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Niniejsza książka, 
to niewielki wybór 
z dokumentacji 
liczącej kilka tysięcy 
zdjęć, będących 
archiwum prac 
zaliczeniowych.  
Opatrzona 
komentarzami 
prowadzących 
i wzbogacona 
o wypowiedzi 
twórców.   

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim studentom  
za aktywność 
i zaangażowanie. 

Gratulujemy wspaniałych 
realizacji.

Ta książka powstała   
również, dzięki Waszemu 
udziałowi.
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Sztuka.
 
Obszar wiedzy i intuicji bez kresu... 

Andrzej Banachowicz

Michał Woźniak

I tak jak Wszechświat ciągle się od nas 
oddala nie tylko w przód, ale i na boki, tak 
wiedzę plastyczną trzeba zgłębiać i badać 
także wciąż na nowo. Tworzące się w kre-
acji wartości płyną więc z dotychczasowych 
rozstrzygnięć wobec kultury wizualnej.  
Wymagają one kolejnych drogowskazów 
dla tych studentów – artystów, którzy pra-
gną iść dalej.

Przedmioty, które od lat prowadzimy ra-
zem „Psychofizjologia widzenia” na I roku 
studiów oraz „Reżyseria barwy, przestrzeni 
i materii” na roku II wzbogacają studentów 
w wiedzę na temat podstawowych zjawisk 
oraz „mechanizmów” w psychologii pla-
stycznej.

Badanie i poznawanie reakcji człowieka 
na określone problemy szeroko rozumia-
nej sztuki i kultury możliwe jest poprzez 
nauczanie w relacji wykład – ćwiczenie 
i dalej przez realizację – plansze oraz ma-
kiety w skali, po obiekty sztuki w natural-
nej wielkości. Niezależnie od studiowane-
go kierunku poznanie w takich warunkach 
– zajęć „poligonu plastycznego” zagadnień 
materii, faktur oraz poczucie własnych 
predyspozycji bardzo dobrze służy przy 
późniejszym wyborze specjalizacji.

Celem więc tych zajęć jest...

Tworzenie abstrakcyjnych elementów/
znaków plastycznych inspirowanych na-
turą, cywilizacją i człowiekiem w różnych 
postaciach;

Komponowanie układów, wzorów, deseni, 
kompozycji opartych na iluzjach optycz-
nych oraz iluzyjne przekształcanie form 
za pomocą środków plastycznych;

Świadoma transformacja kontekstu znaku/
obiektu/sytuacji w kształtowaniu wypowie-
dzi artystycznej;

Znajdowanie inspiracji twórczych w prze-
strzeni otaczającej popkultury;

Umiejętność wyrażania własnych założeń 
artystycznych i ich skuteczne uzasad- 
nianie;

Kształtowanie wyjątkowego dla studenta 
języka plastycznego;

Tworzenie autorskich i unikatowych obiek-
tów sztuki i profesjonalne ich prezento- 
wanie.

SZTUKA



To, co wy tutaj robicie,  
to jest niesamowity teatr...

Roman Kordziński

Roman Kordziński  
(1941-2016)

Znacząca postać środowiska  
teatralnego w Polsce, uznany reżyser,  
wybitny pedagog. Precyzyjny w swojej  

pracy. Nowatorski w pomysłach.

Przyjaciel Pracowni i studentów.  
Prowadził przedmiot Rozważania o kulturze.  

Poszerzał pole badawcze ćwiczeń.  
Rozwijał predyspozycje twórcze słuchaczy.

5
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Doprowadzić 
do zatarcia kształtu 
stworzonej bryły, 
z otwartym lub 
częściowo otwartym 
wnętrzem, 
za pomocą barw, 
linii, wzoru 
itp., zarówno 
na zewnątrz 
jak i wewnątrz 
w stosunku 
do podłoża i tła. 
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ILUZJA

zagubienie bryły



Wymagania tematu zmieniają się 
po analizie prac.
Od pewnego momentu pojawił się 
wymóg ręcznego wykonania całości 
realizacji, co jest okazją do bardziej 
manualnego, pełniejszego 
postrzegania...

...bo istotą zajęć jest doświadczalne 
badanie procesów widzenia, 
najpierw jako ich twórca, później 
surowy krytyk.

8

ILUZJA



Wszystkie ilustracje, to dokumentacja realnie  
wykonanych makiet i obiektów. Nie projekty i wizualizacje. Widoczne niekiedy 
nierówności i zniekształcenia przybliżają nas do, niedoskonałego przecież, 
obrazu rejestrowanego przez ludzkie oko. 
Zauważalne nierówności samej makiety mogą prezentować stan faktyczny lub 
wynikać ze zniekształceń obiektywu.
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ILUZJA



Zastosowany wzór zakłóca  
interpretację przestrzeni. Ma kilka 
punktów przyciągających spojrzenie, 
co skutecznie odwraca uwagę 
od bryły.
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ILUZJA



Odkrycie otwartej bryły wymaga 
zmiany punktu widzenia

Dokumentacja prac nie powstała  
w studiu, jest szybką rejestracją przy 
okazji konsultacji i zaliczeń.

Dobrze jest często wstać i zająć 
się jakąś rozrywką, bowiem gdy 

wrócisz, będziesz łatwiej osądzał. 
Jeśli zaś będziesz ciągle tkwił przy 
swoim dziele, możesz ulec wielkim 

pomyłkom. 
Leonardo da Vinci
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ILUZJA



Każda z makiet może być obiektem do studiowania innego 
sposobu iluzji – zagubienia przestrzeni w płaszczyźnie.

Wsparciem są publikacje z przedmiotu, które pozwalają 
zagłębić się bardziej szczegółowo w różne mechanizmy 
powstawania złudzeń wzrokowych, będących wynikiem 
działania systemu percepcyjnego, który w normalnych 
warunkach usprawnia widzenie.
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ILUZJA



Realne cienie nakładają się na te 
z projektu, potęgując zamieszanie 
optyczne. Nie zawsze jednak daje się 
ten efekt spożytkować z zyskiem  
dla pracy.

Przykład jako zapis idealny pomysłu, 
w rzeczywistości jest niemożliwy 
do realizacji w realnej przestrzeni, 
demaskowanej przez widzenie 
obuoczne lub obiektyw.
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ILUZJA



Wybrany wzór od razu wydaje się kompozycją przestrzenną, 
bryła ujawnia się dość minimalistycznie.
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ILUZJA



Inspiracją bywają niekiedy surowce 
wtórne – opakowania jako modele 
do studiowania iluzji i przestrzeni.

Czasami „płaska” kompozycja zdaje 
się ożywać wraz ze zmianą punktu 
widzenia, odkrywając multiplikacje 
brył.

Dobro czy zło jako takie są równie 
rzadkie, jak czysta czerń czy biel 

w przyrodzie
Vincent van Gogh
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ILUZJA



Zniekształcenie wzoru sugeruje 
załamanie płaszczyzny, odwracając 
uwagę od przestrzennych modeli.
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ILUZJA



Prace niekiedy wydają się jakby 
zatrzymane w połowie dociekania. 
Pozostawiają pewien żal utraconej 
szansy. 
Rokrocznie temat zagubienia bryły 
staje się coraz trudniejszy. 

Jedno oko widzi, drugie czuje.
Paul Klee
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ILUZJA



Pomimo bardzo podobnej metody 
„oszustwa” prace pozostają 
oryginalne.
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ILUZJA



Różne prace, ale wyczuwalna 
bliskość. Odręczna niedoskonałość 
dodaje finezji.

Oryginalność polega na powrocie 
do źródeł.

Antonio Gaudí
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ILUZJA



Jest wiele sposobów zakłócania 
uwagi np. zagadka liczbowa.
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ILUZJA



Problemy stawiane przed 
studentami nie mają określonego 
z góry rozwiązania. Zmuszają 
do myślenia dywergencyjnego, 
przekraczania granic, co staramy się 
pobudzać i na co jesteśmy otwarci.

Malarstwo polega przede wszystkim 
na patrzeniu.

Paul Cézanne
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ILUZJA



Każda z prac staje się inspiracją 
do poszukiwań innych sposobów 
kamuflażu bryły i do osiągnięcia 
ciekawszych, mniej oczywistych 
efektów.

Kolory są muzyką dla oczu, gdyż 
dają się one zestawiać jak nuty.

Eugene Delacroix
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ILUZJA



Zgrzyt i hałas. Świat plastyki bywa 
łatwiejszy do opisania terminami 
zaczerpniętymi z muzyki. Muzycy 
za to, często posługują się analogią 
do dzieł plastycznych. 
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ILUZJA



Bardziej twórcze podejście 
ujawnia się w mniej oczywistych 
rozwiązaniach.
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ILUZJA



Odpowiedzi na temat wielokrotnie 
opuszczają zdefiniowane kryteria, 
łącząc się z innymi zadaniami 
(interpretacja).

Ważniejszy od samego dzieła jest 
efekt, jaki ono wywołuje. Sztuka 
może umrzeć, obraz może ulec 
zniszczeniu. Istotne jest ziarno, 

które zostało zasiane.
Joan Miró
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ILUZJA
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Tworzymy 
przestrzeń 
architektoniczną 
za pomocą 
oryginalnie 
powołanego 
modułu, który może 
ulegać różnym 
transformacjom. 
Zmultiplikowany 
staje się 
materiałem 
do budowy, 
a pretekstem dla 
powołanej makiety 
przestrzeni jest 
zawsze człowiek 
w skali 1:1.
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ARCHITEKTURA

element – człowiek – przestrzeń



Tworzoną przestrzeń ogranicza 
tylko wola „architekta”. W fazie 
koncepcji nie ma barier technicznych 
i wykonawczych. Możliwości 
realizacji szuka się w kolejnym 
etapie.

Pojawiająca się w refleksach 
konstrukcja, to szklana piramida 
wieńcząca dach Uczelni. Uzupełnia 
realizacje o kolejny wymiar. 
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ARCHITEKTURA



[Dobrym architektem czyni] otwarty 
umysł, energia, apetyt na ciężką 
pracę, chęć odkrywania nowych 
rozwiązań i przekraczanie granic. 
Przydaje się też poczucie humoru.

Norman Foster

Przy tematach otwartych pomocne 
jest wprowadzenie własnych 
ograniczeń, tutaj pomaga nazwanie 
przestrzeni lub określenie jej funkcji.
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ARCHITEKTURA



Istotą studiowania przestrzeni jest 
spojrzenie z perspektywy człowieka 
we właściwej dla układu skali. 

30

ARCHITEKTURA



Umysł jest jak parasol – działa 
najlepiej, gdy jest otwarty.

Walter Gropius

Banalna z „lotu ptaka” kompozycja 
przy zmianie perspektywy ujawnia 
bardziej subtelną intrygę.

Zdarza się, że potencjał pracy 
objawią się w różnym stopniu 
autorowi i odbiorcom.
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ARCHITEKTURA



Makiety mają bardzo różny ciężar 
plastycznej materii. 

32

ARCHITEKTURA



Jedyne, co jest coś warte w dziele 
sztuki: to, czego nie można 

wytłumaczyć.
Georges Braque

Często dla interpretacji przestrzeni 
ważny jest niewielki element 
kompozycji, tutaj „mała, leżąca 
postać”. 

Elementy przestrzenne, płaskie 
i w iluzji tworzą kompozycję trudną 
do zdefiniowania, która jednak 
działa.
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ARCHITEKTURA



Sztuka przemawia jedynie 
do niezmiernie ograniczonej  

liczby ludzi.
Paul Cézanne
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ARCHITEKTURA



Lustra poszerzają przestrzeń 
o kolejne wymiary. Multiplikacja 
zdaje się nie mieć końca.
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ARCHITEKTURA



Architektura to nie plac zabaw  
dla dzieci, czy starszych. 

Architektura to prawdziwe  
pole zmagań ducha.

Ludwig Mies van der Rohe

Mimo, iż projektowane przestrzenie 
mają w większości charakter 
abstrakcyjny, to trzeba uwzględniać 
w nich podobne czynniki, jak 
w urbanistyce.
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ARCHITEKTURA



Motyw dłoni jest częstym tematem  
w sztuce. Czy do jego symboliki 
dodajemy kolejne znaczenie?  
Dłoń – drzewo...
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ARCHITEKTURA



Prace mają bardzo różny potencjał 
napięcia graficznego. 
Bardzo ważny jest też sposób 
zaangażowania w makiecie podłoża. 

Sztuka jest po to, by niepokoić. 
Wiedza umacnia.

Georges Braque
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ARCHITEKTURA



Relacje pomiędzy elementami, 
rozpatrywane w makiecie, bliższe 
są naszej percepcji niż wizualizacje, 
czy symulacje 3d. 
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ARCHITEKTURA



Nie ma prostych linii w naturze.
Eugène Delacroix
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ARCHITEKTURA



Regularnie pojawiają się te same 
motywy i inspiracje pomimo różnych 
efektów końcowych. 
Czasami jest odwrotnie, bardzo 
podobne prace dzieli inny 
proces i kilka, czy kilkanaście lat 
od powstania. 
Element człowieka łączy te 
przestrzenie.
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ARCHITEKTURA



Szorstkość budulca bywa też zaletą 
pracy. Dodaje autentyczności, czyni 
ją prawdziwszą.
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ARCHITEKTURA



Inspiracją makiet są często miasta, 
czy inne tereny, stworzone przez 
człowieka.

Sztuka to harmonia; harmonia 
zaś to analogia kontrastów 
(przeciwieństw) i analogia 

podobieństw, tonu, koloru i linii; 
to znaczy czerwieni i jej dopełnienia 
– zieleni, oranżu i jego dopełnienia 
– błękitu, żółci i jej dopełnienia – 
fioletu; linii, to znaczy odchyleń 

kierunkowych od horyzontalnego 
poziomu.

Georges Seurat
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ARCHITEKTURA



Optatemp oribusam, odipis 
cullorentem nobis rernatem liquam 
rem faccustrum hit quament licim 

et et dolorit aspedis reic to iur, 
accus, ex ernam vidunt omnisqui 

corempe llesequ asimenimus eosam 
voluptia nest ut ea ventiorum aut 
undia volorro doluptatus eatium 

inctorecatis eicitius
[Autor]

Inne układy z postacią szukającą 
swojego miejsca.

Każdemu budynkowi, każdemu 
miastu powinna towarzyszyć jakaś 

opowieść – o życiu, ludziach. Inaczej 
budynek jest abstrakcją.

Daniel Libeskind
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ARCHITEKTURA



Optatemp oribusam, odipis 
cullorentem nobis rernatem liquam 
rem faccustrum hit quament licim et 
et dolorit aspedis reic to iur, accus, 
ex ernam vidunt omnisqui corempe

Czy są to meble, wnętrza czy labirynt 
uliczek, najważniejsza jest relacja 
z postacią.
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ARCHITEKTURA



Jeżeli tworzę z serca,  
wszystko działa. Jeżeli z głowy, 

praktycznie nic.
Marc Chagall
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ARCHITEKTURA



Ważne pytania można odkryć 
w różnych sytuacjach. Zamknięty we 
wnętrzu człowiek przywodzi na myśl 
różne analogie. 
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ARCHITEKTURA



Mniej znaczy więcej.
Ludwig Mies van der Rohe

Linia jest rysunkiem, krawędzią, 
konturem i również cieniem.
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ARCHITEKTURA



Tworzywem architektury staje się 
oderwana od podłoża linia. 

49

ARCHITEKTURA



Jako architekt tworzysz 
w teraźniejszości, mając świadomość 

przeszłości i w perspektywie 
przyszłości, która jest właściwie 

nieznana.
Norman Foster

Człowieka odkrywamy w rozmaitych 
miejscach, z odmiennej perspektywy 
i w różnej skali.
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ARCHITEKTURA



Aby dostrzec sens trzeba stanąć  
we wnętrzu makiety.
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ARCHITEKTURA



Przestrzeń zdaje się wciągać 
do wnętrza, a relacja z innym 
człowiekiem staje się równie ważna 
jak odczucia związane z architekturą.
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ARCHITEKTURA



Człowiek w teatrze sztuki...

53

ARCHITEKTURA
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Maska dla mnie 
– wykonana 
w dowolnej 
formie i technice 
plastycznej – 
maska – uważana 
za powierzchnię 
psychiki, 
kompromis 
pomiędzy 
dążeniami 
ego a światem 
zewnętrznym  
(C. G. Jung).
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MASKA

dla mnie



Odwołanie do psychologii ma zabawę plastyczną 
ukierunkować na wyrażenie osobistego przesłania.
To zadanie najbardziej skłania do szczerego odkrycia/
ukrycia siebie, znalezienia oryginalnej materii i formy. 
Ważny staje się sposób ekspresji ciała, gest i poza, które 
też stają się materią plastycznego świadectwa.
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MASKA



Śmierć jest ostatecznym 
argumentem przeciw 

konformizmowi.
Tadeusz Kantor
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MASKA



Nie obawiaj się doskonałości – nigdy 
jej nie osiągniesz.

Salvador Dali
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MASKA



Maski wyrażają różne przesłanie – 
o szerszym społecznie kontekście, 
bądź jako osobista deklaracja.
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MASKA



Temat, dzięki masce, jest okazją wcielenia się w kogoś 
innego, ale w rzeczywistości, czym częściej odgrywamy 
narzucone role, tym bardziej oddalamy się od swojej 
autentyczności. Widać tutaj świadomość tych procesów 
i próby zaakcentowania złożonej prawdy o sobie. 
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MASKA



Jeśli nie macie zamiaru studiować 
anatomii, sztuki rysunku 

i perspektywy, matematyki i estetyki 
oraz nauki o barwach, pozwólcie, 
że powiem wam, iż jest to bardziej 

objaw lenistwa niż geniuszu.
Salvador Dalí
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MASKA



Maski zachwycają oryginalnością,  
jak i odwagą w ujarzmieniu materii.
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MASKA



Dzieło sztuki otwiera oczom 
perspektywy, które powinny być 

rozpoznane, tak, jak zwierzę bada 
powierzchnię pastwiska.

Paul Klee
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MASKA



Transformacje animalistyczne, 
nawiązania do techniki, natury 
czy bardziej abstrakcyjne formy 
to odpowiedzi na zderzenie z ego.
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MASKA



Maska to kamuflaż osobowości, 
zagubienie siebie. Mamy wrażenie, 
że w każdej z zamkniętych kieszeni 
czai się inne oblicze.
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MASKA



Maski budzą szczególne 
zainteresowanie. Czy dlatego, 
że w wielu z nich dostrzegamy część 
siebie?
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MASKA



Wiele wariantów kompozycji, tworzywa przetworzone 
w różne materie, kontrasty w służbie wyrażenia emocji 
w oryginalnym dla każdego języku plastycznym.
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MASKA



Bardzo dobrze jest kopiować to, co się 
widzi, ale dużo lepiej rysować to, 

co widzieć można już tylko w naszej 
pamięci. Jest to pewna transformacja, 

w czasie której wyobraźnia 
współpracuje z pamięcią. Odtwarzasz 
wówczas to, co cię uderzyło, czyli to, 

co jest niezbędne. Wówczas twoje 
wspomnienia i twoja wyobraźnia stają 
się wyzwolone od tyranii, jaką wywiera 

natura.
Edgar Degas
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MASKA



Zaliczenia. Wyczuwalna atmosfera 
artystycznych wibracji. 
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MASKA



Maski tworzone są z różnych materiałów, zgodnie z koncepcją autora, jego 
umiejętnościami i możliwościami. Tutaj realizacja wykonana z ceramiki. 
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MASKA



W 2011 r. maska była elementem 
większego projektu pt. „Karnawał 
wenecki”, którego rezultatem było 
ponad 160 kompletnych strojów.
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MASKA



Realizacje mogą spełniać również 
role terapeutyczne, pomagając 
wyrażać i mówić o uczuciach 
i emocjach. 
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MASKA



Prawdziwa sztuka to taka, która 
powstaje dzięki potrzebie tworzenia.

Albert Einstein
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MASKA
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Interpretacja 
przestrzenna 
obrazu w formie 
makiety, 
inscenizacji, 
scenografii, 
samodzielnego 
obiektu 
artystycznego lub 
reliefu.  
Musi zawierać 
własną 
interpretację, 
prowadząc dialog 
z pierwotnym 
dziełem 
w odniesieniu 
do współczesności. 
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obraz – dzieło – twórca

INTERPRETACJA



Wybór twórczości artysty, jako 
inspiracji do prac, związany był 
z premierą filmu Twój Vincent 
w 2017 r.

(…) widok gwiazd zawsze mnie 
rozmarza w równie prosty sposób, 
jak czarne punkty wyobrażające 
na mapie miasta i wsie. Dlaczego, 
powiadam sobie, świetlne punkty 
na firmamencie miałyby być dla 
mnie mniej dostępne niż czarne 

punkty na mapie Francji?
Vincent van Gogh
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INTERPRETACJA



Nic nie poradzę, że moje obrazy się 
źle sprzedają. Ale nadejdzie czas, 

gdy ludzie zrozumieją, że są warte 
znacznie więcej niż cena farby, 

której użyłem do ich namalowania.
Vincent van Gogh

W pierwotnym zamierzeniu temat „Interpretacji” 
polegał na uprzestrzennieniu obrazu w formie makiety, 
od reliefu z elementami przestrzennymi, inscenizacji, 
scenografii do samodzielnego obiektu artystycznego. 
Rozwijał się w oryginalne przetworzenie znaczenia, 
dialog z pierwotnym dziełem i znalezienie odniesienia 
do współczesności. Do zinterpretowania były zawsze 
dwie prace, dwóch bardzo różnych artystów. Chodziło 
o zmierzenie się z różnymi koncepcjami postrzegania 
rzeczywistości.
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INTERPRETACJA



Ujarzmienie materii ma sens  
również wówczas, gdy ona 
nie poddaje się łatwo, sprawia 
niespodzianki i daje inne efekty  
niż zamierzone.  
Nie można być obojętnym, gdy coś 
się „nie uda”, bo można przegapić 
okazję do odkrycia czegoś nowego.
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INTERPRETACJA



Różnice w interpretacjach wynikają 
z innych doświadczeń i innego 
pierwotnego zamysłu. Autor 
powinien umieć spojrzeć na swoją 
twórczość oczami odbiorców. 

Rozum jest naszym przewodnikiem, 
często jednak pierwszy nas zdradza.

Vincent van Gogh
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INTERPRETACJA



Tak w życiu, jak i w malarstwie mogę sobie 
poradzić bez pana Boga. Nie mogę natomiast 

istnieć ja – człowiek cierpiący, bez czegoś 
większego ode mnie, czegoś, co wypełnia całe 

moje życie – bez siły twórczej.
Vincent van Gogh
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INTERPRETACJA



Interpretację 
traktujemy też 
jako możliwość 
nawiązania 
„bezpośredniego” 
dialogu z artystą.

Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz 
lepiej rozumiemy sztukę.

Vincent van Gogh
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INTERPRETACJA



Nic nie jest absolutne. Wszystko się zmienia, 
wszystko się rusza, wszystko się rozwiązuje, 

wszystko leci i znika.
Frida Kahlo

Frida Kahlo i Diego 
Rivera. Polski 
kontekst – wystawa 
w Muzeum 
Narodowym 
w Poznaniu (2017), 
która stała się 
inspiracją dla 
tematu.
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INTERPRETACJA



Interpretacja nie powinna być tylko odtworzeniem 
w przestrzeni. Kontakt ze światem obrazu umożliwia 
znalezienie nowych kontekstów i układów.

Jestem swoją muzą. Jestem obiektem, który 
znam najlepiej. Jestem tematem, który chcę 

poznać lepiej.
Frida Kahlo
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INTERPRETACJA



Ze względu na tematykę i osobowość, twórczość 
niektórych artystów łatwiej jest interpretować 
w kontekście teraźniejszych wydarzeń i problemów.
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INTERPRETACJA



Jedyne, co wiem, to że maluję, 
bo jest mi to potrzebne, a maluję to, 
co mi przychodzi do głowy i więcej 

się nad tym nie zastanawiam.
Frida Kahlo
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INTERPRETACJA



 

W swoim życiu przeżyłam dwa wypadki. 
Jeden to autobus, który mnie połamał, 
drugi to Diego. Diego był, jak dotąd, tym 

najgorszym.
Frida Kahlo

86

INTERPRETACJA



Pojawiające się w pracach elementy 
nowych technologii zwracają uwagę 
na zubożenie współczesnego świata, 
ograniczenie go do jednego lustra 
(smartfona).
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INTERPRETACJA



Artysta nie osiąga nic wybitnego, 
jeśli nie wątpi w siebie i czasem się 

nie zawaha.
Leonardo da Vinci

Mona Lisa – te interpretacje zbiegły 
się z 500 rocznicą śmierci autora.

Nowością był wymóg nadania 
przez autora tytułu – dopełnienia 
opowieści. Pojawiły się wiec m.in.
prace: Mona Lisa w poznańskiej 
bimbie, Trójkąty i kwadraty, 
Wirtualna rzeczywistość, Czarno 
na białym, Insta Mona,  Mona 
Lisa w kosmosie, Mamona, 
czy Bauhaus’owa Mono Linia.
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Wybór wzbudzającego tak 
wielkie zainteresowanie dzieła 
do interpretacji wypromował 
również wystawę prac studenckich 
w siedzibie Uczelni. 

Wiadomo, że rozpoznajemy 
wady raczej w dziełach cudzych 

niż własnych… gdy malujesz, 
powinieneś mieć pod ręką płaskie 
zwierciadło i często oglądać w nim 
swe dzieło. Jeśli je bowiem ujrzysz 
w odwróconym odbiciu wyda się 

jakoby wykonane ręką cudzą i lepiej 
osądzisz swe błędy.

Leonardo da Vinci
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INTERPRETACJA



Czy koncepcja zawarta 
w interpretacji sprawdzi się, możemy 
ocenić w ostatecznej pracy, ale 
od efektu końcowego ważniejszy jest 
proces tworzenia i doświadczenie 
z niego płynące.  

Nie zrozumiecie sztuki, póki 
nie zrozumiecie, że w sztuce 1+1 

może dać każdą liczbę  
z wyjątkiem 2.

Pablo Picasso
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Relacje pomiędzy pięknem 
i brzydotą. Poszczególne elementy 
stają się osobnymi przedmiotami 
refleksji w formie od reliefu 
do samodzielnego obiektu.
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INTERPRETACJA



 

Sztuka to kłamstwo, które pozwala 
uświadomić sobie prawdę.

Pablo Picasso
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INTERPRETACJA



Bardzo często 
interpretacje  
mocno rozszerzają 
świat obrazu 
i kreują zupełnie 
nową jakość dzieła.

Innych kopiować należy, ale kopiować 
samego siebie – to tragiczne.

Pablo Picasso
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Możesz powiedzieć, że krzyk jest 
przerażającym obrazem. W rzeczywistości 

chciałem namalować bardziej krzyk niż 
strach. Myślę, że gdybym lepiej przemyślał 

przyczyny, które wyzwalają krzyk, mógłbym 
oddać to o wiele trafniej. Powinienem 

w pewnym sensie mieć większą świadomość 
strachu, który wywołuje krzyk. Moje obrazy 

były zbyt abstrakcyjne.
Francis Bacon
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INTERPRETACJA



Niektóre z dzieł wybranych twórców 
szczególnie silnie oddziaływują na 
umysły młodych adeptów sztuki. 
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INTERPRETACJA



Współczesne interpretacje, których 
źródło sięga, za pośrednictwem 
Bacona, aż twórczości Velázqueza. 
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INTERPRETACJA



 

Pop art posługuje się przedmiotami 
użytkowymi należącymi do świata 

konsumpcji, a materiał ten – jak się 
wydaje – pozbawiony jest zazwyczaj 
jakiejkolwiek formy uczuciowości.

Roy Lichtenstein
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INTERPRETACJA



Źrenica pozwala zajrzeć do wnętrza 
oka. Czy to jest widok odwzorowany 
na siatkówce, czy już interpretacja? 
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INTERPRETACJA



 ...Pop Art spogląda w świat, wydaje się go 
akceptować, nie jest dobry ani zły, ale inny – 

inny stan umysłu. 
Roy Lichtenstein

Dynamiczne, 
efektowne 
i w większości 
zrozumiałe 
kompozycje 
wypełnione 
przedmiotami 
masowej  
produkcji.
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INTERPRETACJA
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INTERPRETACJA



Sztuka jest albo plagiatem,  
albo rewolucją.

Paul Gauguin
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INTERPRETACJA



Prace przybierają różne formy 
przestrzenne. Pozwalają zagłębić się 
w świat obrazu, wejść do wnętrza, 
spojrzeć od środka i wyjaśnić go lub 
opowiedzieć na nowo. 
Możliwe jest również rozszerzenie 
lub przemieszczenie ramy obrazu, 
ale bez utraty więzi z pierwotnym 
dziełem.

Czasem interpretacje są płynne 
z zaplanowanym uczestnictwem 
odbiorcy w tworzeniu finalnej 
kompozycji.
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Interpretacje twórczości Gorgio de Chirico to okazja 
do odkrywania tajemnic, niemożliwej perspektywy, 
kontrastów, świata oderwanego od rzeczywistości. 

Więcej zagadki jest w cieniu 
człowieka idącego w słońcu niż we 
wszystkich przeszłych, obecnych 

i przyszłych religiach.
Giorgio de Chirico

Formuła sztuki nowoczesnej  
stała się bardzo prosta:  

prowokacja plus reklama.
Giorgio de Chirico
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Od przedmiotu 
do obiektu – 
zmiana kontekstu 
zwykłego 
przedmiotu 
stworzonego 
w dowolnej 
technice i skali tak, 
aby zafunkcjonował 
jako autonomiczny 
obiekt artystyczny.
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OBIEKT

aktorstwo przedmiotu



Nic nie jest wart obraz, który 
nie szokuje.

Marcel Duchamp

Zamiana materii, kontekstu, 
wzbogaca przedmioty codziennego 
użytku o „nowe życie”. Transformuje 
je w inny obszar oddziaływania.
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OBIEKT
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OBIEKT



Każdy kształt, każdy kolor, jaki 
występuje w moich pracach, 

pochodzi z elementu wziętego 
z rzeczywistości. Pojęcia takie, jak 
„czysta forma” lub „czysty kolor”, 

absolutnie nic dla mnie nie znaczą.
Joan Miró

Wybór przedmiotu 
do przekształcenia jest dowolny, 
ale czasami określamy go tworząc 
listę kilku do wyboru np.: zegar, 
kapelusz, rękawiczki, lub wybieramy 
określoną grupę np. kuchenne. Takie 
ograniczenia pomagają wyzwolić 
twórczy potencjał.
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OBIEKT



Pozostaje tylko życzyć Smacznego...
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OBIEKT



Użytkowy charakter w tym wypadku 
jest uboczną cechą i wynika z inaczej 
określonych celów tematu (człowiek 
stosowany).

Trzeba wciąż rysować i rysować. 
A kiedy nie można rysować 

ołówkiem, należy rysować w myśli. 
Nie zapominając jednak iż rysunek 
to także biel, oddychanie, pustka. 

Niczym cisza w muzyce.
Balthus
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OBIEKT



Zależy nam aby te nowe obiekty 
stwarzały siebie jako samodzielne 
podmioty lub w interakcji 
z człowiekiem.
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OBIEKT



Nie maluję rzeczy, maluję tylko 
różnice między nimi.

Henri Matisse

Wymyślenie obiektu wymaga 
wiedzy na jego temat. Zachęcamy 
w procesie tworzenia, aby 
w wyobraźni towarzyszyć 
przedmiotowi np. przez dobę 
i zarejestrować jego „przygody” 
w formie opowiadania. Taka 
znajomość pozwala łatwiej 
rozstrzygać wątpliwości związane 
z językiem plastycznym.
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OBIEKT



Za każdą z prac, o czym nie wolno 
zapominać, stoi młody twórca, 
któremu potrzebne jest wsparcie, 
czy to na poziomie procesu, czy tylko 
przy budowaniu artystycznej 
pewności siebie.
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OBIEKT



 

Malarz świadomie stosujący linię 
i kolor wyznaczy niezawodnie 

kompozycję linearną 
i chromatyczną swego obrazu 

w ten sposób, że jej wyznaczniki 
kierunkowe, tonalne i barwne 

zostaną przystosowane do tematu, 
który pragnie przedstawić.

Georges Seurat
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OBIEKT



Niepewność interpretacyjna  
i niepokój związany ze rozumieniem 
nie odbiera obiektom siły 
oddziaływania.
Oryginalne transformacje 
są wskazówką kreatywności.
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OBIEKT



Animizacja jest jedną z dróg 
projektowych, zmiany kontekstu 
przedmiotu.
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OBIEKT



Obiekt z tematu 
„Człowiek 
stosowany...”,  
gdzie posługujemy 
się częściami 
ciała do tworzenia 
przedmiotów 
„użytkowych”.

Jeżeli chcesz narysować ptaka,  
musisz stać się ptakiem.

Hokusai
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OBIEKT
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Przestrzenna, 
usztywniona 
kompozycja 
w formie płaszcza, 
w dowolnej formie 
i ze swobodnie 
wybranych 
materiałów 
w wysokości 
minimum 1,6 m
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PŁASZCZ

ubiór – obiekt – rzeźba



Pierwsze koncepcje 
zawsze inspirują 
się ubiorem, 
współczesnym, 
historycznym, 
czy strojem 
etnicznym 
z różnych 
stron świata. 
Później stają się 
coraz bardziej 
oryginalne, 
unikatowe. 
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PŁASZCZ



Płaszcz jako 
samodzielny 
obiekt, rzeźba. 
Usztywniona 
materia jest 
tworzywem 
i jednocześnie 
konstrukcją tej 
rozchwianej 
kreacji.  

125

PŁASZCZ



Dla kogo to jest płaszcz? To jedno z pytań wspomagających 
kreowanie idei. Nie chodzi tu tylko o osobę czy postać, ale 
również inny rodzaj bytu – pojęcie abstrakcyjne, wartości, 
czy emocje. 
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PŁASZCZ



Realizacje stają się pretekstem do znajdowania nowych 
materii i technik plastycznego oddziaływania. Wiele z nich 
widzimy po raz pierwszy zastosowane w kontekście sztuki.

Nie szukam ani realności, 
ani nierealności, ale raczej 

nieświadomości...
Amedeo Modigliani
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PŁASZCZ
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PŁASZCZ



Płaszcz pomimo twardych 
materiałów zachowuje plastyczną 
mechanikę, nie krępując ruchu.

Detal ujawnia niuanse materii 
i techniki wykonania.

129

PŁASZCZ



Gdybym nie miał farb,  
malowałbym błotem.

Eugène Delacroix
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PŁASZCZ



Niekiedy powierzchnie refleksyjne 
zbyt drapieżnie dominują 
nad realizacją, ale czasami udaje się 
je zakomponować w odpowiednich 
proporcjach.

Bardzo często pojawiają się nowe 
połączenia materiałów i sposoby 
ich ujarzmienia. Zintegrowane 
w dziele tworzą świeże, inspirujące 
kompozycje.
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PŁASZCZ



Płaszcze na bazie materii utkanej z różnych rodzajów folii, 
z kręgu ubioru i artystycznej tkaniny.
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PŁASZCZ



Lekki płaszcz dmuchany (komórki 
z balonami), papierowy kolaż 
i rzeźba o konstrukcji ze stalowej 
blachy obłożona kapslami. Prace 
o różnej trwałości i potencjale 
szlachetnego starzenia się. 

Artyści są gotowi cierpieć za sztukę, 
czemu tak niewielu jest gotowych 

na to, by nauczyć się rysować.
Banksy
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PŁASZCZ
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PŁASZCZ



Tym razem płaszcz miał w założeniu 
stworzenie „funkcjonalnego”  
ubioru, z przeznaczeniem, 
do udziału w pokazie. Ważna więc 
była ekspresja ciała podkreślająca 
transformacje autora w inną postać. 
Ujawnia się to jeszcze bardziej 
w zarejestrowanych kolejnych  
fazach ruchu.
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PŁASZCZ
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PŁASZCZ



Trzeba zawsze trochę zepsuć obraz, 
żeby go skończyć.

Eugène Delacroix

Szczególnie ważne 
jest rozbudzanie 
pozytywnych, 
pobudzających 
kreatywność, emocji.
Nie zapominanie 
o radości 
tworzenie i tym, 
że najwartościowszą 
nagrodą jest 
satysfakcja zawarta 
w samym działaniu – 
kreowaniu.
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PŁASZCZ



Realizacje stają się 
często nośnikami 
abstrakcyjnych 
pojęć i poruszają 
różne obszary 
poznania.

Prezentowany 
tutaj zbiór prac 
nie wyczerpuje 
tematu. Jest 
niewielkim 
wycinkiem 
realizacji 
z „plastycznego 
poligonu” 
nazywanego 
Psychofizjologia 
Widzenia 
i Reżyseria barwy, 
przestrzeni 
i materii. 
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Andrzej Banachowicz

Założyciel i prowadzący pracownie 
Psychofizjologii widzenia i Reżyserii 
barwy, materii i przestrzeni.

Absolwent Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych  
w Poznaniu. 
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Kierownik V Pracowni Rzeźby 
i Działań Przestrzennych – Obiekt 
Tkacki, Wydział Rzeźby i Działań 
Przestrzennych, Katedra Działań 
Przestrzennych, Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu. 

Tworzy w dziedzinie szeroko 
pojętej tkaniny artystycznej oraz 
obiektach z blachy, gliny, granitu, 
skorup, ceramiki, szkła, itp. Wystawy 
indywidualne oraz udział w wielu 
wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą. Prace w zbiorach krajowych 
i zagranicznych. 

Działa na rzecz rozwoju wyższego 
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