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Sto lat funkcjonowania wydziału kształcącego rzeźbiarzy na poznańskiej uczelni od Szkoły Zdobniczej do 

Uniwersytetu Artystycznego, skłania do postawienia kilku zasadniczych pytań. 

Pierwsze dotyczy roli jaką rzeźba poznańska odegrała w procesach kształtowania ideowej i estetycznej 

tożsamości miasta Poznania. Z tą problematyką niemal organicznie związany jest proces transformacji idei 

kształcenia traktującej rzeźbę jako dyscyplinę sztuki ale też dyscyplinę intelektualnego rozwoju młodych 

artystów opartą na potędze tradycji i ciekawości poszukiwania nowych przestrzeni rzeźby. 

Zasadne jest pytanie o związki ze sztuką współczesną i sens uczestnictwa w sporze o wartości związane z 

tradycją, nowoczesnością, suwerennością artysty etc. 

Chcemy szukać odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie i pośrednie związki współczesnej rzeźby z 

architekturą, urbanistyką, sztuką performance a może też teatrem czy tańcem. 

Chcemy dokonać analizy funkcjonowania rzeźby w przestrzeni miejskiej od pomnika warunkowanego 

społecznymi i politycznymi decyzjami po formy efemeryczne funkcjonujące w obszarach festiwali sztuki i 

w przestrzeniach publicznych jako nieformalne interwencje artystyczne. 

Celem konferencji jest zbadanie zarówno w wymiarze praktycznym jak i teoretycznym, złożonych relacji 

pomiędzy rzeźbą jako bytem stabilnym i związanym z nią dynamicznym procesem anektowania przestrzeni 

w formie obiektu, instalacji akcji czy sztuki performance. Wykorzystując tę perspektywę, chcemy dokonać 

analizy funkcjonowania różnych form rzeźby w przestrzeni publicznej, przyjrzeć się obszarom granicznym 

kształtowanym przez obiekty efemeryczne, akcje zintegrowane z rzeźbą, architekturą czy sztuką  

performance. 
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BLOKI TEMATYCZNE: 

 

1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA 

- Metody kształcenia rzeźbiarzy. Tradycja i kontekst sztuki współczesnej. 

- Wydział Rzeźby – funkcje edukacyjne i kulturotwórcze. 

- Figura, przestrzeń, czas, projekcja jako elementy budowania strategii edukacyjnych.  

2. MIASTO 

 

- Rzeźba jako narzędzie transformacji przestrzeni miejskiej 

- Pomnik – sztuka warunkowana kontekstem społeczno politycznym 

-  Rzeźba w zwarciu z architekturą. Walka o autonomię i status przestrzeni wspólnej.  

 
3. RZEŹBA W PROCESIE 
 

- Rzeźba wobec czasu. Autonomia śladu, pozostałości, resztki. 

- Instalacja, akcja, performance wobec rozszerzonej definicji rzeźby 

-  Manifestacja i mistyfikacja. Rzeźba wobec utrwalania współczesnych mitologii. 
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