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 FORMACJA IDEI

 W grudniu 1990 roku dzięki inicjatywie profesorów Andrzeja Niekrasza i Andrzeja Nawrota przy 
poparciu profesora Tadeusza Wolańskiego, postaci zasłużonych dla kultury i nauki Kalisza – 
zdecydowałem się  na podjęcie obowiązków kierownika pracowni rzeźby w kaliskiej filii 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie  Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 
UAM. Do tego momentu już od  dwudziestu czterech lat  pracowałem nieprzerwanie w uczelni, 
którą ukończyłem  – w Państwowej  Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych – obecnie Akademii Sztuk 
Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Pracę w  kaliskiej uczelni podjąłem jako 
równoległą do pracy w łódzkiej ASP, gdzie  też prowadziłem jedną z pracowni rzeźby.  Moimi 
profesorami w macierzystej uczelni byli :  malarstwa  – Stefan Wegner  najbliższy współpracownik 
Strzemińskiego i twórczy kontynuator Jego Teorii widzenia, rzeźby – Mieczysław Szadkowski, 
podstaw kompozycji – Lech Kunka, biżuterii– Lena Kowalewicz  - wychowankowie Patrona 
Uczelni. Moich pedagogów łączyły wspólna  myśl i pasja kreowania na płaszczyźnie lub  w 
przestrzeni jasno określonej formy ageometrycznej, pulsującej rytmem biologicznym. Wynikało 
to z preferencji dla nurtu racjonalistycznego sztuki współczesnej, dla którego ostoją wśród 
powstających po wojnie wyższych uczelni plastycznych stała się  szkoła łódzka z racji genealogii 
ideowo-artystycznej  jej współzałożyciela W. Strzemińskiego i otaczającej  Go wraz 
z Jego żoną - Katarzyną Kobro, już od przed wojny, awangardy w Łodzi. Założyciele łódzkiej szkoły 
byli jedynymi wtedy w Polsce partnerami dla ewoluującej sztuki współczesnej, zwłaszcza w nurcie 
racjonalistycznym. Teoria widzenia jest, uważam, najlepszą wykładnią powstania kubizmu - 
zjawiska  najbardziej intelektualnie znaczącego dla  ewolucji nurtu racjonalistycznego sztuki 
współczesnej, który obrodził przecież konstruktywizmem, Bauhausem i „stylem międzynarodowym” 
w architekturze. Założyciele łódzkiej uczelni byli nie tylko partnerami ale, uważam, twórczo 
odpowiedzieli na nadciągający dla nurtu racjonalistycznego kryzys czym stawało się  nadmierne 
przesycenie geometrią  - proponując i tworząc formy ageometryczne, biologiczne, będące 
skutkiem świadomości wzrokowej która wyposaża w umiejętność syntetyzowania obserwowanych 
form w przyrodzie. Kreowanie tego świata form ageometrycznych odbywać się tylko może przy 
zachowaniu dyscypliny obowiązującej w nurcie racjonalistycznym gdzie zawsze panuje dyktat 
proporcji „złotego podziału” odcinka. W przekonaniu dla powyższej, ewoluującej, sprawy 
pracowałem zawsze w ASP i oddany tej misji podjąłem pracę w Kaliszu. 
 Z Marią Podskarbi-Hebisz pracowałem od samego początku. Jest Ona absolwentką uczelni 
wrocławskiej i przed naszym poznaniem się w swej twórczości rzeźbiarskiej preferowała  formy 
organiczne co bardzo ułatwiło późniejsze nasze zjednoczenie w realizacji programów naukowo-
dydaktycznych i w przygotowywaniu Jej kolekcji doktorskiej i habilitacyjnej, prezentowanych na 
Radach Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie. Jako doktor habilitowany Maria Podskarbi-Hebisz 
kieruje aktualnie jedną z pracowni rzeźby WPA UAM. 
 Lidia Głazik i Beata  Sobczyk to absolwentki naszej, pracowni rzeźby UAM w Kaliszu, których 
prace dyplomowe znajdują się w kameralnym plenerze przed byłą siedzibą profesora Niekrasza 
przy ulicy Nowy Świat 13. Od 2001 roku są One  pracowniczkami naukowo-dydaktycznymi 
pracowni rzeźby WPA UAM na stanowiskach adiunktów. Lidia Głazik i Beata Sobczyk poprzez swą 
kreatywność, mam nadzieję, zmierzają dalej, ku habilitacji. Podstawą scementowania naszej małej 
formacji czworga pedagogów  i czworga artystów był dobrowolny wybór  idei i umiejętność 
znalezienia czasoprzestrzeni dla własnej samorealizacji  w  nurcie  racjonalistycznym w jego 
odmianie organicznej , w świecie wypukłości i wklęsłości, świecie wymagającym  ale dającym nie 
do policzenia możliwości, nie tylko formalne ale i w sferze treści, często nadrealnych. W sumie na  
przestrzeni dwudziestu jeden lat (z mego punktu widzenia) stworzyliśmy  jednolity front ideowo-
artystyczny opierając swą dydaktykę na obiektywizacji procesu nauczania czerpiąc wiedzę z 
genealogii sztuki współczesnej  tam gdzie ona  inspiruje się przyrodą. Niezapomniane satysfakcje 
dostarczało nam zaangażowanie licznych grup naszych studentów, przeważnie nauczycieli na 
studiach niestacjonarnych w sobotnie popołudnia i niedzielne poranki . Zdobyczami naszej  
formacji są rzeźby i płaskorzeźby  tych studentów, które znajdują się w przestrzeniach WPA UAM
 i nie tylko  tam.

ANDRZEJ JOCZ, Łódź w grudniu  2013 roku.





Maria Podskarbi-Hebisz 
z cyklu Odloty Aniołów, rzeźba porcelanowa, 2012 



Maria Podskarbi-Hebisz
z cyklu Odloty Aniołów, rzeźba porcelanowa, 2012





Beata Sobczyk 
Roszący, epoksyd 2013 



Beata Sobczyk i Lidia Głazik
statuetka bez tytułu, epoksyd 2013



Beata Sobczyk
kompozycja ceramiczna, 2013 



Beata Sobczyk
Sięgnij mnie, epoksyd 2007-2013 



Lidia Głazik
Zniwisk, epoksyd, 2009



Lidia Głazik
Dziwo, epoksyd, 2010



Lidia Głazik
Z cyklu Paciorkowce, epoksyd, 2013



Lidia Głazik
Z cyklu Paciorkowce, epoksyd, 2013



Andrzej Jocz
Blok – pierwszy wygenerowany AUTONOMIZM, technika rezolan, marzec 1972
wystawa okręgowa ZPAP w Ośrodku Propagandy Sztuki w parku Sienkiewicza w Łodzi



Andrzej Jocz
AUTONOMIZM II, epoksyd na konstrukcji stalowej, 1986-1988, renowacja 2013

Pabianice



JAndrzej Jocz
AUTONOMIZM III – interpretacja projektu AUTONOMIZMU II, epoksyd, 1983-1992



Andrzej Jocz
AUTONOMIZM XIII – Pląsawiec, epoksyd na konstrukcji stalowej, 1990-1999

kampus Uniwersytetu Łódzkiego



Galeria Wieża Ciśnień 
Kalisz 2013
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