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STUDIUM – SKALA – PERCEPCJA

W praktyce rzeźbiarskiej istotnym elementem procesu po-
wstawania dzieła jest jego ewolucja od szkicu (rysunku, modelu), 
jako intuicyjnego zapisu najczęściej o skali odpowiadającej 
wielkości dłoni, poprzez dodawanie szczegółów i powiększanie 
do rozmiarów studium, by niekiedy, najczęściej w przypadku 
realizacji pomnikowych lub działań w przestrzeni publicznej 
nadać formie właściwy wymiar (sugestywność) odpowiadający 
przestrzeni miasta, hali, czy otwartego pejzażu. Proces ten jest 
jednym z podstawowych doświadczeń mających kluczowy wpływ 
na ostateczny odbiór dzieła, funkcjonującego w określonej prze-
strzeni – mierzącego się z nią poprzez skalę. Nadaje ekspresji 
rzeźbiarskiej odpowiedni wyraz, rangę dzieła zdolnego oddziały-
wać w otoczeniu i tworzy razem z nim przestrzeń przekazu. Aby 
przewidzieć finalny efekt oddziaływania obiektu rzeźbiarskiego 
w realnej przestrzeni niezbędna jest praca na modelach w małej 
skali, badanie proporcji, wzajemnych relacji, współzależnych 
oddziaływań – otoczenia na rzeźbę i rzeźby na otoczenie.

Niekiedy mamy do czynienia z procesem odwrotnym jeden 
duży obiekt, monument i wiele małych kopii (pamiątki). Zabiera-
nie symbolu, emblematu z przestrzeni publicznej do prywatnej. 
Mamy tu także aspekt działania sensorycznego – poprzez doty-
kanie, trzymanie w ręku, odbieranie faktury, jakości materiału 

– symbol zostaje zwielokrotniony i uprzedmiotowiony, dosłownie 
udomowiony.

Te i inne aspekty związane z praktyką rzeźbiarską, z nie-
ustannym badaniem proporcji, odniesień do otoczenia, jak 
i wzajemnych relacji wewnątrz kompozycji rzeźbiarskiej stały 
się przedmiotem analizy na różnych poziomach, refleksji nad 
procesem powstawania dzieła i jego późniejszym odbiorem.

Jedną z odsłon tych analiz i próbą szukania przykładów 
i odniesień w perspektywie własnej twórczości jest wystawa 
Skala, pracowników Katedry Specjalizacji Wydziału Rzeźby 
i Intermediów w Galerii Pionova.

dr hab. Robert Kaja prof. ASP 
Koordynator projektu SKALA

model wycinka rzeczywistości w mikroskali, gdzie poszcze-
gólne elementy przyporządkowane były wielkościom, opartym 
na wzajemnych relacjach proporcjonalnych. W liczbach poszu-
kiwano ideału porządku, który odbijał koncepcję świata, w któ-
rym stosunki miedzy poszczególnymi elementami składowymi 
są przyporządkowane ścisłym prawom, choć świat jako całość 
jest otwarty i nieograniczony. Szczególną miarą, pozwalającą 
odkrywać zadziwiające powiązania natury i człowieka stało się 
odkrycie przez starożytnych Greków „złotej liczby”, nazywanej 
też stosunkiem transcendentalnym, boskim stosunkiem lub 
złotym stosunkiem, oznaczanym grecka literą ф (fi). Liczba ф 
ukryta była w formach geometrycznych – trójkątach, kwadra-
tach i prostokątach także spiralach. Znalazła ona swój zapis 
w „Elementach geometrii” Euklidesa (ok. 300 r. p.n.e.). Dzieło 
to było historycznym odkryciem epoki i wywarło wpływ na dal-
szy rozwój matematyki, ale nie tylko. Odkrycie „złotej proporcji” 
pozwalało dostrzegać związki między ułożeniem ziarnem w ko-
szyku słonecznika, spiralnie skręconych płatków rozkwitającej 
róży czy spiralą skorupy ślimaka a kształtem galaktycznej Drogi 
Mlecznej. Zadziwiające struktury „złotej proporcji”, obecne 
w przyrodzie, zostały opisane matematycznym ciągiem licz-
bowym Fibonacciego, XIII- wiecznego włoskiego matematyka, 
potwierdzającym powiązania między abstrakcyjnym światem 
liczb a fizyczną rzeczywistością. Matematyczny język piękna 
odnajdowano w kształtach roślin, zwierząt, w strukturach spi-
ralnych galaktyk. W systemach estetycznych starożytnej Grecji, 
w Odrodzeniu, klasycyzmie świat jest matematyczny a sztuka 
jest jego „matematycznym” odzwierciedleniem. „Traktat o ma-
larstwie” Leonarda stał się kanonem humanistycznego ideału 
łączącego wrażliwość estetyczną z naukową. Teorię jego ilu-
strowały modele figur geometrycznych wraz z „człowiekiem 
idealnym”, którego proporcje wyrażone zostały za pośrednic-
twem kwadratu i koła (iloraz boku kwadratu i promienia okręgu 
były złotym stosunkiem proporcji). Wpisany w geometryczne 
figury człowiek stawał się centrum wszechświata. Inspirował 
się Leonardo człowiekiem Witruwiusza. Architekt Juliusza Ce-
zara z I w. n.e. na podstawie obserwacji stwierdził, że wzrost 
człowieka jest równy zasięgowi rozłożonych rąk, a leżącego na 
plecach z wyciągniętymi rękami i nogami można wpisać w krąg. 
Leonardo rozwinął obserwacje Witruwiusza w uniwersalny sys-
tem „złotych proporcji”. W XX w. skalę człowieka do architektury 
wprowadził Le Corbusier, zastępując człowieka witruwiańskiego 
pojęciem „człowieka modulatora”. System modulatora wiązał 
proporcje budynku z proporcjami ludzkiego ciała. Przyjął po-
czątkowo miarę 1,82 m. według prototypu saksońskiego, potem 
zastąpił ją prototypem łacińskim – 1.72 m. Skala człowiek jest 
miarą odniesień wielu współczesnych koncepcji artystycznych.

W autonomicznych systemach estetycznych, wolnych od 
bezpośrednich odwzorowań natury, dzieło sztuki staje auto-
nomicznym światem z własnymi wewnętrznymi regułami, jak 

FUNKCJE SKALI
JAKO NARZĘDZIA OPISANIA ŚWIATA
MIĘDZY NAUKĄ A SZTUKĄ

Zmysły radują się na widok rzeczy o właściwych proporcjach

św. Tomasz z Akwinu

Skala wyraża się w liczbach. Jest więc pojęciem matematycz-
nym. Zważywszy fakt, iż świat dzisiejszy, oparty na technolo-
gii cyfrowej, bardziej niż kiedykolwiek opiera się na liczbach, 
skala ma status ontologiczny, odnoszący się do teorii bytu, 
opisu charakteru i struktury rzeczywistości. Tak było jednak 
od zawsze. Choć każda cywilizacja i każda kultura tworzyła 
własne systemy liczbowe, to ich funkcje były te same – służyły 
mierzeniu, porządkowaniu, kodowaniu rzeczywistości. Już 
pitagorejczycy twierdzili, że liczbami i ich stosunkami można 
opisać otaczający nas świat. Na przestrzeni wieków wybitne 
umysły poszukiwały powiązań wytworów przyrody i człowieka, 
wyrażonych w liczbach. Synonimami skali są takie kategorie, 
jak: wielkość, proporcja, określenie granicy, dla opisania których 
niezbywalny jest kontekst i wzajemne relacje. Skala wydaje 
się podstawowym narzędziem postrzegania i wizualizowania 
świata, zarówno w makro jaki i mikroskali. Określa wszelką 
działalność człowieka, pozwalając na budowanie modeli rze-
czywistości, w której człowiek znajduje własne miejsce w relacji 
do świata zewnętrznego.

Liczby stanowią potężne narzędzie ludzkiego umysłu. Od 
zarania dziejów ukierunkowały wszelką ludzką aktywnością, 
łącząc sferę nauki i sztuki. Formy, jakie przybierała sztuka 
przez analogię odzwierciedlały kulturę umysłową danej epoki. 
Modele artystyczne były odbiciem modelu świata, tworzonego 
przez naukę. Wedle koncepcji semiologicznych dzieło sztuki jest 
rodzajem „tekstu” czy „komunikatu” estetycznego, dla którego 
prymarnym systemem jest natura. Naukowy model, właściwy 
epoce, tworzy kody rozpoznawcze dla znaków ikonicznych. 
Istotą znaków ikonicznych jest to, że wprawdzie odtwarzają 
przedmiot, ale po wyselekcjonowaniu jego cech na podstawie 
konwencji. Znak nie jest tożsamy z przedmiotem, ale z postrze-
ganym modelem przedmiotu. Komunikaty estetyczne charakte-
ryzują się pewnym stopniem niejasności, ponieważ nieustannie 
przekształcają swe denotacje w konotacje z wykorzystaniem 
różnych kodów. Interpretacja utrzymuje stan napięcia między 
znaczonym a oznaczanym. Istotą twórczości jest z jednaj strony 
tworzenie konwencji, a z drugiej ich przekraczanie i nieustanne 
przebudowywanie.

W systemach mimetycznych odwzorowujących świat ze-
wnętrzny, silnie powiązanych z naturą, sztuka jawi się jako 



w abstrakcji geometrycznej, neo-plastycyzmie, suprematyzmie 
czy minimalizmie, ale i tu skala pełni ważne funkcje organiza-
cji dzieła, łącząc funkcje estetyczne, kompozycyjne a także 
semantyczne. Relacje wielkości wiązać się mogą z funkcjami 
oznaczania wartości, symbolizowania znaczeń. Na budowanie 
nowej przestrzeni oddziaływała nauka, odkrycia matematyków 
i fizyków, dotyczące też nowego wymiaru – czasu. Na percepcję 
przestrzeni i sposób jej przedstawiania wpływ miała geometria 
nieeuklidesowa. Jej przykładem jest geometria hiperboliczna czy 
eliptyczna (geometria sferyczna). Odczucie przestrzeni poza-
przedmiotowej odnosiło się do naukowej kosmogonii, jak w su-
prematyzmie. Skala form, wielkości poszczególnych elementów, 
optyczna ruchliwość elementów geometrycznych, nabierają 
szczególnego znaczenia. Tworzyły na płaszczyźnie wrażenie 
wielowymiarowej przestrzeni-ruchu o nieskończonej rozcią-
głości w przód i w głąb. Chodziło o budowanie uniwersalnej 
przestrzeni w kosmologicznym jej rozumieniu.

Istnieją także systemy estetyczne, które z założenia ope-
rują destrukcją harmonijnych porządków, jak w manieryzmie, 
rozumianym szeroko, poza zdefiniowanym stylem XVI I XVII w. 
jako wszelkie formy ekspresyjnej deformacji, będące zwykle 
wyrazem pesymistycznej wizji świata. Klasyczne rozumienie 
piękna przekształca się w tajemniczy labirynt, po którym krąży 
wyobraźnia. Płaszczyzny i linie uwalniają się od racjonalnych 
związków przedmiotowych. Jednym ze sposobów prowadzą-
cych do różnego rodzaju deformacji było wprowadzenie we-
wnętrznego punktu widzenia. Główną figurą manieryzmu jest 
labirynt właśnie – przestrzeń zamknięta i otwarta jednocześnie. 
Oznacza zagubienie w czymś niezrozumiałym i budzącym lęk. 
Świat realny nabiera charakteru wewnętrznego, irracjonalnego 
świata snu.

Zaprezentowane niektóre tylko aspekty skali (z pominięciem 
architektury, muzyki, projektowania), wykazują jak fundamen-
talne ma znaczenie w sztuce. Prezentowana wystawa jest 
wyrazem możliwych różnorodnych odniesień do tak złożonej 
i wielowątkowej problematyki. W sztuce bowiem nic nie istnieje 
bez odniesienia do skali, a ta jest pochodną różnorodnych 
kontekstów. Istotnym punktem odniesienia jest zawsze człowiek 
z jego subiektywnymi zdolnościami percepcyjnymi i zdolnościami 
intelektualnej kreacji. Dla niektórych artystów istotnym kontek-
stem mogą być uwarunkowania technologiczne czy materia-
łowe, jak w ceramice Katarzyny Jóźwiak – Moskal. Z założenia 
kieruje się bardziej względami emocjonalnymi i intuicyjnymi 
a jednak myślenie o skali nieustannie towarzyszy jej przy 
całym procesie – od opracowaniu formy, która zakładać musi 
zdolności konstrukcyjne materiału po finalny efekt wypalenia. 
Jej formy ceramiczne nie przekraczają skali człowieka. Jego 
figurę opracowuje rzeźbiarsko, nie korzystając z modela, ale 
ręce są odciskiem własnych dłoni autorki w skali 1:1. Nadaje 
im tym samym znaczenie ważności. Są bowiem siłą sprawczą 

budowanych form i jednocześnie, złożone, najprostszym, pier-
wotnym naczyniem. Cała technologia ceramiczna wprowadza też 
skalę czasu, jako kategorię uwzględniającą cezury poszczegól-
nych etapów pracy, dzielony na przygotowanie formy, wypalanie 
i stygnięcie. Myślenie o ostatecznej skali formy ceramicznej 
musi zakładać przewidywaną kurczliwość materiału, mierzalną 
niemal matematycznie. Ich wielkość implikuje doznania indy-
widualnego sensualizmu oraz intymności. Skala warunkuje 
bowiem także możliwości percepcyjne i semantyczne. Większość 
ceramików wskazuje na uwarunkowania technologiczne skali, 
jak Marek Elsner i Alicja Buławka-Fankidejska, choć inaczej do 
niej podchodzą. Marek Elsner myśli o niej jak o ograniczeniu, 
które można pokonać, kierując się przede wszystkim czytelno-
ścią formy i przekazem semantycznym, a więc można sądzić, 
że wielkość jest dla niego funkcją znaczeniową, wiązaną bardziej 
z użytymi materiałami. Dla Alicji Buławki-Fankidejskiej skala 
jest poszukiwaniem idealnej proporcji i harmonii przedmiotu. 
Ma więc funkcje estetyczne i emocjonalne, które zastygają po 
procesie wypalenia.

Uwarunkowania materiałowe i technologiczne dyktują też 
rzeźbiarskie formy para-architektoniczne Teresy Klaman. Na-
zywa je makietami, które z założenia można by sobie wyobrazić 
w skali monumentalnej. Rysunek jest dla niej swoistym rozwi-
nięciem trójwymiarowej bryły w dwuwymiarowej przestrzeni, 
bez ograniczeń, jakie niesie ceramiczna czy granitowa rzeźba. 
Rysunek jest bowiem zaprzeczeniem masy i statyki bryły. Opiera 
się na dynamicznej optyce przestrzeni. Dzięki skomplikowanej 
różnorodności kontrastów proporcji, ukierunkowań linii Teresa 
Klaman tworzy wirtualną otwartą, rozrastającą się wprzód 
i w głąb przestrzeń, która mimo ograniczenia powierzchni 
rysunku, daje optyczne wrażenie monumentalności przestrzen-
nych modeli architektonicznych.

Robert Kaja z abstrakcyjnych elementów tworzy przestrzeń 
symboliczną w skali wzrostu człowieka. Ułożenie wałków, ich 
wzajemne relacje – rozpiętość kątów, wielkości a także róż-
nic materiałów (plastik, drewno, kamień) wytyczają charakter 
przestrzeni, sugerując ograniczenia, ale też wysiłek ich prze-
kraczania. Stosując różne materiały tych samych wielkości, 
autor wykorzystuje nasze intuicyjne, anizotropiczne odczucie 
przestrzeni, które jest sprzeczne z rzeczywistymi metrycznymi 
wartościami obiektywnej przestrzeni. Odchylenia od pionu, róż-
nicowanie grubości (cienkie-grube), przejrzystości i twardości 
materiałów powoduje zachwianie pewności w odczuwaniu 
obiektywnej przestrzeni. Na przykład linia ustawiona poziomo 
wydaje się nam dłuższa niż pionowa o tej samej długości, po-
dobnie różne właściwości fizyczne odbieramy pod wpływem 
niektórych materiałów, zwłaszcza krystalicznych. Przestrzeń tak 
zbudowana staje się w pewnym sensie iluzoryczna i symboliczna 
zarazem. Elementem stabilnym tej przestrzeni jest sprzęt z sali 
gimnastycznej – kozioł służący akrobatyce, dynamice skoku, 

odbicia. Pokrywa go jednak przeskalowany bochen chleba. 
Wszystkie elementy przestrzeni tworzą umowny porządek 
wielkości, nadając jej rangę duchową. Robert Kaja wykorzy-
stuje w swojej koncepcji pracy psycho-fizyczne właściwości 
percepcyjne odbiorcy.

Semantyczne doniesienia do skali, określanej jako przestrzeni 
optycznie przybliżanej i oddalanej odnaleźć można w pracy Lud-
miły Ostrogórskiej. Ma charakter osobistego pamiętnika, w któ-
rym poszczególne sekwencje nabierają ostrości w zbliżeniu lub 
ulegają zatarciu w oddaleniu. Skala staje się miarą pamięci 
i jednocześnie wartościowania zapisu. Równomierne podziały, 
dzielące powierzchnię na prostokątne pola wypełniają foto-
grafie postaci, jako dokument czasu. Symetryczność podziału 
kompozycji nie oznacza symetryczności zapisu poszczególnych 
wizerunków. Różni je czytelność uwarunkowana wzajemnymi 
proporcjami wielkości przybliżanych lub oddalanych. Autorka 
nazywa je „personifikacją” skali, która ma aspekty kompozy-
cyjne i psychologiczne. 

Niezależnie od wielowątkowości problematyki skali i wielu 
możliwości jej wykorzystania, niepodważalnym jest fakt, 
że każdy artysta, przystępując do realizacji zamierzonego 
dzieła, musi zmierzyć się z problemem wyboru wielkości już 
we wstępnych założeniach, biorąc pod uwagę technologię, 
materiał i funkcje znaczeniowe, które tak samo są istotne 
na etapie projektowym przy założeniu monumentalności dzieła, 
gdy tworzy jego pomniejszony model.

Wielkość dzieła jest zawsze wyrazem przyjętej koncepcji, 
kojarzy się też ze skalą wartości. Formy monumentalne ozna-
czają zwykle wagę tematu, miniaturowe są wyrazem intymności, 
delikatności i czegoś cennego. Obok funkcji wartości skala 
jest też środkiem wyrazu, zmiennym i zależnym od różnych 
kontekstów.

Choć wiele koncepcji artystycznych inspirowanych było mate-
matyką, nie zawsze deklarowaną wprost i nie zawsze uświada-
mianą, to jednak trudno byłoby mówić o ścisłym jej stosowaniu. 
Chodziło raczej o szukanie uniwersalnych wartości w różnych 
konfiguracjach rytmów i relacji, podporządkowanych skali, a ich 
bezpośrednim odniesieniem jest zawsze indywidualność twórcy. 
Dzieło sztuki jest całością złożoną z funkcji, tematu i uformo-
wania tematu, a o ich zespoleniu decydują aspekty zarówno 
obiektywne jak i subiektywne.

 

Zofia Watrak
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Ceramika dla mnie to przede wszystkim forma – czyli osobowe, świadome „deformowanie”, 
które daje mi sposobność ujrzeć rzeczy zwyczajne w nowym świetle.

Forma ceramiczna to emocje wlane w strukturę. Stają się trwałe, wychłodzone.

Moim założeniem jest wyszukanie odpowiednich proporcji przedmiotu. Jego wysublimowanie 
i poszukiwanie profilu, powściągliwego bądź mocnego w wyrazie. Rozpięcie na osi symetrii.

Niezwykle pociąga mnie techniczne zmierzenie się z gliną. Ważnym elementem pracy jest 
odniesienie się do skali obiektów w zderzeniu z alternatywnymi metodami wypału ceramiki.

Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. 
Sławoja Ostrowskiego w 2010 roku, aneks Ceramika Artystyczna w pracowni prof. Teresy 
Klaman. Od 2013 roku asystent w Pracowni Ceramiki Artystycznej na Wydziale Rzeźby 
i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Zajmuje się ceramiką artystyczną, rzeźbą i rysunkiem. Ulubionym obszarem działań są alter-
natywne metody wypalania ceramiki. Jest laureatką Award of Excellence Cluj International 
Ceramics Biennale, Museum of Art, Cluj – Napoca, Rumunia w 2015 roku.

ALICJA
BUŁAWKA-FANKIDEJSKA

CHTONICZNA
WYS. 75 CM, GLINA KAMIONKOWA Z SZAMOTEM, 
FORMA RĘCZNIE MODELOWANA, 2017

AURA 
WYS.78 CM, GLINA KAMIONKOWA Z SZAMOTEM, 
FORMA RĘCZNIE MODELOWANA, WYPAŁ W TECHNICE 
COPPER MAT, 2017



W moich pracach dominują formy organiczne, zoomorficze oraz mocno związane z czło-
wiekiem. Inspiruję się ludzką naturą, a co za tym idzie, sprawami społecznymi. Staram 
nie zamykać się w konkretnej skali czy technice, ale balansować na pograniczu abstrakcji, 
figuracji oraz obiektach ready-made.

Bardzo ważny jest dla mnie materiał użyty w rzeźbach. To od niego w dużej mierze zależy 
jak są odbierane oraz jak interpretowane jest ich znaczenie. Kluczowe jednak, w stworzeniu 
czytelnej wypowiedzi artystycznej, są rzetelny warsztat i temat bliski ludziom.

Skala formy przestrzennej niesie za sobą cały szereg uwarunkowań technicznych i tech-
nologicznych, ale dobra rzeźba nie boi się żadnego formatu, i przy umiejętnej modyfikacji, 
wytrzyma każde przeskalowanie.

Urodzony w Gorzowie Wlkp. w 1982r. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gorzowie Wlkp. W 2008r. uzyskał dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Od 2014r. zawodowo związany z ASP w Gdańsku. Obecnie pracuje jako asystent 
w Pracowni  Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich na Wydziale Rzeźby i Intermediów.

Uczestnik plenerów, indywidualnych i zbiorowych wystaw, projektów artystycznych w kraju 
i zagranicą.

MAREK
ELSNER

Z CYKLU TARCZE 
GLINA SZAMOTOWA,  WYPAŁ REDUKCYJNY, SZKLIWO, 
BISKWIT WYPAŁ UTLENIAJĄCY, METAL, WYMIARY 
JEDNEGO OBIEKTU: OK 48 X 40 X 23CM, 2016

OGRÓD 
GLINA SZAMOTOWA, NAGIE RAKU, 19 X 19 X 29CM, 
2017



Technologia ceramiki silnie determinuje proces twórczy i kształt obiektu. Ogranicza rozmiar 
(poprzez wielkość pieca), narzuca dyscyplinę czasu i praw fizyki. Uczy pokory i cierpliwości. 
Moment otwarcia pieca to zawsze emocje związane z oczekiwaniem na efekty starań i długo-
trwałych wysiłków, zweryfikowanych przez żywioł ognia. To za każdym razem niespodzianka 
(nie zawsze przyjemna). Bogactwo możliwości, jakie oferuje technika ceramiki są ogromne. 
Uroda materii szkliw, a nawet samej gliny może oczarować i zaczarować. Rzeźbiąc staram 
się korzystać z tych środków, ale zanadto im nie ulegać. Próbuję za ich pomocą opowiadać 
swoje historie. Staram się rzeźbić nie przestając być ceramiczką i zajmować się ceramiką 
nie przestając być rzeźbiarką. Skalą moich prac jest postać człowieka, do której odnoszę 
się bezpośrednio także poprzez wielkość.  W zmaganiach z materią podporządkowaną 
technologii ceramiki, za pomocą której poszukuję środków wyrazu do budowania moich 
wypowiedzi artystycznych, niejednokrotnie ważną rolę odgrywają moje możliwości fizyczne, 
a więc także skala mojego ciała.

Studia na Wydziale Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku w latach 1979-1986 w pra-
cowni profesora Franciszka Duszeńki (dyplom  1986) Wybrana specjalizacja – ceramika. Od 
1987 r. zatrudniona w macierzystej uczelni jako asystent w Pracowni Ceramiki Artystycznej 
prowadzonej przez prof. Henryka Lulę. Obecnie dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal prof. ASP 
pracuje w tej samej pracowni kierowanej od 2001 roku przez profesor Teresę Klaman na 
Wydziale Rzeźby i Intermediów.

KATARZYNA
JÓŹWIAK-MOSKAL

LIŚCIE 
2 OBIEKTY – 60 CM , BIAŁA GLINA KAMIONKOWA 
POKRYTA ANGOBĄ „TERRA SIGILLATA”, 2012

ZAGLĄDAJĄCA 
WYS. 190 CM, MASA SZAMOTOWA, 
CZĘŚCIOWO SZKLIWIONA, 2017



Skala w pracy rzeźbiarza jest parametrem tak immanentnym dla formy obiektu przestrzen-
nego jak jego materialność (ciężar, faktura, profile, struktura itd.) i często pomijamy ten temat, 
odstępując od opisywania oczywistości. Jednak pozwolę sobie odnieść się do przykładu ze 
swoich pierwszych doświadczeń w tej materii z czasów jeszcze studenckich. W czasie pleneru 
organizowanego przez Witosława Czerwonkę pracowałem w przydzielonej mi konkretnej 
przestrzeni – kondygnacji starego spichrza w Karlinie. Przyjechałem tam z poczuciem, 
że będę pracował z dużą ilością małych patyczków (ok. połowa ołówka). Szybko okazało się, 
że trudno jest konkurować z pomieszczeniem starego spichrza, jego toporną, naturalną urodą. 
W pewnym momencie siedząc zrezygnowany na krześle i nie bardzo wiedząc, co począć, 
zobaczyłem słoneczne światło wpadające przez liczne w tym pomieszczeniu okna. Zupełnie 
intuicyjnie wziąłem cztery patyczki i wstawiłem w narożniki rombu wytyczonego przez światło 
na deskach podłogi, kierując je w stronę słońca. Kolejne patyczki określiły następny romb 
i następny. Gdy zaznaczyłem wszystkie romby okazało się, że pierwszy z zaznaczonych 
już się przesunął, więc wstawiałem kolejne. Powstał rysunek, relief o delikatnej strukturze, 
który ustawił całą przestrzeń wnętrza. Zdałem sobie sprawę, że te małe elementy odnoszą 
się swoim układem, kierunkiem, do geometrii ruchu ciał niebieskich – Słońca, a raczej Ziemi 
i to jest skala, która pozwala tym nikłym elementom budować przestrzeń wykraczającą poza 
mury wnętrza. Spichrz nagle zrobił się mały.

Studia na Wydziale Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, absolwent pracowni 
profesora Franciszka Duszeńki (dyplom 1993). Od 2004 roku prowadzi pracownię 
Projektowania i Organizacji Przestrzeni na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. 
Kierownik Katedry Specjalizacji na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Dr hab. Robert Kaja 
prof. ASP jest organizatorem warsztatów i konferencji na temat relacji rzeźby i architektury, 
wielokrotnym uczestnikiem lub organizatorem plenerów i wystaw w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku. Wystawy: CSW Zamek Ujazdowski Warszawa, Łaźnia Gdańsk, Muzeum Narodowe 
Warszawa, Gdańsk, CRP w Orońsku, BWA Katowice, BWA Zielona Góra, PGS Sopot, Muzeum 
Sztuki w Łodzi i inne.

ROBERT
KAJA

12 =12, 1,5 X 0,2 X 0,2M 
ODLEW Z BIAŁEGO BETONU, 2016

III 
1,8M X 1,8M X 1,8M, SJENIT, DREWNO AKACJOWE, 
PLEXI , ŻEL PARAFINOWY, LINKA Z METALI 
KOLOROWYCH, 2017



Nigdy nie mierzyłam się z rzeźbą monumentalną. Wykraczam wyobraźnią poza fizyczne 
uwarunkowania rzeźby, tworząc granitowe i ceramiczne paraarchitektoniczne makiety.

Rysunek jest dla mnie dopełnieniem rzeźby. Jest przeniesieniem myślenia przestrzenią 
w rejony nieograniczone skalą.

Studia na Wydziale Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku w latach 1967-1972. 
Profesor tytularny. Obecnie prowadzi Pracownię Ceramiki Artystycznej w macierzystej 
uczelni. Prace z zakresu rzeźby, ceramiki i rysunku prezentowała na kilkunastu wysta-
wach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. Kilkakrotnie nagradzana i wyróżniana.  
Prace w zbiorach prywatnych i zagranicznych.

TERESA
KLAMAN

Z CYKLU METROPOLIS
TUSZ + GWASZE, 100 X 70, 2017

Z CYKLU MAKIETY
TERRAKOTA + DREWNO, 45 X 45 X 40, 2017



W formowaniu przestrzeni pojęcie skali jest czymś zmiennym, a jego odniesienia nabierają 
różnorodnych, nowych znaczeń. Wymyka się metrologii, statystyce i wielu innym systemom. 
Wielowarstwowe kryterium „skali” w materiale faktograficznym, który był pamiątką, utrwale-
niem wizerunku postaci, dowodem przyjaźni, dokumentem istnienia, który przetrwał – a teraz 
powoli znikając i stając się bezimiennym – wnosi nowe wątki. Zakłócona chronologia zbioru 
była inspiracją i utworzyła przestrzeń dla dopełnienia, scalenia oraz uosobienia tego, co 
pozostało.

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom na 
kierunku Rzeźba w pracowni profesora Franciszka Duszeńki w 1974 roku. Od 1976 roku 
jest pracownikiem macierzystej Uczelni, od 1981 roku związana z Pracownią Medalierstwa 
i Małych Form, którą prowadzi od 2001 roku na Wydziale Rzeźby (obecnie Wydziale Rzeźby 
i Intermediów). W latach 1993-2001 prowadziła Pracownię Rysunku i Malarstwa dla stu-
dentów Wydziału Rzeźby. Udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą.

LUDMIŁA
OSTROGÓRSKA

KLASER I
30 CM X 30 CM, BLACHA MOSIĘŻNA, PLEXI, 
FOTOGRAFIE, PAPIER, 2016

KLASER III
119 CM X 180 CM, BLACHA MOSIĘŻNA, PLEXI, 
FOTOGRAFIE, PAPIER, 2017



Przemysław Trześniak to artysta zdolny. Nie tylko w znaczeniu słowa „utalentowany”. 
Przemysław Trześniak to artysta ZDOLNY ABSOLUTNIE DO WSZYSTKIEGO. Ta Umiejętność, 
poczynając od porcelanowych urynalnych zgryw Marcela Duchampa a na performatywnych 
duetach Mariny Abramovich z Lady Gagą kończąc, jest najczęściej drogowskazem artystycz-
nego geniuszu. Wpisując się w mglistą poetykę ulotek z galerii Zachęta należy zaznaczyć, że 
tradycyjnie widz obcujący z dziełami Trześniaka staje się uczestnikiem tzw. „gry”. Zaskakujące 
jest jednak to, że artysta nie stara się strzelać goli w bramkę kompetencji nie wytrenowanego 
widza. Gra raczej po środku boiska ubrany w dwustronny podkoszulek obu drużyn.

Kordian Lewandowski

Urodził się 24 kwietnia 1983 roku we Włodawie. W 2009 roku ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych na Wydziale Rzeźby i Intermediów w Gdańsku. Dyplom zrealizował pod opieką 
prof. Witosława Czerwonki i prof. Sławoja Ostrowskiego.

PRZEMYSŁAW
TRZEŚNIAK

BEZ TYTUŁU 
150X60X30CM, ŻYWICA, FARBA, 2007

BEZ TYTUŁU 
9X9X3CM, ŻYWICA, FARBA, 2017



skala 
kalendarz wydarzeń

5 – 20.10.2017 
Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15 
Warsztaty badawcze pt.: „SKALA” dla zespołów studentów  
Katedry Specjalizacji na Wydziale Rzeźby i Intermediów 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

7 – 31.10.2017 
wernisaż 07.10.2017 godz.19.00 
Galeria Refektarz w Kartuzach, ul. Klasztorna 5 
Wystawa IV edycji Studenckiego Biennale Małej Formy  
Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego w Poznaniu.

25.10 – 19.11.2017 
26.10.2017, wernisaż godz. 20.00 
Galeria Pionova, ul. Olejarna 2, Gdańsk 
Wystawa prac pedagogów Katedry Specjalizacji  
na Wydziale Rzeźby i Intermediów: 
Alicja Buławka-Fankidejska 
Marek Elsner 
Katarzyna Jóźwiak-Moskal 
Robert Kaja 
Teresa Klaman 
Ludmiła Ostrogórska,  
Przemysław Trześniak

25.10. – 5.10.2017, 
wernisaż 25.10.2017 godz.18.00 
Zbrojownia Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,  
Targ Węglowy 6 
Wystawa wybranych, studenckich prac powstałych  
podczas warsztatów badawczych SKALA.

26.10.2017 godz. 15.00 – 19.00 
Audytorium ASP, Targ Węglowy 6, Gdańsk 
Konferencja pt.: „Skala w rzeźbie, rzeźba w skali”  
wieńcząca cykl wystaw i warsztatów badawczych.   
Zaproszeni do udziału w sesji wykładowej: 
Mirosław Duchowski – ASP w Warszawie 
Jerzy Fober – IS w Cieszynie 
Grzegorz Klaman – ASP Gdańsk 
Krzysztof Nitsch – ASP w Krakowie 
Gabriel Palowski – ASP we Wrocławiu 
Bożena Sacharczuk – ASP we Wrocławiu 
Dawid Szafrański – UA w Poznaniu

Koordynator projektu „Skala”: 
dr hab. Robert Kaja prof.ASP

Projekt wystawy w Galerii Pionova 
dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal prof. ASP
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