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WSTĘP 

Historia formy sięga czasów, w których kształtowała się ludzka świadomość. Jak 

pisze Herbert Read: „świadomość ludzka zaczęła się od dostrzegania formy, a jego 

inteligencja i duchowość od jej kształtowania”. Na przestrzeni dziejów świadomość 

i możliwości poznawcze doprowadziły do stanu obecnego, w którym sztuka coraz 

szybciej dezaktualizuje granice własnego terytorium,  potęgując swoją ekspansję – tak 

w formie, jak i w wyrażanej przez nią treści. Przedmiotem mojego zainteresowania 

jest obecne funkcjonowanie relacji „forma a treść”. 

Fascynuje mnie również potrzeba treści (komentarza), która bywa dopisywana do 

inspirującej nas formy. Sztuka na przestrzeni wieków wypracowała swój własny, 

niepowtarzalny język, w którym wypowiadała ważne komunikaty społeczne, 

kulturowe lub zupełnie prywatne, dotyczące samych artystów. Pomimo że potrafimy 

dokonać interpretacji dzieła, zamienić język sztuki (formy) na język słów, wyrażeń 

werbalnych, sposób oddziaływania języka sztuki na widza jest zupełnie inny. 

Zamierzam sprawdzić, jak dalece intuicyjny jest aspekt przestrzeni oraz jak 

świadoma jest treść niesiona czy wyrażana w abstrakcyjnym układzie. 

Interesuje mnie związek pomiędzy formą a treścią, z którą abstrakcyjny układ 

może być asocjowany. Chcę zweryfikować, czy posługujemy się kodami 

znaczeniowymi w budowie jak również przy odczytywaniu abstrakcyjnych form. 

Jedną z cech języka sztuki i używanych przez niego kodów stanowi pewnego rodzaju 

indywidualizm. Twórcy, których prace przeszły do historii, budowali bowiem własny 

świat znaczeń, własną wizję rzeczywistości. Powtarzalność kodów może oznaczać 

brak oryginalności, wtórność i rzemieślniczy charakter używanego języka.  
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1. PODSTAWOWE TEORIE, PRZEKONANIA 

I 

Uważam, że sztuka abstrakcyjna jest wysoce rozwiniętym językiem, który 

czerpie również z tego co pierwotne. Chcę, aby moje poszukiwania i rozważania 

elementarnych mechanizmów myślenia abstrakcyjnego pomogły mi w budowie 

ciekawej wypowiedzi artystycznej z większą świadomością treści, jakie za jej 

pośrednictwem przenoszę. Trzeba zdawać sobie sprawę, że sztuka abstrakcyjna należy 

do pojęć historycznych. Być może warto używać terminu „nowa abstrakcja” lub „nurt 

neoabstrakcyjny”. Jeżeli założymy, że jedynym postulatem abstrakcji jest brak 

odwołania się do natury, brak przedstawienia, to można w jakimś sensie pominąć 

aspekt historyczny. Pozostaje jednak pytanie, w jakim kierunku zmierzają nowe 

poszukiwania twórcze. W swoich działaniach staram się odpowiadać na pytania: czym 

jest aktualność formy abstrakcyjnej, z czego się wywodzi i czym została ugruntowana. 

II 

Nie staram się opisać, czym w istocie pojęcia jest forma, a czym treść. W samej 

tylko dziedzinie estetyki istnieje znacząca liczba publikacji dotyczących tego 

zagadnienia, również tych będących do siebie w opozycji. Nie próbuję również 

polemizować z koncepcjami teoretyków sztuki. Za cel przyjąłem opis procesu 

twórczego i uświadomienie sobie jego konsekwencji. Podstawą moich rozważań, 

aspirujących do miana pracy badawczej, nie jest nic innego jak analiza czynników 

występujących podczas tworzenia oraz kontaktu z własnym dziełem; zmierzenie się ze 

swoją intuicją i poddanie jej swoistej wiwisekcji. Podejście to wynika z mojego 

głębokiego przekonania o możliwości zastosowania środków logicznych do kontroli 

sensowności lub prawdziwości twierdzeń konstrukcji dzieła, a także przywiązania do 

abstrakcyjnego modelu dzieła sztuki – a przynajmniej do tego, co pod tym naukowo 

brzmiącym określeniem rozumiem. 

Używanie określeń opisujących język plastyczny stanowi w tym kontekście 

spore wyzwanie, jako że zmusza mnie do posługiwania się językiem specjalistycznym. 
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Wiadomo bowiem o istocie plastyki w dziedzinie sztuki – trudno o ujednolicenie 

pojęć, a niektórzy skłonni są nawet twierdzić, że i tak możemy dotknąć istoty wyżej 

wymienionych jedynie intuicyjnie. To, w jaki sposób odczuwam sztukę i jak próbuję 

ją opisywać, jest sporym ograniczeniem w dążeniu do obiektywności moich 

spostrzeżeń. Dlatego jest to raczej forma zwerbalizowania emocji, jakich 

doświadczam w swojej działalności artystycznej, niż próba rzetelnego definiowania, 

na czym sztuka powinna polegać.  

III 

Co zaś tyczy się tytułu, twierdzę, że jest on pomostem między intencją autora 

a możliwością interpretacji przez odbiorcę. Stąd może nieco enigmatycznie brzmiący 

konsonans, który – jako termin z dziedziny muzyki – odnosi się do relacji pomiędzy 

dźwiękami. Chciałbym nakłonić w ten sposób odbiorcę do próby odpowiedzi na 

pytanie, jaki on sam ma stosunek do istoty dzieła sztuki i która z koncepcji relacji 

formy i treści jest mu bliska. Dalszą konsekwencją powinna stać się analiza mojej 

wizji współbrzmienia tych pojęć.  

Konsonans jest słowem zaczerpniętym ze słownika muzyki. Oznacza, ujmując 

w dużym uproszczeniu, współbrzmienie dźwięków. Używam go nieprzypadkowo 

w kontekście sztuki abstrakcyjnej, ponieważ odzwierciedla w nieco poetycki sposób 

mój stosunek do relacji pojęć formy i treści. Abstrakcja stanowi dla mnie specyficzną 

formę wypowiadania się artysty ze względu na ścisłe powiązanie pomiędzy tym, jak 

mówi, a tym, o czym mówi. Możliwe jest w moim przekonaniu stwierdzenie: to, jak 

mówi, jest treścią. Język użyty przez twórcę może stać się esencją jego stosunku do 

tematu, rzeczywistości i materii, w jakiej się porusza. Jego ekspresja może być 

oczywiście odzwierciedleniem charakteru czy artystycznego temperamentu, ale może 

być też kluczem do zrozumienia całości kompozycji, a na przestrzeni czasu 

wskazówką do odczytania kierunku jego rozwoju. 
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IV 

Język abstrakcji jest dla mnie polem doświadczeń, sposobem na dokonywanie 

zestawień formalnych kształtów, struktur, płaszczyzn, mających za cel odwołanie się 

do skojarzeń odbiorcy, jak również do jego wiedzy z historii tego działu sztuki. Jest 

dla mnie formą opisu rzeczywistości, zjawisk, sytuacji, inspiracji, która, choć nie 

posługuje się konstrukcją przedstawieniową, to jednocześnie potrafi przenieść 

odbiorcę w świat jego indywidualnych skojarzeń. Wykorzystuje w tym celu 

niejednoznaczności skojarzeń, mnogość znaczeń i odniesień, a także często 

symboliczne ujęcie czy metaforę. Abstrakcja staje się przez to otwarta na interpretacje, 

a odbiorca odnajduje w niej wartości, często nawet nie posiadając wiedzy 

o kontekście, w jakim autor umieszcza dzieło. Możliwe, że to właśnie ta swoboda 

w percepcji dzieła przyczyniła się do rozwoju języka abstrakcji, a abstrakcja stała się 

przystępna nie tylko dla ekspertów rozumiejących kontekst historyczny, ale również 

dla widzów otwartych głównie na przeżycia estetyczne. 

 

V 

Uważam, że często powielany jest błędny pogląd, iż sztuka abstrakcyjna 

powstała wyłącznie jako kontra wobec figury czy sztuki przedstawiającej. Powyższe 

mogłoby prowadzić do stwierdzenia, że abstrakcjonizm jest tworem wyłącznie 

nowoczesnego myślenia. 

W całej historii dostrzegalne są wyraźne związki obu tych pól sztuki. Trzeba 

bowiem wiedzieć, że abstrakcja towarzyszyła ludzkości od najwcześniejszych 

przejawów aktywności twórczej. Skłaniam się raczej do tezy, iż to, co nazywamy 

potocznie sztuką abstrakcyjną, wzbogacało się o doświadczenia sztuki 

przedstawieniowej w celu przybrania obecnej postaci działań plastycznych. Jednak 

abstrakcja w sztuce rozwijała się również w czasie, w którym sztuka przedstawieniowa 

była najpopularniejsza. Za przykład mogą posłużyć ornamenty czy wzory plastyczne, 

w których twórcy już w zamierzchłej przeszłości podejmowali podobne problemy 

z zakresu kompozycji. Problem ten, choć w innym stopniu, dotyczy również 

współczesnych abstrakcjonistów.  
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Można również rozważać sztukę abstrakcyjną jako strukturę będącą wynikiem 

procesu syntezy, obserwacji i koncentracji wypowiedzi. Często poprzez środki, jakie 

stosuje, zdaje się w swym sformalizowaniu być odległa od ujęć naturalistycznych. 

Jednak w formie bywa esencjonalna i sugestywna. 

Jednocześnie ryzykownym jest traktowanie sztuki abstrakcyjnej jako tworu, 

który naturalnie wyewoluował ze sztuki przedstawieniowej. Świat inspiracji tak dla 

jednej, jak i dla drugiej może być podobny, jednak abstrakcja ma w moim przekonaniu 

tę przewagę, że nie musi być cytatem z natury, a nawet więcej – nie powinna nim być. 

Nie musi być również metaforycznym ujęciem tematu. 

VI 

W sztuce abstrakcyjnej znacznej wartości nabiera proces twórczy. Jego charakter 

określa już nie tylko estetykę dzieła, ale może sam w sobie stać się jego tematem. Daje 

to duże możliwości penetracji artystom, którzy tworzą w oparciu o doświadczenia 

procesu, rozwijając wątki plastyczne wcześniejszych prac i czyniąc je równoprawną 

inspiracją. Częstym bywa również odwoływanie się do prac innych twórców, a tego 

typu polemika staje się rozwijaniem nie tylko środków plastycznych, ale przede 

wszystkim komunikatu dzieła. 

Proces ten określić można jako ewolucyjny charakter sztuki abstrakcyjnej. Moje 

głębokie przeświadczenie o konieczności rozwijania abstrakcjonizmu wynika 

z przekonania o potrzebie nadążenia za percepcją współczesnego człowieka. Każdy 

język podlega ewolucji po to, aby móc zmierzyć się z aktualnymi problemami; aby nie 

stać się archaizmem. Od czasów rysunków w Lascaux świat otaczający artystę zmienił 

się w takim stopniu, że ówcześnie zapoczątkowane „podstawy gramatyczne” nie 

nadążają już za nowo powstałymi „słowami”. 

Abstrakcja zdaje się obecnie wracać do łask, jednak już nie pod łatką awangardy, 

która przylgnęła do niej w XX wieku. Jak to zwykle bywa przy tego typu powrotach, 

główną rolę zdają się odgrywać przekształcenia natury tak formalnej, jak 

kontekstowej. Artyści korzystają z nowych materii, mieszają style, odwołują się do 

minionych tendencji, a ponadto częstym zabiegiem staje się zmiana obszaru takiej 
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aktywności. Abstrakcja stała się oswojoną przestrzenią sztuki, która swobodnie 

pojawia się w popkulturze i mass mediach. 

Współczesny człowiek zdaje się być przyzwyczajony do formuły abstrakcyjnej, 

co dziełom z tego kręgu odbiera może aspekt szokowania, tak charakterystyczny dla 

koncepcji abstrakcji modernistycznej, ale zarazem pozwala zmierzyć się z dojrzalszą 

świadomością widza.  

VII 

Czy sztuka niebędąca odbiciem rzeczywistości może podlegać kryteriom oceny?  

Nawet tego rodzaju działania zdają się mieć różne genezy. Jedną z metod 

tworzenia jest wyjście od koncepcji pracy, do której dopasowane zostają środki 

plastyczne. Inną stanowi wyjście od materiału, w jakim artysta tworzy. Jest to 

kierunek działania, w którym można, jak się zdaje, zaobserwować najwięcej 

nowatorskich rozwiązań formalnych. Przyczyną jest fakt, że na pierwszy plan 

wychodzi kontakt i relacja artysty z tworzywem. Natomiast sukcesem takich działań 

może stać się jedynie wypracowanie indywidualnego języka wypowiedzi. I to przed 

tym modelem postępowania widzę chyba najszerszy horyzont rozwoju.  

Czasy, w jakich przychodzi nam tworzyć, stają się bowiem niepohamowane 

w proponowaniu nowych materiałów i sposobów ich obróbki. To oczywiście ogromne 

uproszczenie, które źle pojęte mogłoby sprowadzić zaangażowanie artysty jedynie do 

wyszukiwania tego, co na przykład powstało w inżynierii jako novum, a jego pracę do 

nadania temu czemuś tytułu. Oczywiście tak nie jest, ale faktem jest, że współczesne 

prace abstrakcyjne mają gigantyczny potencjał zdolności materiałowych, a co za tym 

idzie – możliwości treściowych i komunikatów dzięki nim wyrażanych.  

Elastyczność artysty i swoboda w komponowaniu nowych jakości są 

niewątpliwie połączeniem determinującym powstawanie aktywnych, a czasami nawet 

agresywnych komunikatów tej sztuki. Sprzyjają temu czasy, w których indywidualny 

i oryginalny świat artysty pozostaje wartością nadrzędną. Natomiast komunikat 

wizualny, chociaż tylko pozornie szybki i chwytliwy, może przyciągnąć więcej 

zainteresowanych. Jakości plastyczne, dzięki skrajnemu zróżnicowaniu, są w stanie 

łatwiej zapaść w pamięć odbiorcy wrażliwego na szybki i silny bodziec, widza 
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znużonego nadmiarem informacji. Artyście natomiast podnoszona jest poprzeczka, 

stawia się przed nim zadanie nowatorskiego podania tematu, tak aby pod chwytliwym, 

wabiącym widza i przyciągającym jego uwagę obrazem udało się zawrzeć treści 

niebędące już wyłącznie atrakcją dla oka. 

VIII 

Z samej popularyzacji i wspomnianego oswojenia się społeczeństwa ze sztuką 

abstrakcyjną wynika również szereg nowych wyzwań dla samego artysty. Rosnąca 

świadomość przeciętnego odbiorcy ma reperkusje raczej w koniunkturalnym jej 

sukcesie, który z kolei powoduje znaczne zwiększenie się liczby dzieł, jak również 

samych artystów tworzących w tym nurcie. Swoista nadprodukcja przekłada się na 

tworzenie, chcąc nie chcąc, kategorii wartościujących obiekty sztuki. Stanowi to 

sygnał zaniku awangardowych domen stylu, a artystów zmusza do stosowania 

nietuzinkowych i coraz silniej przemyślanych rozwiązań; także po to, aby się 

wyróżnić. 

Układ abstrakcyjny dla współczesnego odbiorcy stał się czytelniejszym 

komunikatem, a nie jedynie bulwersującym działaniem.  

 

 

2. PRACA BADAWCZA 

Przedstawione cykle rzeźbiarskie zostały wykonane w ramach pracy artystyczno-

badawczej w trakcie studiów doktoranckich na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Katalog obejmuje wybrane kompozycje powstałe na przestrzeni lat 2013–2017. 

W każdej z nich staram odnieść się do odrębnego problemu interesującego mnie 

w kompozycji abstrakcyjnej. 

I  

W pierwszym cyklu postanowiłem zbadać, jak zachowuje się tworzywo styroduru, 

gdy poddamy go procesowi osłabienia wyjściowego kształtu. 
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W zestawie doświadczeń, które przeprowadziłem, za figurę wyjścia 

postanowiłem obrać sześcian. Jest to forma powszechnie stosowana, która, obok kuli, 

ostrosłupa, walca i prostopadłościanu, jest bryłą geometryczną przychodzącą 

zazwyczaj na myśl od razu, kiedy zaczynamy mówić o przestrzeni trójwymiarowej. 

Bywa też częstym punktem wyjścia w myśleniu abstrakcyjnym. 

Mimo że początkowo sceptycznie podchodziłem do rzeczonej pracy, okazało się, 

że w zetknięciu z tą z pozoru banalną bryłą odkryję wiele mechanizmów i zależności 

kulturowych. Zrozumiałem także, iż mam do czynienia z jedną z form przestrzennych 

najpotężniej kulturowo zakorzenionych w ludzkiej świadomości. 

Gdy pochłaniało mnie „odkrywanie” sześcianu, okazało się, że energia 

wewnętrzna bryły jest tak dominująca dla świadomości, że z wielkim trudem 

przychodziły rozwiązania umożliwiające przekroczenie uporządkowanej struktury, 

która zapisywała się w relacjach pionów do poziomów. Relacja ta stała się dla mnie 

jednym z obiektów badań. 

Postanowiłem rozważać zjawiska zaobserwowane w ćwiczeniu, pogłębić swoje 

obserwacje i przemyślenia – wykorzystać je, zamiast uciekać od paradygmatów 

sześcianu. Za pole działania służyła deformacja pojedynczej bryły sześcianu, próba 

ingerencji w jej kształt. 

Poprzez wycinanie elementów bryły często osłabiałem jej gęstość, dzięki czemu 

nadawałem powstałej kompozycji lekkość i dynamikę. Chciałem też opisać poprzez te 

działania pewne interesujące mnie procesy, które pozwalają zawrzeć swą istotę 

w kompozycji przestrzennej. Poniżej opiszę kilka z nich. 

Z eksperymentów, które przeprowadziłem, wynika, że wycinając fragment 

sześcianu, często dochodzimy do figur dalece bardziej przestrzennych, mimo że nasza 

świadomość do pewnego momentu przekształcenia kompensuje nam jego brakujące 

fragmenty. Tym samym pozwala, mimo dużego i często przypadkowego 

„rozrzeźbienia”, intuicyjnie poczuć harmonię figury wyjściowej.  

Co istotne, poprzez intuicyjne wyczuwanie harmonii sześcianu nie tracimy na 

dynamice zbudowanej bryły – jest wręcz przeciwnie. Inicjowany kontrast podsyca 

dynamikę powstałej kompozycji. Zachodzący proces ukazuje, jak głęboko intuicyjne 

jest zjawisko percepcji. 
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Postanowiłem posłużyć się tym mechanizmem do pogłębienia dynamiki poprzez 

zastosowanie elementów jedynie odczuwalnych podświadomie. 

Istotnym stało się dla mnie również analityczne przyjrzenie się, jakie skojarzenia 

budzi we mnie powstała kompozycja. 

 

 
 

  

a. Poprzez rozsunięcie dwóch mas przekształconej kostki osiągamy wrażenie siły 

naciskającej z góry. Natomiast poprzez zastosowanie ciężkich w proporcji 

modułów, w połączeniu z lekkim odchyleniem, odczuwalna jest wzajemna silna 

relacja form względem siebie. Reliefowe poprowadzenie nowych kierunków 

dynamizuje obiekt, jednocześnie zacierając wrażenie zbytniego podobieństwa 

„połówek”. 
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b. Wydrążywszy sześcian, odbierając mu częściowo masę, stworzyłem w sobie 

skojarzenia z architekturą. Ciężka optycznie i solidna konstrukcja zostaje 

osłabiona, a jego główna masa przechodzi ku górze. Tworzy to zjawisko 

podobne do architektonicznych rozwiązań, przywodząc na myśl strop czy 

sklepienie. Sprawia również wrażenie przetworzenia celowego. 

Rozważam również, czy skojarzenie sześcianu z forma litą, jak na przykład 

z kamieniem, i wydrążenie w nim półotwartej przestrzeni, nie uruchamia 

w moim interpretowaniu czegoś na kształt pamięci genetycznej, sięgając do 

archetypu jaskini jako wnętrza.  
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c. Wrażenie ruchu i silnego skrętu zostało osiągnięte dzięki dwóm czynnikom: 

pierwszym z nich jest „rozrzeźbienie”, drugim zaś – ograniczenie liczby osi 

prostych równoległych. W sześcianie każda krawędź ma odpowiadającą jej 

krawędź równoległą, poprzez ograniczenie tej zależności zmieniamy energię 

optyczną i dynamiczną bryły. 
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d. Agresywne wcięcie się w strukturę kostki skutkowało powstaniem dwóch 

dynamicznych form. Wprowadzenie trzeciego elementu, o osi przebijającej 

obydwie te bryły, dodało jeszcze większy ładunek ekspresji. Poprzez 

wprowadzenie czystego kontrastu formalnego wobec dwóch brył całość stała się 

bardziej czytelna. Podniesienie masy jednego z elementów ku górze uwidoczniło 

balansowanie formy. Obraz pozostaje klarowny również dzięki 

majaczącym krawędziom równoległym, zaczerpniętym jakby z konstrukcji 

prostopadłościanu.  
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II 

 

 

W drugim zestawie prac prezentuję pogłębienie wcześniejszego doświadczenia. 

Jest to widoczne najmocniej w przypadku prac posiadających w sobie powidok formy 

geometrycznej zbliżonej do prostopadłościanu. Pracując nad poszczególnymi 

rozwiązaniami, odchodziłem kolejno od rzeźbienia w samej bryle, pozostawiając jej 

główną tkankę.  
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 Pierwszym pomysłem na ten cykl było stworzenie kompozycji mającej 

przynajmniej trzy osie optyczne. Innym założeniem było wykorzystywanie 

w budowaniu bryły dokładania jedynie elementów powstałych w procesie wycinania 

głównej konstrukcji kompozycyjnej. Miało mnie to zbliżyć do myślenia o rzeźbie 

w większej skali, jako że ten cykl oscylował w granicach gabarytu 35 × 35 cm. 

 Przekonany, że w dużej skali elementy odpadowe będą musiały zostać uznane 

za część kompozycji lub poddane dodatkowej obróbce, chciałem sprawdzić, czy 

powstałe w procesie wycinania „odpady” dadzą się wykorzystać jako elementy 

kompozycyjne. Być może banalną, ale pragmatyczną przyczynę stanowi wysoka cena 

opisywanego materiału.  
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 Cykl ten miał również oscylować wokół geometrycznego stylu prowadzenia 

formy rzeźbiarskiej. Starałem się unikać linii o charakterze biologicznym czy 

wypukłości i obłych kształtów, uznając mnogość środków za zbyt trudną do 

okiełznania. 
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Kompozycje, które udało mi się stworzyć, miały w sobie dużo dynamiki. 

W moim przekonaniu wynikało to jednak głównie ze znacznej kontrastowości 

elementów składowych. Styrodur pokazał mi również, jak wytrzymałym potrafi być 

materiałem, a jego gęstość wręcz potęgowała wrażenie energii zawartej w pracy. Mam 

tutaj na myśli lekkość optyczną. Materiał wytrzymywał ażurowe podcięcia 

i przewężenia konstrukcyjne rzeźb. 

Odniosłem jednak wrażenie, że styrodur źle znosi znaczne rozciągnięcia formy, 

stając się mało atrakcyjny i widocznie niewspółgrający z osią napięcia optycznego.  

Zaobserwowałem też, że rzeźby nieposiadające wyraźnego środka ciężkości 

wyjątkowo dobrze brzmiały w tym materiale; nie odczułem tu braku koncentracji jako 

chaosu. Wrażenie to często towarzyszyło mi bowiem w przypadku rzeźbienia 

w drewnie, ale doszedłem do wniosku, że powodem tej rozbieżności są skrajnie różne 

ładunki semantyczne obu materiałów.  
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III 

 

Nowy cykl miał pokazać, jakie rozdrobnienie struktury najlepiej znosi styrodur 

w relacji do skomplikowania kompozycyjnego. Używając już nie tylko płaszczyzn, ale 

także pełnych brył, starałem się maksymalnie dynamizować obiekty, w których już 

coraz częściej z twardą geometryczną strukturą rywalizowały lekko zmiękczone 

i płynne formy. Starałem się przy tym, aby główny kontrast nie osadzał się zbyt silnie 

na opozycji miękkie – twarde.  

 Kolejną tego typu zasadą było poszukiwanie struktur, które zderzałem z sobą 

tak, aby móc określić granicę, do której zbliżając się, przechodzę w dekoracyjność. 

Charakterystycznym elementem tego cyklu jest wprowadzanie cięć brył w taki sposób, 

aby sprawiały wrażenie destrukcyjnie rozpadających się, będących na granicy 

utrzymania spoistości wewnętrznej. Ku mojemu zaskoczeniu materiał zaczął 

wykazywać cechy ilustrujące działania sił fizycznych, jakie kojarzyły mi się z innymi 

materiałami. 
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 Bywało, że w zależności od kształtu bryły, lekka reliefowa linia przypominała, jak na 

przykład w przypadku prostopadłościanu, pęknięcie ściskanej skały. Innym razem, w 

przypadku biologicznego obiektu, taka sama linia była podobna do ciętej palnikiem 

stali. Obserwacja ta uświadomiła mi, jak wielkie znaczenie ma kształt bryły i 

zastosowanie na niej wybranej struktury, a ponadto jak silnym może stać się 

oddziaływanie na widza za pomocą tego typu prostych skojarzeń oraz w jakie rejony 

interpretowania formy można tym sposobem przenieść jego wrażliwość. 

Inny wniosek dotyczył elastyczności materii, jaką zastosowałem. Styrodur już 

nie tylko miał dla mnie swoją własną wymowę, lecz okazał się również świetnym 

medium do cytowania rozwiązań, jakie można uzyskać w innych  

materiałach, co może prowadzić do połączenia w jednej pracy różnych efektów 

wizualnych.  

Obserwacja ta stała się dla mnie dużą inspiracją i wyzwaniem, ponieważ 

z założenia nie chciałem imitować innych materiałów za pomocą styroduru, a jedynie 

ukazywać wrażenie materiału czy raczej ilustrować procesy przynależne wyżej 

wymienionym.  
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Jeśli chodzi o kompozycję, duże rozdrobnienie ciekawie określało wymowę 

rzeźby w zależności od miejsca jego występowania. I tak, w przypadku rozdrobnionej 

struktury u dołu pracy, nawet niewielki ciężar optyczny nad nią zdawał się działać 

bardzo dużą energią; z kolei powtórzenie rozdrobnionej tkanki na szczycie kompozycji 

sprzyjało komunikatom kojarzonym z destrukcją.  

W serii tej powstały również prace o charakterze o wiele bardziej statycznym. 

Chciałem tym samym sprawdzić, jak odnajdzie się materiał w pracach o innym 

ładunku emocjonalnym. Co interesujące, takie jego użycie na tym etapie silniej 

kojarzyło mi się z imitowaniem innych materiałów; jakby tego typu pozbawienie go 

dynamiki nie było zgodne z jego naturą. 
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Kolejny cykl postanowiłem osadzić w rozważaniu na temat profilu rzeźby. 

Przez tego typu sformułowanie rozumiem po prostu kształt i obrys, jaki stanowi 

rzeźba. Starałem się wysnuć refleksje na temat czytelności profilu w związku z 

materiałem rzeźbiarskim. Na rzecz tego projektu przestałem eksperymentować ze 

strukturą, starałem się wręcz ją ograniczyć po to, aby sam układ abstrakcyjny stał się 

bardziej czytelny. Do podjęcia tego kroku skłoniły mnie z kolei eksperymenty, z 

których wynikało, że struktura może całkowicie odmienić przekaz pracy, zakłócić 

czystość i klarowność konceptu kompozycyjnego, wręcz spłycić go nadmierną 

dekoracyjnością. Strukturę postanowiłem traktować jako wynik naturalnego śladu 

narzędzia lub jako utrwalenie czy zachowanie śladu po innym procesie fizycznym. 

Styrodur, nieposiadający żadnych warstw czy uziarnienia, wykorzystywany w 

niewielkiej skali, bo oscylującej w maksymalnych przekrojach około 20 cm, nie 

posiada nawet przebarwień. Całość jako zbita piankowa konstrukcja nie pozwala 

doszukiwać się  

inspirujących i, jeśli potrafimy się w to wsłuchać, podpowiadających rozwiązania linii 

(typu słoje w drewnie).  
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 Materiał ten przyjmie każdy naniesiony przez nas strukturalny znak 

z identyczną wdzięcznością i wyjątkowo surowo rozliczy artystę ze świadomości jego 

wykorzystania. Ponieważ nie jest mu przynależne nic poza gładkością, a wszystko 

może być jedynie dodane, postanowiłem zawiesić na czas tej serii zbytnie poszerzanie 

doświadczeń z pola struktury rzeźbiarskiej, a skupić się w głównej mierze na 

kompozycji i profilu. Próbowałem komponować wokół sprawdzonych 

i wypróbowanych w rzeźbie abstrakcyjnej metod; po to, aby zrozumieć, na czym 

polega różnica i fenomen tego materiału. Wynikiem były kompozycje o dużej 

złożoności nie tylko pod względem liczby tworzących je elementów, ale również 

stopnia skomplikowania ich kształtów. Dobór środków głównie determinowała zasada 

kontrastu formalnego. Całość miała stanowić harmonijne obiekty o przyjemnej dla oka 

sylwetce, w których wyraźnie można było wyróżnić dominującą wartość rzeźbiarską 

oraz osie, na których została oparta kompozycja. 
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V 

 



26 

Kolejny zestaw prac wynikał z doświadczeń poprzednich cykli. Jednak miał 

wyróżniać się dużą złożonością detalu. Ponadto, szczególnie silnym zwrotem 

kompozycyjnym miały stać się kontrastujące ze sobą formy biologiczne 

i geometryczne. Obu tym wartościom starałem się nadać skrajny charakter. Tak więc 

geometryczne formy poprzez zróżnicowanie wielkości zdawały się tworzyć zupełnie 

autonomiczny świat względem płynnej i lejącej się struktury biologicznych form. 

Sposobem na ich harmonijne połączenie było ukazanie zjawiska ruchu. A mówiąc 

obrazowo, spowodowanie, by część biologiczna sprawiała wrażenie odkształcenia na 

skutek działającej siły fizycznej, która to rozciąga, skręca i zakrzywia elementy. 

Dawało to przeświadczenie o zasadności zetknięcia ze sobą tych skrajnie odmiennych 

światów. Układy tego cyklu charakteryzują się również kompozycją znacznie bardziej 

rozbitą detalami. Jednak jest to zabieg wykorzystujący różne wielkości elementów, 

które sprawiały wrażenie koncentrujących się w jeden kształt, na przykład bryły 

geometrycznej. Uznałem ten zabieg za ciekawy, jako że ukazywał widzowi cały 

mikroświat relacji, czym podbijał atrakcyjność rzeźby. 
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 Cykl ten definiuje moje zainteresowania oddziaływaniem na odbiorcę poprzez 

złożoność i mnogość zestawień, ponieważ zawsze miałem szczególne upodobanie do 

obiektów, na których ogólny kształt wpływałą złożoność konstrukcji. Skala, w jakiej 

zostały one wykonane, również sprzyjała eksperymentom, w których niewielkie 

rozmiary charakteryzowała niska waga przy sporej wytrzymałości. Dzięki temu 

mogłem konstruować rzeźby o małych przekrojach, które jednocześnie wytrzymywały 

swój własny ciężar bez stosowania sztucznych konstrukcji. 

VI 

 

W następnych cyklach rzeźbiarskich starałem się odwrócić proporcje, w jakich 

do tej pory zestawiałem formy biologiczne z geometrycznymi. Głównym powodem tej 
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zmiany była potrzeba rozbudowania palety struktur biologicznych oraz obserwacja, 

jak będzie działać ten prosty w założeniu kontrast, kiedy geometryczność zostanie 

zdominowana.  

 Opracowanie metody tworzenia poszczególnych wartości plastycznych było 

niewątpliwie największym wyzwaniem, gdyż najtrudniejszą do uzyskania była 

powtarzalność tworzenia poszczególnych kształtów.  

 

 

Pokonując te trudności, zdecydowałem się zacząć od rzeźb o charakterze w całości 

biologicznym. Formy te cechuje miękkość kształtów i biologiczność, którą mógłbym 

porównać do struktur szkieletu, w którym każdy z elementów zdaje się być 
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dopasowany. Samo to wywoływało wrażenie przemyślanej i zorganizowanej 

konstrukcji, nie drażniąc oka radykalnymi kontrastami. Szybko jednak ten typ 

kształtowania kompozycji wydał mi się zbyt oswojony i wnoszący zbyt mało, choć 

niezaprzeczalnie urzekający harmonią.  

Bogatszy o doświadczenia wynikające z pogłębienia warsztatu, starałem się 

zderzać przeciwstawne sobie wartości w jednej rzeźbie. Ten model pracy urzekł mnie 

nieszablonowością skojarzeń, jako że trudno mi było odnaleźć w świecie przyrody 

odpowiednik, w którym mieszałyby się tak skrajnego typu wartości. 
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VII 

 

Ostatnim eksperymentem, jakiemu poddałem swoje kompozycje, była próba 

zmiany ich kształtu poprzez podgrzewanie strumieniem powietrza o temperaturze 500 

stopni Celsjusza. Za pomocą nagrzewnicy o zmiennej temperaturze ustaliłem granicę, 

do której styrodur zachowywał swój kształt, nie przypalał się i nie wytapiał. Następnie 

poddawałem kompozycję krótkiemu rozgrzaniu, skutkiem czego było lekkie 

przetopienie piankowej struktury. Obserwując to, odnosiło się wrażenie, że 

kompozycja w niewielkim stopniu się kurczy, a sama jest powleczona elastyczną, 

niemal gumową powłoką. Tego typu opracowanie styroduru silnie kojarzyło się ze 
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strukturami kostnymi. Dodatkowo odczuwałem tak prowadzone formy jako silnie 

dekoracyjne. 

 

 

3. PRACA ARTYSTYCZNA 

3.1. Metoda 

Cykle rzeźb w małej skali otworzyły mnie na materiał i pomogły w 

zrozumieniu jego potencjalnych możliwości. Żaden z nich nie miał w sposób 

bezpośredni wpłynąć na kształt finałowych prac prezentowanych w ramach przewodu 

doktorskiego. Ponieważ każdy dotykał innego zagadnienia i odnosił się do innego 

problemu z zakresu kompozycji sztuki abstrakcyjnej, mogłem wyselekcjonować 

rozwiązania szczególnie mnie zadowalające.  

 Paleta rozwiązań formalnych, jaką dysponowałem, okazała się na tyle bogata, 

że mogłem tworzyć zestawienia na różnych poziomach kompozycyjnych: od kształtów 

budujących sylwetę rzeźby do struktur poszerzających ekspresję obiektu. Styrodur 

jako materiał zaskoczył mnie plastycznością oraz jego niejednorodną wariantowością. 

Ponadto ogromne znaczenie miał dla mnie wpisany w sposób jego produkcji format, 

w jakim występuje. Każde przeskalowanie sprawiało, że widoczne stawały się rytmy 

klejonych do siebie płyt. Wpłynęło to na podjęcie decyzji o wykorzystaniu tego 

zjawiska – głównie dlatego, że kształty o biologicznym charakterze musiały 

konkurować z geometrycznym rytmem klejeń. Można je było wykorzystać na wiele 

sposobów. Jednym z nich było komponowanie pracy tak, aby klejenia przebiegały 

równolegle względem siebie. Dawało to wrażenie większego spokoju i pozwalało na 

rozbudowanie elementów kompozycji, które przy tym wariancie pracy zostały 

optycznie ze sobą powiązane poziomami łączeń.  

 Co interesujące, wiele kontrastowych rozwiązań mogło wzajemnie obok siebie 

funkcjonować dzięki tego typu wspólnemu mianownikowi. Ponieważ ta metoda 

zapewniała mi nie tylko większą rozpiętość stosowanych środków, ale również 
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swobodę w ich zestawianiu – przy jednoczesnym unikaniu przesadnej dynamiki – 

postanowiłem ją wykorzystać w większości rzeźb. 

Samo powiększenie narzędzi pracy nie zamykało się jedynie w przeskalowaniu 

wielkości tnących powierzchni, ale również wymagało zaprojektowania całych 

systemów pracy. Dzięki narzędziom własnego projektu mogłem sobie pozwolić nawet 

na wycinanie  

kształtów o większej różnorodności niżeli w przypadku standardowego 

urządzenia do tych celów. Okupione zostało to sporą liczbą prób i nie mniejszą liczbą 

wypadków, ale w rezultacie doprowadziło do zbudowania kilku odrębnych urządzeń 

pozwalających na zróżnicowanie efektów formalnych. 

Czynnikiem determinującym tego typu projekty była, paradoksalnie, spora waga 

styroduru po sklejeniu. Zachwiało to zupełnie moim pierwotnym wyobrażeniem 

o sposobie kreacji w tym materiale i wymusiło kilka kompromisów w obrębie 

metodologii pracy. Natomiast z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że ograniczenie 

ostatecznie poszerzyło gamę środków wypowiedzi. 

Kolejnym problemem stała się wytrzymałość konstrukcyjna styroduru. O ile 

w niewielkiej skali mały przekrój był w stanie utrzymać spory ciężar optyczny, zasada 

ta zdawała się już nie funkcjonować proporcjonalnie w sytuacji przeskalowań. 

Naturalnym rozwiązaniem wydawało się zastosowanie konstrukcji wewnątrz 

komponowanych elementów. Spowodowało to jednak poważne reperkusje w postaci 

ograniczenia swobody zestawiania ze sobą wyżej wymienionych. Skazywało też 

całość procesu na zamknięcie się w fazie projektowej i ograniczało moje działanie do 

przeskalowania szkicu. Takiego ograniczenia nie mogłem zaakceptować, zważywszy, 

że istotą mojej pracy jest nieustanny proces dostosowywania się do procesualnych 

efektów i wykorzystywania zjawisk intuicyjnych. 

Model pracy, jaki najbardziej mi odpowiada, można określić jako nieustanne 

weryfikowanie rozwiązań i przewartościowywanie założeń. Uważam, że wynika to 

z potrzeby zaskakiwania samego siebie rozwiązaniami, które we wczesnej fazie 

projektowej nie mogły powstać. Przy tym jestem zdania, że samo zmierzenie się 

z przeskalowaniem projektu zbyt ściśle łączy się z problemami natury technologicznej, 

a w zbyt małym dotyka poziomu kreacji. Dlatego też staram się nie zamykać 
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w wyobrażeniu dzieła. Niejednokrotnie, zupełnie zanurzając się w proces, wsłuchuję 

się w rozwiązania intuicyjne. Ta metoda przynosi nie tylko więcej niespodziewanych 

efektów, ale zmusza mnie do większej aktywności, a zarazem czujności. 

Kompozycje, jakie budowałem, wyłączając wewnętrzne konstrukcje, musiały 

same się utrzymać (uzbroić). Oczywiście ma to przełożenie na odczuwalne osłabienie 

dynamiki względem tych, które dzięki zastosowaniu wzmocnień z wytrzymalszych 

materiałów mogą zadziwiać przewężeniami i ażurami czy bardzo radykalnymi 

kontrastami. Ten typ dzieł jednak już od dłuższego czasu wydaje mi się nienaturalny 

i zaprzeczający istocie tworzywa, w jakim praca jest wykonana. Nie uważam, że jest 

w tym coś złego, jednakowoż jestem zbyt związany w swoich pracach z materiałem 

i poszukiwaniem środków go eksplorujących. Tego typu „oszustwa” zdają się być zbyt 

naiwne w moim odczuciu, mimo że w przeszłości niejednokrotnie uciekałem się do 

takich zabiegów w poszukiwaniu formalno-estetycznego zaskoczenia. 

Kompozycje naturalnie wykorzystujące wytrzymałości fizyczne materiałów 

odczuwam jako dojrzalsze. Rezygnacja z nienaturalnych układów toczących nierówną 

walkę z grawitacją pozwala koncentrować uwagę odbiorcy na czymś więcej aniżeli 

kokieteryjnej mistyfikacji. 

 Szczególnie trudną i zarazem wartościową fazą komponowania stało się dla 

mnie wytworzenie wrażenia ciężaru za pomocą kontrastowych zestawień 

i rozbudowanych struktur. Wiedząc, że poprzez tego rodzaju komponowanie można 

nadawać zupełnie przeciwstawne komunikaty wizualne poszczególnym partiom 

rzeźby, starałem się wykreować odpowiadający mi ładunek dynamiki budowanej 

formy. I w tym przypadku materiał znowu okazał się zaskakująco „elastyczny”.  
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3.2. Obiekt I 

 

 

Swoje doświadczenia w dużej skali po raz pierwszy uznałem za zadowalające 

w obiekcie 1. prezentowanym w cyklu dzieł do pracy doktorskiej. Wspomniane 

wcześniej doświadczenia starałem się wykorzystać w taki sposób, aby praca stała się 

atrakcyjnym przestrzennie obiektem, jednocześnie wykazując właściwości materiału. 

 Istotne stało się dla mnie również stworzenie pewnego rodzaju wstępu do 

dialogu z materiałem i jego przymiotami, cechami, z jakimi go kojarzy przeciętny 

odbiorca. Uznałem, że konieczne jest pokazanie lub chociaż oddanie wrażenia 
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segmentowego ułożenia na sobie kolejnych płyt. Może dlatego, że było to dla mnie 

silną inspiracją od chwili, kiedy pierwszy raz zetknąłem się ze styrodurem 

w magazynie producenta. Stosy poukładanych na sobie płaszczyzn emanowały 

niezwykłą, skrajnie obcą odrębnością w technicznym pomieszczeniu magazynowym. 

Chciałem zachować chociaż część tego wrażenia w swoich pracach, mając pewność, 

że zabieg ten dodatkowo usprawiedliwi rytmiczne ślady klejonych ze sobą 

komponentów. 

Równie mocno byłem przekonany o tym, że odpowiednim towarzystwem dla 

tych struktur staną się elementy o skrajnie biologicznym charakterze. Rodziło to 

jednocześnie wątpliwości, jako że kontrast biologii z geometrią zawarty w jednej 

kompozycji zdawał mi się być niezwykle często wykorzystywany w pracach 

abstrakcyjnych. Obawa przed powieleniem schematycznego kompozycyjnie układu 

zmusiła mnie do wytłumaczenia przynajmniej jednej z tych wartości naturalną 

estetyką materiału. Pozostawiłem nienaruszone krawędzie pryzmy styroduru, 

natomiast biologiczne struktury sięgały w głąb kompozycji, dając wrażenie 

osłabionego monolitu. Kompozycję o lekko wysuniętym środku optycznego ciężaru 

wieńczy wijąca się i płynąca forma, która sprawia wrażenie zaciśniętego supła. 

Chciałem za pomocą tego typu rozwiązania wytworzyć wrażenie ruchu, a może nawet 

zaciskania się i ożywienia obiektu. 

Rzeźba ta po raz pierwszy uświadomiła mi, z czym podobne obiekty będą się 

kojarzyć odbiorcy. 

Poprzez płynące i lejące się partie biologiczne zetknięte z monolitycznym 

obrysem wyczuwalne staje się wrażenie rozpływania czy wypłukiwania formy. Jednak 

najsilniejszy wpływ na recepcję obiektu w tym przypadku wywiera kolor. Niebywale 

silny skojarzeniowo, zdał się dominować, przywodząc na myśl swym błękitem lodowe 

bryły.  

Procesami geologicznymi interesuję się ze względu na niesamowite i wręcz 

irracjonalne kształty, jakie ich twory potrafią przyjmować. Tworzą czystą ilustrację 

tego, jak energia może wpływać na materię. Formy te nie stanowią jednak 

bezpośredniej inspiracji w sensie obrazowym – staram się unikać ilustrowania wyżej 

wymienionych procesów w swoich pracach. Przy zastosowaniu podobnego rodzaju 
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środków plastycznych trudno uniknąć takich skojarzeń, jednak sama walka z nimi nie 

stała się dla mnie czymś na tyle istotnym, aby rzeczony warsztat uszczuplić. 

Ważniejszym było dla mnie rozbudowanie języka wypowiedzi plastycznej 

i poszerzenie wachlarza używanych środków. Pytanie o sugestywność rzeźb 

powracało w każdej z prac, jednak nie uznałem, aby przeszkadzało to w obserwacji 

podjętych problemów kompozycyjnych. Aspekt ten potraktowałem jako 

drugoplanowy, chociaż nie wykluczałem stworzenia projektu „sztucznych lodowców”. 

W tego typu przedsięwzięciu można byłoby wykorzystać właściwości styroduru, 

który, paradoksalnie, jest wrażliwy na promieniowanie słoneczne. Zjawisko to ujawnia 

się w utlenianiu materiału wystawionego na działanie promienni słonecznych. 

Zanikanie sztucznej materii na skutek tego typu oddziaływania i kontekst podobnego 

zjawiska w świecie przyrody wydaje się kuszący. Zwłaszcza w popularnej obecnie 

tendencji proekologicznej, jaką obserwuje się w sztuce. Jednak stworzenie dzieła 

opartego na tej koncepcji usytuowałoby moje rozwiązania poza sztuką abstrakcyjną, 

której postanowiłem poświęcić cykl. Możliwe, że powrócę do tego pomysłu w innych 

pracach. Nie wykluczam również, że tego typu wątek zostanie rozpoznany przez 

odbiorcę w aktualnym zestawie rzeźb, nie jest on natomiast istotą projektu.  
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3.3. Obiekt II 

 

Do kolejnego projektu postanowiłem nieco zmodyfikować narzędzie, jakim się 

posługiwałem i na podstawie obserwowanych efektów stworzyć odmienny obiekt 

rzeźbiarski. 

Niezwykle ujmującą strukturą wydały mi się powstałe formy biologiczne, 

którym znowu postanowiłem przeciwstawić geometrię, jednak niebędącą jedynie 

formą naturalnie dostarczonego tworzywa. Obserwowane geometryczne elementy 

miały wywołać wrażenie spiętrzenia tkanki rzeźbiarskiej, a momentami być wyłącznie 

odniesieniem do warstwowej konstrukcji rzeźby. Uznałem tego typu zabieg za 

konieczny i nieco dystansujący mnie od rozwiązań, jakie stosował Tony Cragg 

w swoich kompozycjach ze sklejki.  
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Innym założeniem, mającym na celu zdynamizowanie rzeźby, miało być 

stworzenie kompozycji wieloosiowej, w której poszczególne elementy będą mocno 

rywalizować ze sobą. Miało to jednocześnie uspokajać kompozycję, w której odbiorca 

słabiej może wskazać dominujący kierunek. Mnie natomiast przybliżyć do odpowiedzi 

na pytania: jak liczba zastosowanych kierunków wpłynie na czytelność kompozycji 

i jakie strukturalne rozwiązania zastosować. Proces zakończyłem na ustaleniu jednej 

głównej osi rzeźby, którą przecinają kierunki o podobnej w brzmieniu aktywności. 

Zdecydowałem się na ten model rozwiązań, ponieważ niesłychanie pociągającym 

polem obserwacji stała się dla mnie konkurencja struktur plastycznych rywalizujących 

ze sobą. Dwa typy geometrii zderzałem z miękkością i biologicznie opracowanymi 

kształtami. Istotnym stało się dla kompozycji przemieszanie wyżej wymienionych 

środków, tak aby nie było mocno czytelnej granicy pomiędzy ich zastosowaniem. We 

fragmencie rzeźby postanowiłem również zmienić dukt klejonych ze sobą płyt. 

W konsekwencji doprowadziło to do stworzenia elementu, który zdawał się być 

wynikiem towarzyszącego mu destrukcyjnego działania. Było to powodowane 

wyraźnym kontrastem pomiędzy rytmem pionowym a poziomym. Uniesienie masy 

optycznej postanowiłem podbić geometrycznością zastosowaną w tym elemencie, 

przekonany, że forma o tych cechach i o objętości identycznej jak biologiczny 

odpowiednik będzie wydawać się cięższą. 

Jednak sam zabieg nie wzbudził mojego entuzjazmu, ponieważ nadal podstawa 

kompozycji zdawała się pozostawać zbyt stabilną i uspokajającą całość. Prostym 

rozwiązaniem byłoby osłabienie rzeczonej podstawy poprzez odebranie części masy, 

jednak moim celem stało się zadziałanie w większym stopniu na intuicyjne 

postrzeganie obiektu. Umiejscowienie w dolnej części rzeźby elementu klejonego 

z cienkich kolejno nakładanych na siebie segmentów dało wrażenie wydrążonego 

obiektu o bardzo cienkich ściankach. Wywołuje to przeświadczenie o kruchej 

i niestabilnej konstrukcji całej formy, co w sposób nieoczywisty dynamizuje 

kompozycję. 
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3.4. Obiekt III 

 

Jeśli do prezentowanego cyklu rzeźb mogę wskazać jakąkolwiek w pełni 

świadomą inspirację, to właśnie na przykładzie 3. z rzędu kompozycji. 

Podczas tworzenia poszczególnych elementów rzeźby powstaje mnóstwo 

odpadków o niestandardowych kształtach i rozmiarach. Im dłużej trwa cały proces 

cięcia, tym proporcjonalnie przybywa tego typu elementów. Po wejściu do pracowni 

pokrytej całą masą prefabrykatów,  zdarzało mi się być zaskakiwanym ich wzajemnym 

na siebie oddziaływaniem i tym, jak potrafią zawłaszczyć przestrzeń dzięki swojej 

kolorystyce. Stało się to punktem wyjścia do stworzenia kompozycji złożonej z kilku 

obiektów w przestrzeni. Chciałem tym samym odtworzyć w galerii inspirujące mnie 
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zjawisko pozornego chaosu, w którym spora część kompozycji wydaje się być 

przypadkowo względem siebie rozrzucona.  

 Sam pomysł oczywiście nie był niczym nowatorski, jednak styrodur ukazany 

w takiej postaci wydawał mi się bardzo naturalnie tworzyć wrażenie jednego 

organizmu. Właśnie w takiej formie można najsilniej przeżyć piękno opracowanego 

w ten sposób materiału. Wszystko dzięki możliwości przyjrzenia się każdemu 

z elementów osobno, tak jakby kontekst całości nie determinował w tym przypadku 

sposobu wyeksponowania. Jest to oczywiście nieprawdą, ale wrażenie 

przypadkowości i zastania czegoś w procesie pozostaje bardzo silne. Jednocześnie 

stało się możliwe zastosowanie większej gamy środków plastycznych, jako że 

współgrało to z rozczłonkowaną konstrukcją. 

Wydaje się, że ten rodzaj instalacji rzeźbiarskich pozwala artyście 

abstrakcyjnemu bardziej się otworzyć na eksperymentowanie z zestawieniami form.  

Jednak i przy tego typu działaniu postanowiłem zastosować formę dominującą 

nad całością. Jest to pionowa kolumna zwieńczona nigdzie indziej niewystępującymi 

formami klejonymi stworzonymi z cienkich płatów styroduru. Uznałem za konieczne 

wprowadzenie tego typu elementu z uwagi na zbyt podobne wielkości poszczególnych 

elementów składowych kompozycji.  

Pracę wyróżnia również odstępstwo od jednokierunkowego schematu 

nakładanych na siebie płyt. Poszczególne elementy różnią się sposobem ich 

eksponowania. Zwiększa to ekspresję i wzmaga wrażenie ulotności kompozycji. 

Instalacyjny charakter pracy ma swoje konsekwencje w sposobie jej ekspozycji. 

Ponieważ przestrzeń, w jakiej będę ją pokazywał, zdeterminuje nie tylko liczbę jej 

elementów, ale również sposób, w jaki będę je ze sobą zestawiał dla osiągnięcia 

pożądanego zjawiska. Nie wykluczam również zestawienia jej z inną rzeźbą, jeśli 

pozwoli na to przestrzeń wystawiennicza.  
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3.5. Obiekt IV 

 

Doświadczenia poprzedniej kompozycji, oscylujące wokół zagadnień relacji 

elementów wobec siebie w przestrzeni, zwróciły moją uwagę na inny problem. 

Mianowicie: w jaki sposób struktura, rozumiana jako wyprowadzenie powierzchni, 

wpływa na kompozycję całego dzieła. W poprzedniej pracy mogłem pokazać 

interesujące zjawiska właśnie dzięki asymilacji poszczególnych elementów 

kompozycji, co zostało niewątpliwie spowodowane koincydencją wyżej 

wymienionych, wynikającą z podobnej budowy i wielkości. Wzajemnie osłabiały one 

swoje oddziaływanie na widza, który, zasypany dużą ilością szczegółów, z trudem 

odnajdywał dominującą wartość.  
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 W odpowiedzi zamierzałem stworzyć rzeźbę o skupionej centralnie konstrukcji. 

Chciałem sprawdzić, jak kompozycja zniesie bogate strukturalnie elementy oraz jak 

będzie wyglądał kontrast struktur. Rzeźba, której poświęcam uwagę w ramach tego 

rozważania, złożona jest z dwóch ścierających się wartości plastycznych. W górnej 

części kompozycji znajduje się gładko prowadzona bryła o biologicznym kształcie, 

mająca w sobie, przy całym „rozrzeźbieniu” coś ze znaku. Kształt zdaje się być 

wyważony optycznie z atrakcyjnymi negatywami i subtelnie majaczącą geometrią 

rytmicznych klejeń. Sprawia wrażenie sublimacji biologicznych kształtów 

poprzednich rzeźb tej serii. Można również uznać, że wieńczy bogato „rozrzeźbioną” 

podstawę, w której obok siebie występują zarówno wyoblone, gładkie partie, jak 

i nieco drapieżne strukturalnie grzebieniowate elementy. Całość zdaje się wzajemnie 

ze sobą przeplatać, a nieprzypadkowe ich przemieszanie ma wywołać wrażenie 

dualistycznie ukazanej materii, która odkrywa mnogość swych potencjałów. I znowu 

wspólnym mianownikiem dla wszystkich wymienionych składowych staje się 

rytmicznie przebiegający dukt klejeń; tylko w pewnych momentach nieznacznie 

zmieniający swój równoległy charakter, co dodatkowo dynamizuje obiekt.  

 Wiele komplikacji podczas budowy kompozycji wynikało właśnie z użycia 

w jednej pracy dwóch odmiennych struktur formalnych. Podczas prób zestawienia ze 

sobą owych wartości często dochodziło do zbytniej rywalizacji pod względem 

atrakcyjności wizualnej. Doprowadzało to do wrażenia braku spójności kompozycji, 

a tego typu zabieg kolidował z moim założeniem.  

 Zależało mi, jak wcześniej wspomniałem, na wywołaniu wrażenia bogactwa 

formalnego. Po wielu eksperymentach rozwiązaniem dla tej konkretnie rzeźby okazało 

się ograniczenie ilości bogatszej struktury celem wydobycia subtelności zawartych 

w pracy i stworzenia równowagi optycznej. W innych wariantach bowiem kompozycja 

traciła na spójności, a na pierwszy plan wysuwał się efekt struktury jako dominujący 

całość rzeźby.  

 W tym elemencie postanowiłem popisać się powściągliwością. Wypracowany 

przeze mnie sposób kształtowania powierzchni mógłby stać się tematem osobnej 

pracy, nie rozwiązując przy tym interesującego mnie problemu. Rzeczona 

powściągliwość jest wynikiem lęku przed zachwytem nad atrakcyjnością struktury. 

http://struktóry.cz/
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Często obserwować można, kiedy wyżej wymieniona sprawia wrażenie, jakby 

zawładnęła kompozycją. Obserwacja ta przywołuje mi na myśl wideoklipy z lat 

osiemdziesiątych, kiedy to cyfrowa rzeczywistość, będąca wtedy w powijakach, 

zalewała rynek, oferując odbiorcy całe gamy środków wizualnych obecnie uważanych 

za tandetne. Pomny tego, postanowiłem oswoić atrakcyjne wartości plastyczne, co jak 

później zaobserwowałem, uczyniło rzeźbę zbalansowaną. 

3.6. Obiekt V 

 

Niezmiennie jednym z najbardziej interesującym wątków w przytaczanym cyklu 

był dla mnie kontrolowany chaos. Starałem się obserwować, jak elementy swobodnie 

porzucone w pracowni i gromadzone w przypadkowy sposób wzajemnie ze sobą 

http://struktóry.cz/
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wchodzą w dialog i na jakiej zasadzie działa wybiórczość mojej percepcji znajdująca 

piękno w pozornym nieładzie. Temu problemowi, podobnie jak w trzeciej kompozycji, 

postanowiłem poświęcić kolejną rzeźbę. W założeniu chciałem jednak tym razem 

stworzyć pracę o zwartej kompozycji, w której znacznie mniejszy nacisk będzie 

kładziony na eksponowanie poszczególnych elementów jako odrębnych, możliwych 

do indywidualnego rozróżnienia. Za cel obrałem stworzenie luźnych obiektów 

o skrajnie odmiennych jakościach  plastycznych i mogących funkcjonować oddzielnie 

i autonomicznie. Przemyślane rozwiązania miały zostać poddane próbie swobodnego 

i chaotycznego komponowania, którego finałem miała być rzeźba o dużym ładunku 

dynamiki i odczuwana jako skrajnie zróżnicowania. Postanowiłem odwrócić sytuację 

obserwowaną w pracowni i ukazać już nie tyle odpady, co gotowe, wypracowane 

obiekty, które wzajemnie ze sobą konkurują. 

Pod względem opracowania form kompozycje zdają się być zdominowane przez 

różnego typu geometryczne sformułowania. Zwłaszcza górna część rzeźby sprawia 

wrażenie optycznie cięższej. Podstawa natomiast obfituje w biologiczne, rozedrgane 

konstrukcje o miękkim i niestabilnym wydźwięku. Wyjątkowość tego projektu 

objawia się również w nieregularności rytmów klejeń, które dotychczas były 

wspólnym mianownikiem dla wszystkich rzeźb. Również sposoby zestawiania 

i łączenia ze sobą poszczególnych elementów mają kapitalne znaczenie dla całości.  

Zaobserwowałem w swoich pracach powtarzającą się skłonność do ukazywania 

oddziaływania na siebie poszczególnych części rzeźby. Było to z pewnością 

powidokiem fascynacji figurą, która w przeszłości stanowiła dla mnie olbrzymią 

inspirację. Innymi słowy, starałem się wytłumaczyć odbiorcy, jakie „zadanie” mają 

względem siebie poszczególne elementy kompozycji wzorem surowych zasad 

panujących w naturze.  

Oczywiście nie było to pionierskie działanie, ponieważ podobne związki 

uwidoczniły się już kilka dekad wcześniej u abstrakcjonistów angielskich czy 

niemieckich. Potrzeba choćby chwilowego zerwania z tą prawidłowością ściśle 

współgrała z koncepcją rzeźby ocierającej się o dysharmonię. Prezentowany obiekt 

wydaje się nie tłumaczyć zetknięć form. Niemal zanikają w nim tak przyjemne dla oka 

przejścia, ukazujące zależne i symbiotyczne współwystępowanie składowych części. 
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 Użyte w ten sposób środki miały na celu wywołać wrażenie rozchwiania 

i rozpadania się kompozycji, a nawet lekkiej niespójności. Sprawić, aby odbiorca nie 

odczuł tego obiektu jako zaprojektowanej i skrupulatnie zrealizowanej koncepcji 

artystycznej. Jednak równie niepożądanym było poczucie całkowitego destruktu. 

Istotniejsze dla mnie stało się oddanie wrażenia spotkania się w jednym punkcie wielu 

koncepcji plastycznych. Bez wyraźnej dominanty. Przekonany jestem, że tego typu 

rozwiązanie wzbogaciło prezentowany cykl, który mimo wcześniejszych doświadczeń 

był dla mnie formą odkrywania materiału i jego wymowy.  

 

 

PODSUMOWANIE 

Okres ostatnich czterech lat był niezwykle burzliwy pod względem 

poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jaki model sztuki najbardziej mi odpowiada. 

Determinowany poczuciem dezaktualizacji konwencji abstrakcyjnej z większym lub 

mniejszym sukcesem starałem się odejść od tego nurtu w stronę sztuki bardziej 

zaangażowanej społecznie. Poszukiwania adekwatnej formy wypowiedzi prowadziły 

w konsekwencji nie tylko do zmiany samego charakteru dzieł, ale również do zmiany 

procesu twórczego.  

 Nie pozostało to bez echa dla samych prac, które zaczęły mocno nawiązywać 

do dzieł artystów, których najbardziej cenię. Z obecnej perspektywy mogę określić ten 

czas jako bardzo rozwijający – czas poszukiwania i smakowania różnych obszarów 

sztuki, który nie tylko pozwolił mi na zrozumienie niektórych trendów, ale również na 

skonfrontowanie z nimi moich dotychczasowych przekonań.  

 Jednocześnie uzmysłowiłem sobie, w jakim modelu twórczości czuję się 

najlepiej. Nierzadko moje próby tworzenia na nieznanym mi gruncie były z góry 

skazane na niepowodzenie z powodu ograniczeń warsztatowych, a także wiedzy 

z historii tego obszaru sztuki. Pokornie próbując nadrobić zaległości, starałem się 

zbliżać jakość moich prac do ideału nakreślonego przez mistrzów nurtu; oczywiście 

z marnym skutkiem. Po chwilowej euforii z zakończonego procesu prace bezlitośnie 
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odsłaniały mi swoje prawdziwe oblicze wtórnych w kontekście gatunku, a co gorsza – 

odartych z samej plastyczności, która do tej pory była mi bliska.  

 Być może to właśnie uświadomiło mi, że w gruncie rzeczy jestem 

procesualistą. Zanurzony w procesie tworzenia czuję się najlepiej. Możliwe, że 

właśnie wtedy najpełniej się realizuję. To wszystko ściśle wiąże się z moim 

charakterem, osoby niecierpliwej, impulsywnej i niepotrafiącej realizować 

zaprojektowanych koncepcji, jako że interesuje mnie we własnej twórczości wyłącznie 

weryfikowanie rozwiązań na bieżąco. I być może właśnie te cechy skazują mnie na 

poszukiwanie piękna w formie plastycznej; zostawiając w niej swoje odbicie, same są 

dla niej treścią.  

 Podróżując przez te światy konwencji artystycznych równocześnie 

uświadamiałem sobie, że niekoniecznie to, od czego próbuję się odwrócić, jest takie 

złe. Wielu artystów tworzy w przekonaniu, że forma jest treścią samą w sobie. Nie 

potrafiłbym jednocześnie stwierdzić, że reprezentuję stanowisko jedynie skupienia się 

na atrakcyjności wizualnej dzieła.  

Treścią czy, inaczej mówiąc, sensem, intencją moich rzeźb jest próba 

przekroczenia własnej wiedzy. Pozostają one eksperymentami mającymi za cel 

ukazanie nieznanej mi wcześniej wartości plastycznej, bywają odniesieniem do historii 

dziedziny, a także polemiką, choć podejmowaną nie w sposób bezpośredni, do 

twórczości innych artystów. Uważam, że istnieje szereg zależności wynikających 

chociażby z bagażu historycznego kierunku. Wszystko to – skonfrontowane 

z osobowością i wrażliwością artysty – daje początek dziełu. Co zaś tyczy się 

odbiorcy, on sam posługuje się w odczuwaniu dzieła narzędziem w postaci własnej 

wrażliwości. Jest to niezmiernie interesujące, zwłaszcza w kontekście abstrakcji, 

ponieważ chyba tylko dzieło muzyczne równie silnie oddziałuje z indywidualnymi 

skojarzeniami odbiorcy. Istnieje swoboda w odczuwaniu dzieła i to jest moim zdaniem 

kluczem do aktualności tego typu realizacji. Można pokusić się o wniosek, że 

odbieramy dzieło przez pryzmat okoliczności, w jakich się z nim spotykamy, a nasze 

skojarzenia wysuwają się na pierwszy plan dopiero podczas kontaktu z nim. Czy tego 

typu zjawisko nie mogłoby stać się treścią dzieła, a ta potencjalna możliwość jego 

sensem?  

http://u.co/
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Istnieje jednak szereg składowych, które można poddać analizie. Kompozycja 

stanowi właśnie jedną z nich. 

Jednak zwerbalizowanie komunikatu plastycznego niekiedy wydaje się być 

niemożliwe. Być może to właśnie sama próba ujęcia go w ten sposób kłóci się z istotą 

dzieła plastycznego jako autonomicznej nieprzekładalnej na inny język konstrukcji. 


