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RZE BA
Cech! charakterystyczn! rze"by jest jej trójwymiarowo#$,
jako %e dzie&a rze"biarskie przeznaczone s! przewa%nie
do ogl!dania z kilku stron, a dzie&a rze"by pe&noplastycznej – ze wszystkich. Dzie&a rze"biarskie mog! by$ wolno
stoj!ce (pomniki, fontanny) lub skomponowane &!cznie
z t&em (w architekturze) jako p&askorze"by (reliefy). Mog!
wi'c by$ dzie&em samodzielnym albo wzbogaca$ fasady
budynków lub wystrój wn'trz. Poniewa% rze"by tworzono
bardzo cz'sto z materia&ów trwa&ych (kamie(, metal),
do naszych czasów przetrwa&y dzie&a rze"biarskie w&a#ciwie
ze wszystkich okresów historycznych, od prehistorii poczynaj!c; znamy mnóstwo rze"b pochodz!cych ze staro%ytnego
Egiptu, Grecji, Rzymu i Mezopotamii.
Kamie
Najtrwalsze materia&y, z których wykonuje si' rze"by, to ró%ne
odmiany kamienia – granit, marmur, piaskowiec. Takie rze"by
mog! przetrwa$ nawet kilka tysi!cleci. Artysta, przyst'puj!c
do wykonania rze"by w kamieniu, modeluje zamierzone kszta&ty
w mniejszej skali, najcz'#ciej w glinie, po czym wed&ug modelu
wykuwa rze"b' w kamieniu.
Metal
Równie trwa&ymi materia&ami rze"biarskimi s! metale – br!z,
spi%, z&oto i srebro. W br!zie lub spi%u odlewa si' wiele pomników: modeluje si' wed&ug projektu rze"b' w glinie w skali 1:1
i z niej wykonuje form'. Do formy wlewa si' p&ynny metal. Taka
forma, w zale%no#ci od stopnia zwarto#ci bry&y, sk&ada$ si' mo%e
z kilku lub nawet kilkunastu cz'#ci. Skleja je si' w ca&o#$ przed
wykonaniem odlewu. Oczywi#cie metal nie wype&nia ca&ej formy,
a tylko jej powierzchni'; rze"ba w #rodku jest pusta.
Gips, cement, plastik
W podobny sposób powstaj! odlewy z gipsu, cementu lub plastiku. W zale%no#ci od rodzaju formy, modelowan! w glinie rze"b'
mo%na z tych materia&ów odla$ w wielu egzemplarzach.
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Myron
(po!. V w. p.n.e.)
Dyskobol

Rze"biarz grecki Myron wprowadzi&
do rze"by ruch. Przedstawiane postacie
zatrzymane s! w pewnej fazie ruchu,
np. dyskobol uchwycony tu% przed
momentem wyrzucania dysku. Idealnie
zbudowany m&odzieniec pochyla do przodu
tors, jest ca&y spr'%ony i skupiony, aby
wyrzuci$ dysk jak najdalej. Artysta wykazuje
si' doskona&! znajomo#ci! anatomii.
Myron robi& swoje rze"by
w br!zie, niestety jego dzie&a znane s! tylko
z marmurowych kopii rzymskich. Br!zowe
orygina&y nie dotrwa&y
do naszych czasów.

Glina
Rze"by z gliny lub glinki zwykle s&u%! jako model odlewów. Mog!
one jednak sta$ si' samoistnymi dzie&ami rze"biarskimi. Rze"by
z gliny wypala si' w ceramicznym piecu, cz'sto te% pokrywa
emaliami z tlenków metali i jeszcze raz wypala. Emalie maj!
bardzo bogat! palet' barw. Ma&e rze"by i naczynia zrobione
z gliny, nierzadko kilka tysi'cy lat temu, przetrwa&y w ziemi
do naszych czasów.
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Drewno
Drewno jest materia&em rze"biarskim u%ywanym od prehistorii
do dnia dzisiejszego. Jest doskona&e do obróbki, cho$ nale%y
do materia&ów mniej trwa&ych – w dobrych warunkach rze"by
z drewna d'bowego, brzozowego, i stosunkowo mi'kkiej lipy mog!
przetrwa$ kilkaset lat.
Rze"by drewniane spotykamy w ka%dym zak!tku #wiata, wsz'dzie
tam, gdzie rosn! drzewa. W ka%dym ko#ciele znajdziemy cho$
jedn! – krucyfiks, #wi'tego, ambon'. W gotyku drewniane rze"by
cz'sto malowano i z&ocono, czyli polichromowano. W rze"bach
nowszych, wspó&czesnych wykorzystuje si' naturalny kolor drewna, jego us&ojenie, a nawet s'ki.
Prócz artystycznej, profesjonalnej rze"by w drewnie, mamy wiele
bardzo ciekawych plastycznie, ekspresyjnych dzie& snycerskich,
zrobionych przez artystów ludowych. )wi!tki, Chrystusy Frasobliwe i krucyfiksy spotykamy w wiejskich ko#cio&ach i przydro%nych
kapliczkach.

Pi kna Madonna
z Kru!lowej
k. Grybowa

Rze"ba z XV wieku,
twórca nieznany.
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Auguste Rodin
(1840-1917)
Balzak

Twórczo#$ Rodina nale%y
do najwybitniejszych
zjawisk w dziejach rze"by.
Prze&om, jakiego dokona&
w rze"bie, porównywalny
jest z rewolucyjnymi
zmianami impresjonistów
w malarstwie.

Instalacje rze"biarskie
W XX wieku powsta&o wiele rze"b montowanych z elementów gotowych lub specjalnie przygotowanych przez artyst'. S! to g&ównie
rze"by lub kompozycje przestrzenne, nieprzedstawiaj!ce, abstrakcyjne, wykonane z cz'#ci metalowych zespawanych, nitowanych
i lutowanych. Takie kompozycje, przedstawiaj!ce i symboliczne
(tak%e pomniki), tworzy& W&adys&aw Hasior.

W!adys!aw Hasior
(1928-1999)
Karpackie
luminiscencje

Hasior tworzy&
z nietypowych
materia&ów:
z gotowych
przedmiotów lub
ich cz'#ci, z drutu,
szk&a, blachy,
tkanin, z rzeczy
zniszczonych –
ze z&omowiska,
#mietnika. Mo%na
powiedzie$ o jego
wytworach, %e s! to
rze"biarskie kola%e.
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Ksawery Dunikowski (1875-1964)
G"owa Mickiewicza

G&owa wyrze"biona w drewnie. Artysta mocnymi
ci'ciami zaznaczy& monumentalno#$ i wewn'trzn! si&'
portretowanego wieszcza.

Funkcje rze"by
Od najdawniejszych czasów rze"ba pe&ni&a funkcj' przede wszystkim kultow!, czyli przedstawia&a wizerunki bogów i bo%ków.
W #wi!tyniach chrze#cija(skich wyobra%enie Boga i #wi'tych
jest g&ównym elementem wystroju. Równie% od najdawniejszych
czasów rze"biarze wykonywali postacie królów, w&adców, wodzów
i innych s&awnych ludzi. Rze"by stawia si' tak%e na g&ównych
placach miast, w parkach, ogrodach królów i magnatów, w s!siedztwie pa&aców. Pomniki i nagrobki rze"biarskie, cz'sto najwy%szej
klasy, powstawa&y na cmentarzach. Przyk&adem s! znakomite
rze"by cmentarne na wile(skiej Rossie, warszawskich Pow!zkach,
lwowskim *yczakowie i krakowskim cmentarzu Rakowickim.
Du%! rol' w dziejach sztuki odegra&a rze"ba portretowa (popiersie).
Dzi'ki niej znamy twarze Aleksandra Macedo(skiego, Sokratesa,
Arystotelesa czy Juliusza Cezara.
Nie sposób pomin!$ znaczenia elementów rze"biarskich w architekturze: powtarzalne ornamenty, dekoracje zewn'trznych
i wewn'trznych #cian budynków reprezentacyjnych – ratuszy,
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teatrów i #wi!ty( – nadaj! budynkom charakterystyczne cechy.
Swoist! rze"b! jest ka%da g&owica kolumny lub pilastra.
Relief
Mówili#my dot!d przede wszystkim o rze"bie pe&nej, ogl!danej
ze wszystkich stron. Istnieje jeszcze kompozycja rze"biarska zwana
p&askorze"b! lub reliefem, przeznaczona do ogl!dania od frontu. Jest to rze"ba wydobyta z p&yty kamiennej, drewnianej lub
metalowej z pozostawieniem w niej t&a. W zale%no#ci od stopnia
wypuk&o#ci wyró%nia si' typy reliefów:
■ p&aski, gdy kompozycja wyst'puje s&abo przed p&aszczyzn' t&a,
■ wypuk&y, gdy wyst'puje przed t&o bardzo silnie,
■ wkl's&y, gdy p&aszczyzna t&a wyst'puje przed wykonan! w g&!b
kompozycj'.
W architekturze spotyka si' relief a%urowy, w którym pewne
partie kompozycji wyci'te s! na przestrza& w p&ycie kamiennej
lub metalowej.

Drzwi Gnie#nie$skie
(pierwsza po!. XII w.)

Jedna z kwater Drzwi Gnie"nie(skich.
P&askorze"ba przedstawia moment
#mierci #w. Wojciecha.
Przyk&ad naj#wietniejszej rze"by
#redniowiecznej na ziemiach
polskich. Wida$ wielki kunszt artysty
i doskona&o#$ kompozycji.
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+WICZENIA
1

Wyszukaj w najbli%szej okolicy pomnik lub inn! rze"b' i naszkicuj j! lub
sfotografuj. Opisz krótko, kogo lub co przedstawia i z jakiego okresu
pochodzi. W opisie zaznacz tak%e, z jakiego materia&u zosta&a wykonana,
a je%eli twórca rze"by jest znany, podaj jego nazwisko.

2

W dowolnym materiale, takim jak np. myd&o, glina, plastelina, modelina,
kora drzewa, spróbuj wyrze"bi$ posta$ ludzk! lub zwierz'c!, portret.
Mo%esz wykona$ p&askorze"b' (opracowuj!c bry&' z trzech stron) lub
rze"b' pe&n! (opracowuj!c bry&' z wszystkich stron).

3

Kartk' z bloku technicznego uformuj w walec i z niego, przez nacinanie
i odpowiednie odginanie, stwórz charakterystyczn! mask'. Dla wzbogacenia tej kompozycji rze"biarskiej mo%esz pewne elementy (nos, usta,
oczy, uszy) wyci!$ z innego kawa&ka brystolu i wsun!$ w przeci'cia
lub przyklei$.

4

Z klocków lub pude&ek opakowa( pomalowanych jednolitym kolorem
stwórz kompozycj' przestrzenn!, &!cz!c elementy klejem. Opracuj j! w taki
sposób, aby by&a interesuj!ca do ogl!dania z wszystkich stron. Za&ó%,
%e kompozycja ustawiona b'dzie na ruchliwym rondzie miejskim.

5

Wyszukaj ciekawe w formie ga&!zki, korzenie, patyki i spróbuj zobaczy$
w nich kszta&ty kojarz!ce si' z czym# znanym. Mo%esz po&!czy$ je tak,
aby utworzy&y ciekawy kszta&t. Zrób podstaw' do swojej rze"biarskiej
formy, aby mog&a stan!$ na twoim biurku czy pó&ce lub aby# móg&
j! komu# podarowa$.

6

Wyszukaj efektowny w kszta&cie i barwie kamyk i postaraj si' po jubilersku oprawi$ go w odpowiednio powyginany, mi'kki drut, foli'
aluminiow!, blaszk' miedzian! itp. Postaraj si' wydoby$ i podkre#li$
oryginalno#$ kszta&tu i barwy kamyczka.

