeczne, wprowadzenie
innowacyjnych rozwiązań oraz szlachetność celu składają
się tutaj na wyjątkowe działanie artystyczne. Bardzo doceniam je w każdym jego aspekcie i czuję się wyróżniona
mogąc w nim uczestniczyć. Będzie to dla mnie bardzo
cenne i inspirujące doświadczenie.
Satysfakcjonujące jest dla mnie to, że moja rola, jako osoby
również zajmującej się sztuką, ma duże znaczenie dla samej
idei tego projektu oraz to, że w pewnym stopniu sama go
współtworzę.

Rozwiązaniem będzie rozprowadzenie tego ciężaru na szerszą część klatki piersiowej i pleców przy stworzeniu częściowego gorsetu z paskami pod biustem i na plecach. Znacznie zwiększy to komfort samego
noszenia protezy.
W stosowanych obecnie protezach istnieje możliwość wymiany końcówek-dłoni. Można jednak wygenerować nimi tylko
jeden typ ruchu. W końcówce imitującej dłoń jest to ruch kciuka, który zaciska się do palca wskazującego. Przy takim ruchu
nie jestem w stanie łapać większości obiektów. Każda z końcówek jest dostosowana do niewielu kształtów. Głównie sprawdzają się w przytrzymywaniu niewielkich przedmiotów. W porównaniu więc z możliwościami prawdziwej dłoni spełniają
bardzo wąski zakres możliwości. Samo odciągnięcie kciuka wymaga mocnego ściągnięcia barków. Taki ruch wygląda mało
naturalnie i nie jest adekwatny do sytuacji.

Nowy mechanizm tego właśnie ruchu i propozycja całkiem odmiennie zbudowanej dłoni są kluczowymi
założeniami, które stanowią o przewadze tego projektu nad standardowym rozwiązaniem. Sposób, w
jaki ma działać ruch zamykania dłoni, będzie bardziej odpowiadał naturalnym gestom prawdziwej ręki.
Dłoń będzie zaciskać się wszystkimi palcami przy przywodzeniu ręki do ciała, dopasowując się do kształtu jaki łapie. W ten sposób możliwe będzie trzymanie wielu różnych przedmiotów bez obawy o ich wyślizgnięcie. Ruch zaciskania, wygenerowany przez przywodzenie ręki, będzie płynniejszy i bardziej naturalny, szczególnie przy sięganiu po przedmiot.
W standardowym rozwiązaniu poprzez ruch barku uzyskuje się kontrolę jedynie nad blokowaniem i odblokowywaniem
łokcia w danej pozycji. Tę natomiast trzeba ustawić ręcznie lub zarzucić rękę do góry i zablokować ją w wybranej pozycji,
kiedy opada, co jest mało poręczne. Ogranicza to używanie protezy o momenty, kiedy zajętą mam prawą rękę.

Możliwość uniesienia ręki poprzez uniesienie barku do góry znacznie to usprawni. Będzie można swobodnie ją animować i ustawić w dowolnej pozycji niezależnie od tego, czy zajęta jest druga ręka. Przy tym
będzie ją można zablokować w każdej pozycji.
Część rozwiązań, które chce zastosować Andrzej, wynika z naszych rozmów, pewnych moich sugestii, które są dla niego
szczególnie ważne.
Anna Tosiek, studentka Wydziału Rzeźby, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
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Obiekty Niemożliwe

W Mitologiach współczesności Barthes bada współczesne
zjawiska posiadające status mitu. Pokazuje przedmioty
odarte z pierwotnego znaczenia, odziane w nową, sztucznie
nadaną symbolikę, która następnie staje się obowiązującą
narracją w rzeczywistości.
Diana Grabowska tworzy mity. Historie o ludziach i
przedmiotach, które naturalnie nie mogą się wydarzyć, ale
po dekonstrukcji znaczeń zostają ubrane w nowe funkcje
i sensy – stają się nośnikami własnej mitologii artystki.
W centrum twórczości Grabowskiej jest człowiek. Często
tworzy go na swoje podobieństwo. Subiektywna optyka
determinuje intymność spojrzenia artystki, skupionej
na nadawaniu fizycznego kształtu ulotnym stanom
emocjonalnym. I choć pozornie jej prace odwołują się
do bretonowskich ready-mades, to w rzeczywistości
bliżej im do obiektów niemożliwych, mitycznych form
pochodzących z równoległej rzeczywistości, stworzonej
nie po to, by ukrywać prawdę, ale by pokazać wielość
możliwości.
Tak jak mit odziera znak z pierwotnych znaczeń, Grabowska
wyjmuje przedmioty znane z rzeczywistości, dekonstruuje
je i nadaje nową symbolikę kunsztownie i precyzyjnie
34
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Diana Grabowska

budując obiekt na nowo, by znów funkcjonował jako
pełnoprawny mieszkaniec naszej rzeczywistości – ale już
na jej prawach, komunikując jej mitologie.
Gorset – narzędzie opresji i uwodzenia, symbol paternalistycznego społeczeństwa. W projekcie video pt. “Maska”
zostaje dostosowany do noszenia na głowie. Zakryta tym
sposobem twarz staje się niewidoczna dla obserwatora
niczym intymna, wstydliwa część ciała. Rytualne zdejmowanie z twarzy kolejnych części obiektu, stworzonego
na kształt ekskluzywnej bielizny z garderoby fetyszysty,
stawia obserwatora w pozycji voyeurystycznej i budzi
pożądanie niczym artystyczny striptiz oglądany na video.
I choć, zamiast za kurtyną w nocnym klubie, bohaterkagłowa kryje się pod szklanym kloszem rodem z gabinetu
osobliwości, to i tak akt rozbierania “automatycznie ustanawia noszącą ją kobietę jako przedmiot w przebraniu”
(Barthes, Mitologie współczesności, s.86). I to rozumiany
podwójnie: jako kobieta – przedmiot voyeurystycznego
pożądania oraz artystka – obiekt muzealny i artystyczny
projekt, poddawany ocenie, krytyce i obserwacji. Obie
sytuacje łączy wspólne uczucie – bezbronności, odzierania z intymności pozbawienia podmiotowości poprzez
ubezwłasnowolniające spojrzenie władzy, którego łupem
najczęściej padają kobiety-artystki.
Diana Grabowska
Z głowy
kadry z wideo
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Z głowy

Przebieralnia

W pracy koncentruję się na motywie głowy, jako archetypicznej reprezentacji człowieka i najintymniejszej
części jego ciała. Poruszam także problem odwzorowania człowieka za pomocą obrazu, w którym próbujemy go ujrzeć i zrozumieć jego naturę. Wspominany obraz staje się maską za każdym razem, gdy sporządzamy ludzki wizerunek. Do zamaskowania głowy posłużyłam się bielizną, by obudzić skojarzenia z intymnością i nagością. Moją intencją było pokazanie głowy, jako innej intymnej części ciała, którą analogicznie
do reszty zasłaniam. Proces rozbierania jest próbą zmierzenia się z perspektywą, w której istnienie może
być nieuchwytne, a istota człowieka niewidzialna, mimo wszelkich dowodów na jej istnienie.

Interesuje mnie status przedmiotu, jakim jest proteza.
Przeznaczeniem takiego obiektu jest zazwyczaj zamaskowanie niedoskonałości lub uzupełnienie brakującej części ciała,
a więc zastąpienie nieobecności substytutem obecności. Interesują mnie zwłaszcza obiekty, które nie mają ambicji bycia wiarygodną imitacją, dlatego w projekcie inspirowałam
się formami dawnych protez, czyli obiektów topornych i
mało funkcjonalnych. W moim przekonaniu za pośrednictwem takiej protezy następuje przywołanie rzeczy utraconej
i jednoczesne podkreślenie obecności przedmiotu, który ją
zastępuje.

Diana Grabowska

Według mnie ponowne uobecnienie rzeczy (pod postacią
protezy) powoduje paradoksalnie jeszcze wyraźniejsze
dostrzeżenie nieobecności orginału. Zastanawiam się zatem, o jakiej nieobecności będziemy myśleć widząc protezę
niemożliwą.. protezę języka, głowy, brzucha/miednicy.. Moją
intencją było stworzenie metaprotez, które ujawniają problem imitacji na wielu poziomach, np. tworząc protezę języka,
stworzyłam imitację narządu, jakim jest język, ale wskazuję
również na imitację, jaką jest język w postaci mowy, czyli
modelu, który służy do opisywania/przedstawiania rzeczywistości za pomocą systemów językowych.
Diana Grabowska

Nie rozbieraniu, a ubieraniu poświęcona jest praca pt.
“Przebieralnia”. Grabowska tworzy kolekcję przedmiotów
jednocześnie osobistych i niemożliwych. Są to drewniane protezy, które, mimo skrupulatnego odwzorowania
anatomii, nie zostaną nigdy założone przez żadnego
niepełnosprawnego. Bo choć wyglądają na obiekty protetyczne, to ich przeznaczenie jest wręcz odwrotne – nie
zastępują brakujących części, lecz podkreślają ich brak.
Są rzeźbami, które pod pozorem podobieństwa do rzeczywistych przedmiotów użytkowych, odnoszą się do
pustki znaczącego. Protezy rzeczywistości – symulakra,
które zgodnie z teorią Baudrillarda zamiast wskazywać
rzeczywistość wskazują, że rzeczywistość nie istnieje.
Jeśli język służy do tworzenia znaczących, to co tworzy
proteza języka? Kolejne protezy, pozbawione odniesienia
i nie znające oryginału, symulakra fraktalizujące rzeczywistość na coraz mniejsze kawałki.
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Twórczość Diany Grabowskiej, wywodzi się zarówno z
tradycji rzeźbiarskiej jak i sztuki ready-made. Reprezentuje
cielesność przywodzącą na myśl lalki Bellmera, anatomiczność ilustracji Fritza Kahna, a zarazem zmysłową
intymność prac Bourgeoise. Jej sztuka zachęca do zatrzymania się i refleksji, choć pozbawiona jest konceptualnego
chłodu i antyhumanizmu. Jej prace – obiekty niemożliwe,
eksplorują pojęcia pustki i braku, przywodząc na myśl
medytacyjne aspekty estetyki japońskiej, a zarazem
stanowią krytyczny komentarz do aktualnych tematów:
postępującej symulakryzacji życia w erze cyfrowej, roli
intymności w świecie bez prywatności, pozycji sztuki w
świecie zachłyśniętym designem, sytuacji młodej kobiety w
patriarchalnym społeczeństwie, peryferyjnej lub pośledniej
roli dyskursów zbudowanych wokół emocji, uczuć. Na
tych filarach Grabowska buduje swoje mitologie – własny
osobny język, którym mówią tworzone przez nią artefakty.
Agata Tomaszewska
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Jan Sajdak

Nadrzewne gniazda dla ludzi plotę od 6-7 lat, z roku na
rok stopniowo rozwijając ten projekt. Mógłbym o nim
opowiadać godzinami (lub pisać bez końca). Mając to
na uwadze, postaram się opowiadać jasno i pogrupować
wątki tak, by treść była w miarę przejrzysta.

Jan Sajdak,
Domek Remiza, 2013,
leszczyna i wiklina,
Dąbrowa Dolna
fot. Jan Sajdak
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Moja praca dyplomowa – instalacja, którą nazwałem
„ławica/wisząca biblioteka” to zwieńczenie (dotychczasowe, bo za zdobytym szczytem pojawia się zaraz
następny, wyższy) długiego procesu. Instalacja składała
się z pięciu kokonów plecionych z leszczynowych kijów
i drobnych wierzbowych (wiklinowych) witek. Kokony
zawieszone zostały za pomocą mocnych lin na drzewach i
między drzewami w ogrodzie Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie. Mogły kręcić się, bujać i kołysać, co też
robiły przy każdym ludzkim dotknięciu czy mocniejszym powiewie wiatru. Jeden był położony na ziemi.
W trzech z nich były umieszczone wiersze z różnych
kultur, mówiące o świecie natury. Do każdego obiektu
mogło wejść po kilka osób dorosłych lub dzieci (dwie
osoby mogły położyć się w środku obok siebie). Instalacja wisiała w Ogrodzie BUW przez 2 tygodnie i byłem
bardzo szczęśliwy, widząc, że w pogodne dni wszystkie
gniazda były zajęte od rana do wieczora. Ludzie bawili
się i odpoczywali, wchodzili tylko na chwilę lub leżeli
w środku godzinami.

ABSOLWENCI

Sploty
Gniazda-kokony nazywam batyskafami. Jak już kiedyś
przy innej okazji napisałem: wisi, to jest jak zanurzony
w odmęcie, lekko się chwieje, przez okrągłe okienka można
oglądać florę i faunę dna lasu, jak i też w jego wnętrzu
zanurzyć się jeszcze głębiej, do wnętrza samego siebie.
W sumie batyskaf.
Jest kilka aspektów plecionego projektu, które sprawiają,
że chcę poświęcać mu czas i energię. Ważny jest dla
mnie aspekt edukacji, czy kształtowania wrażliwości,
szczególnie kształtowania dzieci. Moje formy, ręcznie
wykonane z naturalnych materiałów, przy użyciu prastarej, na nowo zinterpretowanej techniki (wyplatania),
chropowate i ażurowe, nie do końca symetryczne, pozwalają doświadczać przyrody, otoczenia wszystkimi
zmysłami, czego nie można powiedzieć o wszechobecnych dziś powierzchniach wykorzystywanych
przez dzieci przedmiotów i przestrzeni wykonanych
głównie z plastiku, betonu, metalu, symetrycznych,
powtarzalnych i aseptycznych. W przyszłości chciałbym, by moje formy zaistniały w takich miejscach jak
np. ośrodki kultury przy dużych blokowiskach, gdzie
dzieciom wyjątkowo brakuje kontaktu z naturą. Mam
nadzieję, że mają dobry wpływ zarówno na rozwijanie
wrażliwości zmysłów, jak i budowanie fundamentów
pod świadomość ekologiczną.
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Jan Sajdak,
Ławica jakoobiekty świecące, 2016, Warszawa
fot. Jan Sajdak

Jan Sajdak,
Ławica / wisząca biblioteka, 2016,
leszczyna i wiklina,
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
fot. Jan Sajdak

Wyobrażenie misji czy też funkcja, to jeden z filarów
podtrzymujących moje zaangażowanie w pleciony projekt.
Drugi to sen, wizja. Od dziecka wspinam się na drzewa.
Pierwszy obraz, jaki wizualizowałem sobie kilka lat temu
– to, do czego dążę, to wrażenie wędrowca, idącego po
zmroku przez las. Wysoko nad ścieżką widzi on plecione
gniazda – batyskafy rozjarzone od wewnątrz delikatnym
światłem, jak wielkie wiklinowe lampy. Ich niewidoczni
z dołu mieszkańcy rozpoczynają muzyczny dialog, harmonizujący z szeleszczącą ciszą nocnego lasu. Tu ktoś zagra na
flecie, z sąsiedniego gniazda popłynie odpowiedź, śpiew czy
melodia poruszonych strun. Chciałbym, żeby kiedyś społeczność ludzi mogła mieszkać właśnie w takich gniazdach.
Projekt ten chcę rozwijać. Poszukuję właśnie środków,
które pozwoliłyby mi pracować przez kilka miesięcy,
wypróbować różne rozwiązania. Mam przemyślane
dwie formy: kokon, który byłby chroniony od deszczu,
przypominający uproszczonego owada w locie, oraz taki,
który mógłby funkcjonować na otwartych przestrzeniach,
bez potrzeby zawieszania na drzewie. Chciałbym móc
przeznaczyć przyszły rok na tę pracę.
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Podążanie za intuicjami na pierwszy rzut oka infantylnymi,
dziwacznymi, dalekimi od tego, co kanonicznie uznane
za warte robienia, zwykle prowadziło mnie do najciekawszych przygód. Być może takie intuicje są właśnie
najbardziej własne. Dwa lata temu przypomniałem sobie
jedną z ulubionych zabaw z dzieciństwa – budowanie zamków z kropelek piasku z wodą. Wzbogaciłem recepturę
o odrobinę wikolu (co utrwalało kropelki i pozwalało
nabudowywać codziennie nową warstwę) i poświęcałem swojej
piaskownicy godzinę dziennie przez kilka miesięcy. Powstały
rzeźby – makiety wież, opuszczonych przez zapomnianą
cywilizację. Może fatamorgana, która przewidziała się
zmęczonemu wędrowcowi. Dzięki tej przygodzie odkryłem
dla siebie zupełnie nowe pole ekspresji, do którego będę
wracać (choć na początku wydawało mi się, że akurat na
ten eksperyment szkoda mi będzie czasu).
Bardzo ważnym dla mnie projektem, którego realizacja
zajęła mi z górą dwa lata, była „Arkadia”, grupa 3 postaci wyrzeźbionych z papieru i szmat. Dwie postacie
to mężczyzna i kobieta, młodzi, piękni i wysocy, trochę
komiksowo-żurnalowi, idący pewnie przed siebie przez
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centrum handlowe. Mają akcesoria – on komórkę i ciemne
okulary, ona torebkę przerzuconą przez ramię, z dłoni
wypuszcza jakiś śmieć. Starałem się rzeźbić ich tak, jak
by byli widziani nieostro, czy też pokryci cienką warstwą
lodu. Myślałem o nich jako o bóstwach konsumpcji.
Trzecia postać to sprzątaczka, pokurczona i zmęczona,
zszyta ze szmat i odpadów, sprzątająca śmieci-ślady przejścia pierwszej dwójki. Oni są dynamiczni, ona statyczna.
Dynamizm to też przywilej.
Inspiracją dla mnie były obserwacje poczynione w warszawskim centrum handlowym „Arkadia”. Personel sprzątający
wyodrębniał się ze strumienia konsumentów nie tylko
groteskowym umundurowaniem i zupełnie innym rytmem
poruszania się, ale również wzrostem, posturą, budową
ciała. Wszystko to były osoby ewidentnie nadzwyczaj
niskie (jak również, w większości, przygarbione wiekiem
i zmęczeniem). Wyobraziłem sobie dwie przyczyny tego
stanu rzeczy. Albo prace najbardziej śmieciowe i posiadające najniższy prestiż są wykonywane przez ludzi
z najbiedniejszych warstw społeczeństwa, niedożywionych
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przez większość życia i wychowanych przez rodziców
również od pokoleń drobnych z niedożywienia. Rozwarstwienie społeczne jest tak silne, że ujawnia się w samej
budowie ciała ludzi. Albo jakiś specjalista od marketingu
centrum handlowego wpadł na demoniczny pomysł, by
przez zatrudnienie samych niskich ludzi jako personelu
sprzątającego wzbudzić w konsumentach przyjemne
(niekoniecznie świadome) uczucie poczucia wyższości,
zachęcające do częstszego odwiedzania lokalu. Albo
i jedno i drugie jednocześnie. W każdym przypadku daje
to do myślenia na temat naszego społeczeństwa.
Dyskurs sukcesu wypiera świadomość swego zaplecza.
Wygodniej żyć, nie pamiętając, że za każdą topmodelką
z uśmiechem prezentującą nowe ciuchy na bilbordzie stoi
nieludzki wyzysk w szwalniczych barakach Południowo
-Wschodniej Azji. Wizerunków takich, jak moje dwie
kroczące postaci z torebką i telefonem, ale bez widocznej
postaci trzeciej, jest wokół nas zatrzęsienie.
Widziałem te rzeźby jako wypowiedź w kwestii powszechnej,
ale wypieranej ze świadomości. Wypowiedź taka jednak,

Jan Sajdak,
Arkadia, 2016, Warszawa
fot. Jan Sajdak
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Jan Sajdak,
Fatamorgana, 2015,
Warszawa
fot. Jan Sajdak

by miała sens, musi być słyszana. Zastanawiam się teraz,
czy wybór materiałów był dobry (papier, szmaty). Nie da
się z nimi wyjść na dwór, są delikatne, bez narażenia na
zniszczenie można je eksponować tylko w bardzo określonych warunkach.
Moja przygoda z batyskafami jest ściśle związana ze
społecznością artystyczną skupioną wokół Leśniczówki
w Dąbrowie Dolnej w Górach Świętokrzyskich. Tam nauczyłem się pleść, tam wyplotłem i zawiesiłem w sadzie
pierwsze gniazda różnych rodzajów. Inspiracją było dla
mnie gniazdo ptaka remiza i plecione lampy-ptaki powstające w Leśniczówce. Tam też uświadomiłem sobie,
jak ważne jest zwrócenie się z formującą sztuką do dzieci
(szczególnie tych mających znacznie utrudniony dostęp do
kultury, na przykład na świętokrzyskiej wsi). Mieszkający
w Leśniczówce Krzysztof Wrona, muzyk i poeta, od lat
prowadzi z Dąbrowskimi dziećmi warsztaty teatralne
i plastyczne. Te działania są niezwykle rozwijające (co
widać po samych dzieciach, po tym, jak się otwierają),
mamy nadzieję, że wpłyną też na wrażliwość i ich postawy,
kiedy już dorosną.
Edukacja dzieci jest szczególnie ważna w świetle czasów,
w jakich żyjemy. To, czego powrót dawniej zdawał się
niewyobrażalny, jawi się teraz jako jedna z możliwości
na najbliższą przyszłość. W nadchodzących latach
może okazać się, że cnotą w oczach władzy różnych
krajów jest katowanie na ulicach wyróżniających się
wyglądem, kolorem skóry czy orientacją seksualną
jednostek przez grupy pobudzonych osiłków. Ten
sam typ ludzi i pod tymi samymi hasłami (choć różne
są grupy wskazane jako kozioł ofiarny), co w Polsce
atakuje ciemnoskórych przechodniów, w Anglii katuje
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na ulicach polskich imigrantów. Jak w latach 30, 40
w Niemczech. Cnotą może okazać się zaprzeczanie
realności globalnego ocieplenia i potrzebie ochrony
środowiska naturalnego (a zaprzeczać się da jeszcze
jakiś czas, dopóki morze nie zacznie zalewać Żuław
Wiślanych i Florydy). W takich czasach artysta i sztuka
nie mogą pozostać obojętni.
Wydaje mi się wyjątkowo istotne, żeby właśnie artyści
trzymali poziom świadomości problemów współczesnego
świata. Narzędzia sztuki, które mają w rękach, mogą mieć
znaczny wpływ na świadomość ludzi wokół.
Wiadomo, że nie cała sztuka może być „zaangażowana”.
Ekspresji domagają się i energie archetypiczne, pytania
odwieczne, światy snu i wizji, związek między początkiem
a końcem. Samo kształtowanie materii jest dla wielu z nas
imperatywem, który nie pyta się o pretekst, funkcję. Jest
instynktowną potrzebą, podobną potrzebie oddychania.
Być może komuś wyda się wręcz odstręczające odnosić się
do teraźniejszości za pomocą swojej sztuki. Na szczęście
na bardzo wiele sposobów można uczestniczyć w odpowiedzialności.
Ważne jednak, by skupienie się wyłącznie na zagadnieniach
ponadczasowych i poszukiwaniu formy nie stało się sposobem umycia rąk od odpowiedzialności za rzeczywistość.
Odpowiedzialność jest wspólna wszystkim członkom
społeczeństwa; artystów, jako współtworzących kulturę,
jest szczególna. A za obojętność płaci się straszliwą cenę,
choć niekoniecznie to my ją zapłacimy – może zapłaci
sąsiad należący do napiętnowanej mniejszości, może
następne pokolenie zmuszone nie rozstawać się z maską
przeciwpyłową i licznikiem Geigera…
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Michał Orzechowski

Podczas tegorocznej wystawy Coming Out Najlepsze
Dyplomy ASP w Warszawie można było zobaczyć rzeźbę „Bez tytułu” Michała Orzechowskiego wykonaną w
drewnie lipowym. Zwarta, geometryczna bryła trwająca
statycznie pośród feerii barw obrazów i scenografii, designerskich projektów i tłumów odwiedzających. W takim
sąsiedztwie rzeźba mogła wydawać się za mało strojna,
zbyt cicha i niewielka, mimo swych rozmiarów. Nie wolno jednak poprzestać na pierwszemu wrażeniu. Sztuka
Michała Orzechowskiego wymaga skupienia niezbędnego
do odkrywania kolejnych warstw złożonego komunikatu.

mieszaną. Prace powstały w latach 2011 – 2014 w pracowni
prof. Piotra Gawrona, prof. Romana Pietrzaka oraz prof.
Zofii Glazer-Rudzińskiej. Decydując się na prezentację
swojego trzyletniego dorobku Michał zamanifestował to, co
w jego opinii było najważniejsze, czyli szeroko rozumiany
rozwój, w którym kluczową rolę odgrywają świadomość,
cierpliwość i szczerość. W teoretycznej pracy licencjackiej
artysta tłumaczy, że „[prezentowane prace] są to zwykłe
ćwiczenia semestralne. Nie dopiszę więc do nich żadnej
teorii, bo byłoby to nieprawdą z mojej strony. Nie mogę
kłamać, bo w twórczości najcenniejsza jest prawda”.

Truizm głoszący, że każde dzieło jest w pewnym stopniu
autoportretem jego twórcy, można w całości odnieść do
sztuki Michała. Prace artysty są wizualnym odzwierciedleniem jego systemu wartości, zainteresowań i przemyśleń,
których cechą wspólną jest przede wszystkim dążenie
do prawdy. Prawda przejawia się nie tylko w uważnej
obserwacji rzeczywistości, szczerości wypowiedzi czy
szacunku do wykorzystywanego materiału, ale również
w samym procesie tworzenia. Przyglądając się pracy
Michała można zaobserwować, że proces twórczy jest dla
artysty czynnością totalną, w centrum której znajduje się
model. Twórca pełni rolę przede wszystkim uważnego
obserwatora, którego wrażliwość wydobywa na światło
dzienne uniwersalne wartości jak człowiek, piękno, harmonia czy natura.

W tym samym duchu powstał dyplom magisterski, na
który składa się rzeźba „Bez tytułu” zrealizowana w
drewnie lipowym w pracowni prof. Piotra Gawrona oraz
28 rysunków w technice mieszanej wykonanych w pracowni prof. Zofii Glazer-Rudzińskiej. W prezentowanych
pracach uwagę przykuwa zestawienie postaci ludzkiej ze
zdecydowanymi, geometrycznymi kształtami, co stanowi
interesujący przykład ewolucji języka wypowiedzi artystycznej. Ukazując relacje zachodzące pomiędzy formą,
przestrzenią i modelem Michał kieruje widza ku pytaniom
o rolę, znaczenie i miejsce człowieka w świecie.

Przykładem jest dyplom licencjacki, który Michał Orzechowski obronił w 2014 roku. Na część praktyczną składało
się sześć rzeźb zrealizowanych w gipsie oraz drewnie
lipowym a także osiem rysunków wykonanych techniką
Michał Orzechowski
Bez tytułu, 2016
drewno lipowe, fot. Magda Kowalska
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W twórczości
najcenniejsza
jest prawda.

Dążenie do prawdy jest cichym buntem Michała wobec
rzeczywistości, w której podąża się za modą i uznaniem,
w której następuje upadek myślenia wynikający z braku
potrzeby zadawania sobie fundamentalnych pytań. Jest
to bunt cichy, ponieważ artysta sięga po subtelne środki
wyrazu mające na celu zatrzymanie widza, sprowokowanie do obcowania z dziełem sam na sam, do myślenia
i wspólnego odkrywania wartości.
Magda Kowalska

Michał Orzechowski
Paulina, 2011
gips, wys. 120 cm
fot. Magda Kowalska
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STUDENCI

Plener w Szczecinku

O drugiej edycji pleneru
w Szczecinku opowiada
jeden z opiekunów –
dr hab. Grzegorz Witek

Dla mnie plener rozpoczął się już w Warszawie – w momencie, gdy Wydział Rzeźby po raz drugi otrzymał ze Szczecinka
zaproszenie do udziału. W pierwszej edycji prace wykonywane
były w kamieniu, wówczas opiekunami byli mgr Ryszard Zimek
oraz rzeźbiarz Witold Lutostański. Tym razem materiałem
rzeźbiarskim miało być drewno, dlatego też na opiekunów
przedsięwzięcia wybrano dra Marka Kowalskiego oraz mnie.
Pierwszym etapem był wewnętrzny konkurs na Wydziale Rzeźby,
w którym profesorowie dokonali selekcji projektów złożonych
przez studentów. W każdej edycji warunkiem uczestnictwa
w plenerze jest przekazanie pracy organizatorom. Dlatego
też istotnym kryterium przy wyborze prac, oprócz walorów
artystycznych, jest to, czy projekt ma szansę na realizację w
ramach pleneru. Fakt, że prace muszą być doprowadzone do
końca sprawia, że na prowadzących spoczywa duża odpowiedzialność. Plener w Szczecinku nie ma charakteru studyjnego,
gdy realizuje się zadanie i później można pracę rozebrać, a
dalej funkcjonuje ona na zasadzie dokumentacji. Trudność
związana z wyborem projektów wynika również z faktu, że
nie mamy pełnej wiedzy o możliwościach studentów – czyli,
czy będą w stanie poradzić sobie z dużą skalą w krótkim czasie.
Tematem drugiej edycji pleneru była woda – rozumiana
szeroko, a więc wszystko, co kojarzy nam się z tą płynną materią. Wyzwanie było trudne, również ze względu na fakt, że
materiałem do realizacji było drewno.
Studenci oraz prowadzący otrzymali do dyspozycji drewno w
dużych klocach oraz drewno budowlane – deski o przekroju
prostokąta i kwadratu. Niektórzy więc wykonali swoją pracę
z dużych pni, inni zdecydowali się zrealizować projekty geometryczne o charakterze konstrukcyjnym. Powstały przeróżne
prace, począwszy od tych naśladujących elementy natury po
czysto abstrakcyjne formy. Za przykład może posłużyć rzeźba-ławka, która nie była potraktowana jako siedzisko, ale za
sprawą formy kojarzyła się z delikatnym ruchem tafli wody.
Powstały też prace nawiązujące do wiatru, dzięki któremu
można zaobserwować ruch wody.
Założeniem organizatorów jest to, żeby każda praca była
wyeksponowana w miejscowym parku. Kiedy przyjechaliśmy
na plener, studenci sugerowali, w którym konkretnie miejscu
chcieliby postawić swoją pracę oraz w jaki sposób ją wkomponować w otoczenie. Ostateczną decyzję podejmują jednak
organizatorzy. Po skończonym plenerze prace wymagały sezonowania. Nie można było ich od razu wystawić, ponieważ
drewno było wilgotne. Po roku magazynowania, podczas
trzeciej już edycji pleneru, prowadzący dr Marek Kowalski
zabezpieczył realizacje studentów, tak, aby mogły ostatecznie
stanąć w przestrzeni publicznej.
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Julia Marek

Klaudia Szot

siedzisko Woda

Bez tytułu
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Katarzyna Kowal

Mateusz Wójcik

Rytmy

Pion/Poziom
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Marta Kowalczyk

Urszula Habza

Bez tytułu

Fala
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Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
opiekun pleneru

dr hab. Maciej Aleksandrowicz prof. ASP
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
opiekun pleneru

dr hab. Krzysztof Mazur prof. UMK

Orońsko
2016

STUDENCI

Ogólnopolska
Płaszczyzna
Współpracy
Akademickiej
Natura jako,
miejsce wspólne

Sara Piekara
Zapamiętywanie
Interesuje mnie zjawisko pamięci: spontaniczność potrzeby
zachowania tego, co ulotne, oraz przypadkowość, fragmentaryczność i ułomność tego, co zapamiętujemy.
Zatapiam organiczne, nietrwałe przedmioty w przezroczystej
materii. Pleksi pozwala mi na zatrzymanie pewnego momentu
z ich egzystencji, na podjęcie próby utrwalenia nietrwałego,
na wydobycie ich delikatnej tkanki. Meandryczny układ uwydatniony zostaje przez punktowe światło, wykraczając poza
granice obiektu. Na podobieństwo marzenia sennego tworzy
na ścianach efemeryczne powidoki.
Termoformowanie pleksi pozwala mi uchwycić niematerialność zapamiętywania. W procesie technologicznym
- podobnie jak w procesie psychologicznym - dokonuje się
przekształcenie napotkanego przedmiotu w efemetyczny
twór. Odbite formy stają się abstrakcyjnymi obrazami, które
podświetlone odbijają się na ścianach. W ten sposób wyobrażam sobie działanie struktur pamięci.
Formując kształty w przezroczystej materii, szukam znaczeń i
symboli zawartych w naturze.
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Agnieszka Bielak
Relacje
Życie codzienne pełne jest relacji i to nie tylko czysto
ludzkich, społecznych, ale również relacji ze środowiskiem, w którym żyjemy, z miastem czy z przyrodą.
Relacje te przeplatają się między sobą, nieustannie
ewoluują, zmieniają natężenie.
To, w jakie relacje wchodzimy wpływa na to jacy jesteśmy, określa nas i kształtuje.
W mojej pracy przyglądam się relacji człowieka z przyrodą, z naturą, która wydaje mi się być trudną, szorstką
przyjaźnią. Z jednej strony człowiek stara się zdominować środowisko, w którym się znajduje; z drugiej
to jednak natura wyznacza reguły naszej egzystencji i
zmusza nas do podporządkowania się, do uznania, że
jesteśmy jej częścią.
Praca wykonana jest z blachy symbolizującej świat
człowieka i ustawiona w dzikiej przyrodzie. Momentami
zanikają granice pomiędzy blaszanymi formami, a tym
co je otacza. Natura zmusza blachę do ugięcia się, to ona
dominuje lustrzane formy i narzuca im kształt.

Katarzyna Kowal
Granice
Natura to bardzo ogólne pojęcie dotyczące świata, w którym
żyję oraz mnie samej. Tak szeroki zakres tematu skłonił mnie
do wybrania tego, co dla mnie najistotniejsze, czyli procesu,
któremu sama podlegam.
Proces, rozwój, ewolucja, akcja, porządek, przebieg, trwanie,
zdarzają się zawsze w pewnym miejscu i dzieją się zawsze w
określonym czasie. Moje działanie, jak i bierność, rozgrywają
się w konkretnym miejscu i czasie.
Różnimy się w postrzeganiu perspektywy czasu, która może
dotykać tylko jutra lub wieczności. Nasze cele, jak i sposób życia, zależą od wyboru tej perspektywy.
Moja praca to eksperyment polegający na zderzeniu świata
wytworzonego przez człowieka ze światem natury. Materiał organiczny:ziemię, piasek, nasiona trawy, wodę, kawałki
drewna, zostawiam zamknięty w systemie wytworzonym
przeze mnie. Wystawiam go na działanie czasu. Rozwój
eko-systemu jest częścią pracy, która wymyka się mojej kontroli.
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Gustaw Maj

Stanisław Bałdyga

Mechanika symbiotyczna - Obiekt
ze sfery marzeń 1

Homo Sapiens Toxicus

Obiekt ze sfery marzeń jest pierwszą realizacją z obszaru
dziecięcej fascynacji maszynami. Obiekt potrafi pływać, łapać wiatr, zmieniać kierunek. Jest zainspirowany
konstrukcjami przemysłowymi, ale sam nie wykonuje
żadnej pracy. Zbudowany jest z materiałów tradycyjnie
używanych przez inżynierów, ale nigdy takich, które
mogłyby negatywnie wpływać na zdrowie twórcy czy
stać się niebiodegradowalnym śmieciem. Moim celem
jest tworzenie nowych wartości przy jednoczesnym
zachowaniu maksymalnej harmonii między krajobrazem a maszyną. Obiekty mają dopełniać środowisko naturalne, wpisywać w krajobraz z szacunkiem i
przypominać o konieczności ostrożnego obcowania ze
środowiskiem.
Mechanika symbiotyczna charakteryzuje się wykorzystaniem w szczególności: kontrucji spawanych, technologii hydroformowania , blachy stalowej, piast rowerowych, prętów, rur, mufek hydraulicznych.
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Moim “środowiskiem naturalnym” jest miasto. Dla jednostki takie otoczenie jest terrorem przestrzennym i
katastrofą ekologiczną. Miasto jest kompleksem granic
i zakazów. Próg mieszkania (prywatnego i publicznego), krawężnik, ściany domów, które każą poruszać
się po liniach i kątach prostych. Z doświadczeń przeprowadzanych na sobie wiem, że sytuacją wyjściową
dla człowieka jest wolność przestrzeni i swoboda poruszania się w niej według własnej woli. Traktuję miasto
jako teren skażony. Ulice - korytarze niewidzialnego
dymu produkowanego przez samochody, niebo nad
nimi spowija smog. Pod betonem powierzchni - kilometry rur, kanałów i przewodów. Wychowałem się na
Skierkach, teraz mieszkam na Ursusie. W codzienności
towarzyszą mi elektrociepłownie (Skierki i Wola) oraz
postindustrialna entropia.
W takich warunkach moja naturalna strefa została
ograniczona do mojej biologiczności, zamknięta w
granicach własnej skóry. Ciało poddane opresji przestrzeni i materiału.
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Szaweł Płóciennik

Jan Giełda (Yan Helda)

Leokadia i Loleczka

Ciągi

Czasem, gdy spoglądasz w oczy kogoś bliskiego, zapamiętujesz
to spojrzenie do końca swoich dni. Spotkanie przeradza się
bowiem w dotykanie nowych przestrzeni przeżyć drugiego
człowieka.

W mojej pracy skupiam się na granicy oddzielającej naturę od
kultury. Bardziej niż znalezienie odpowiedzi na pytania: czym
jest kultura?, czym jest natura?, fascynuje mnie sam proces
szukania. Zauważam i badam potencjał natury, przyglądam
się możliwości jej mądrego wykorzystania przez człowieka.
Podkreślam tym samym, że istotne jest nie przekroczenie
pewnych granic w relacjach pomiędzy naturą a kulturą, lecz
znalezienie sposobu na harmonijne współistnienie. Moim
zdaniem, ważne jest być w nieustannym dialogu z otoczeniem, szanować je, jak szanuje się starszą osobę. Nie używać
niepotrzebnej siły, lecz dostosowywać ją łagodnie do potrzeb
i możliwości. Nie powodować nadłomów i wyrw bez potrzeby.

Leokadia i Loleczka to pierwszy obraz z cyklu portretów z
duszą. Wskrzeszam uśpionych w płótnie i nadaje blask ich
spojrzeniom. W moim odczuciu odtwarzamy cykle życia
w nieskończoność wypełniając z góry zapisany rachunek
prawdopodobieństwa. Tym co wyznacza nam czas narodzin i śmierci są nałożone na siebie strumienie historii naszych
przodków. Koniec staje się początkiem i płynie obok nas bez
słowa.

Dlatego wybrałem technikę gięcia drewna pokazując istotę
dialogu pomiędzy materiałem formowanym, a formującym
go człowiekiem. Komunikat zawarty w materiale odczytany
poprzez analizowanie słojów i sęków, dopasowanie długości i
grubości materiału starałem się starannie przełożyć na język
kultury.
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Jozef Pilat
Mimezis
Nie patrzysz w niebo, jesteś niebem
Nie mokniesz w deszczu, jesteś deszczem
Nie drżysz na wietrze, jesteś wiatrem
Nie wąchasz, jesteś wonią
Nie stąpasz po ziemi, jesteś ziemią
Nie pływasz, jesteś wodą
Nie ogrzewasz się w ogniu, jesteś ogniem
Nie marzniesz w chłodzie, jesteś chłodem
Nie słyszysz dźwięków, ponieważ jesteś ciszą
Nie mówisz, ponieważ jesteś słowem
Nie tworzysz, ponieważ jesteś dziełem
Nie myślisz, ponieważ jesteś ideą

Natan Kryszk
To

Nie odczuwasz, ponieważ jesteś uczuciem
Nie zdradzasz tajemnicy, ponieważ jesteś tajemnicą
Nie śnisz, ponieważ jesteś snem
Nie umierasz, ponieważ jesteś śmiercią

Naturę tworzą tkanki i cząstki, ale też historie i wspomnienia.
Dawno temu mój pradziadek kupił pole. Na jego granicy zasadził dwa czerwone świerki. Z biegiem czasu w tym miejscu
wyrósł las. Ten las padł ofiarą nielegalnej wycinki –wycięto
wszystkie drzewa mojego pradziadka. Po wielu procesach
mojej rodzinie udało się odzyskać skradzione drewno. Niestety jedynie w formie desek.
Ta historia jest punktem wyjścia dla mojej instalacji.
Zacząłem odbijać strukturę tych desek na tkaninie. Powstałe
w ten sposób odbitki ułożone koliście utworzyły formę będącą
metaforą drzewa i jednocześnie obrazującą cykliczność procesów zachodzących we wszechświecie. Odbite na płótnie
ślady symbolicznie znów stały się drzewem. Deski zostały
zwrócone naturze.
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Moja praca jest formą użytkową przeznaczoną do
przetwarzania dźwięku. Dźwięk jest jej nieodłączną
częścią. Powstaje w aterii, jest od niej całkowicie zależny.
Drgania rozpoczynają się w ciele grającego muzyka, trzcinowy stroik wprawia w drganie saksofon, który łączy
się z drewnianą formą rzeźbiarską. Pień wzmacnia drgania, które częściowo wychodzą poza monolit drewna,
tworząc niezależną, niematerialną przestrzeń. Niektóre
częstotliwości gubią się w formie, zamieniając się w ledwo słyszalne drgania. Cząsteczki ciała muzyka, cząsteczki ciała odbiorców, instrument, forma rzeźbiarska są
akustycznie połączone i tworzą jeden instrument.
Forma rzeźbiarska, wykonana przeze mnie w pniu wiązu,
tworzy niszę dla instrumentu, który się w niej chowa.
Jednocześnie jest przedłużeniem czary saksofonu,
którą łączy z podłożem, dzięki temu przenosząc drgania
również na podłogę, ściany i publiczność.
Jest to forma eksperymentalna, będąca pierwszą próbą
połączenia świata dźwięku ze światem rzeźby. Ideą jej
powstania jest chęć zatarcia granicy między instrumentem, twórcą a przestrzenią.
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Anna Tosiek

Anna Świąć

Struktura

Pomiędzy

Wszystko co żyje rozwija się według wzoru zapisanego w kodzie genetycznym oraz podlega siłom przyrody działającym
według stałych zasad.
Świadomość istnienia tych wzorów, wyznaczających formę
dobrze znanych nam struktur, zestawiłam z pracą artysty
tworzącego swoje niepowtarzalne dzieła bez narzuconego
wzoru czy sposobu.
Dla przekory postanowiłam zmienić swoją rolę i pracować – na
podobieństwo naturze – według ustalonego wcześniej wzoru.
Zamiast skupić się nad samą formą, stworzyłam matematyczną zasadę, według której ta forma powstawała.
Techniki budowania formy za pomocą żyłki rozciąganej
pomiędzy punktami zaczepienia używałam już wcześniej. Pierwsze punkty ustalam na zewnątrz, następne powstają poprzez
przywiązywanie żyłki do niej samej. W rezultacie otrzymuję
przestrzenny rysunek punktów oraz tkaninę powstałą w procesie ich łączenia.
Utkałam strukturę ściśle stosując się do reguł pewnej matematycznej zasady. Regularność punktów zaczepienia zyskała
znaczenie nadrzędne nad samą tkaniną.
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Inspiracją dla mojej pracy był niewielki kawałek drewna, który znalazłam w pracowni rzeźbiarskiej. Zainteresował mnie jego kształt, znajdujące się na nim
nierówności, łuki, a w szczególności otwór po sęku.
To skłoniło mnie do zrobienia pracy o podobnym
kształcie lecz w większej skali. Próbowałam najpierw
różnych materiałów, ostatecznie jednak wybrałam
liście, z których zbudowałam na terenie Centrum
Rzeźby Polskiej instalację rozpostartą pomiędzy dwoma drzewami. W jej centralnym miejscu umieściłam
formę, która kojarzy się z otworem po sęku. Powstała
w ten sposób kompozycja otwarta, bardzo ażurowa i
delikatna. Wpływ na to ma odpowiednie ułożenie liści,
częściowe nawarstwienie oraz pozostawienie gdzieniegdzie wolnej przestrzeni. Ważne dla mnie są lekkość i kolor użytych liści, które w czasie obecnej jesieni
zdążyły spaść z drzew. Ich barwę i wielkość specjalnie
dobierałam by uzyskać ciekawą i kolorową kompozycję. Forma pracy nawiązuje również do architektury,
która znajduje się tuż obok. Pozostawiam moją pracę
w otwartej przestrzenni wiedząc, że zgodnie z prawami natury ulegnie wkrótce degradacji.
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Kalina Nowak
Dialog z naturą
Przez pierwsze dni pleneru spacerowałam przyglądając się naturze. Nie miałam ochoty nic ponadto robić.
Impulsem do mojej pracy stało się miejsce, do którego intuicyjnie wracałam. Zmagając się z trudnościami, raniąc się przy pracy, uciekając
przed wężem… odkrywałam moją bezradność. Zainspirowana złotą spiralą Fibonacci’ego oraz land art’em, zbudowałam formę składającą się
z materiałów znalezionych w parku: gałęzi, ziemi, patyków. Centralną jej część stanowi nasyp ziemi ograniczony palisadą, będącą ochroną
dla rośliny, którą posadziłam w środku wyodrębnionego miejsca. Rośliną tą jest drzewko, które stało się symbolem piękna świata roślin.

Adrianna Sztandarska

Wykonany gest artystyczny skłonił mnie do zwrócenia uwagi na to, ile jeszcze jest natury wokół mnie – ile jej widzę? Jak daleko może sięgać
moja ingerencja ? Jak słaba wobec niej jestem…

Migracje
Prezentowane przeze mnie obiekty nawiązują swoją formą do wiejskiego domu. Inspiracją
dla mnie stały się stare opuszczone przez człowieka chatki na Podkarpaciu, nad którymi
kontrolę zaczęła przejmować natura. Wzbudziło to moje skojarzenie z odlatującymi ptakami, a także słowami Haliny Poświatowskiej - „Nikt nie wie, jak umierają ptaki…”
Poprzez swoją pracę próbuję zdefiniować pojęcia takie jak rozpad, przemijanie, migracje.
Analizuję zjawisko poszukiwania swojego miejsca na ziemi.
Ważnym dla mnie aspektem jest rola otoczenia pracy. Kilkanaście odlewów gipsowych umieszczam na ścianie domu, od dołu, aż pod sam dach. Zestawiam je z miejscem zagospodarowanym przez człowieka. Znajduję obszar wspólny, natury, człowieka, zwierzęcia.
Chatki, zlepione na wzór domu ludzkiego, stają się teraz schronieniem dla ptaków i innych istot.
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Mateusz Wójcik

STUDENCI

Mateusz Wójcik,
Powierzchnie tnące II,
żeliwo i elastan, 70x60x40 cm, 2016
fot. Mateusz Wójcik

Powierzchnie tnące II
Praca otrzymała Nagrodę Główną
w konkursie na najciekawszą formę
przestrzenną zrealizowaną
w trakcie XVI Międzynarodowych
Warsztatów Odlewniczych,
zorganizowanych przez
Wydział Rzeźby i Intermediów
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
w dniach 5-17.09.2016 roku.

74

75

76

77

78

79

80

81

84

