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Praca dyplomowa składa się z kilku obiektów, a każdy z nich odnosi się dopytań: czym 
jest wolumen? Jaki jest ich wolumen? Pierwszym jest rzeźba, zbudowana z marmuru  
i betonu, mierzy 2,70 m wysokości, waży łącznie 17 ton. Drugim jest instalacja w której 
prezentowany jest film i muzyka, spójna z samą rzeźbą. Trzecim elementem jest tryptyk, 
również zbudowany z kamienia i betonu. Praca magisterska obejmuje również osiem 
obiektów stworzonych z grawerowanej pleksi i gipsu.

 
„Wolumen: w rzeźbie- przestrzeń przez nią zajmowana, jej objętość, bryła,niekiedy 
mylnie utożsamiany z masą rzeźby, która określa przede wszystkim materiał”

.Sięgając po to zagadnienie jako obiekt badań w swojej pracy, staram sięodpowiedzieć na 
pytanie: czym jest przestrzeń, która otacza rzeźbę? Czy zamyka sięjedynie w formalnej 
definicji? Gdzie znajdują się granice Volumenu? Czy są narzucone,czy przeciwnie- 
twórca sam je określa. Czy obejmuje ona również czas i ludzi?

Do rzeźby podchodzę wielowymiarowo. Staram się wyjść poza sam cel- finalną formę 
obiektu, której Volumen jest niejako określony. Stosuję inwersję- zakładając, że rzeźba 
staje się Volumenem zadaję pytanie: czy świat zewnętrzny w tej sytuacji, mogę nazwać 
obiektem? Oczywista jest dla mnie zależność między jednym a drugim. Otoczenie ma 
ciągły wpływ na akt tworzenia i odwrotnie- rzeźba ma wpływać na otoczenie- poruszać, 
intrygować, inspirować. Bez adresatów- staje się jedynie rzeczą. Wychodząc poza 
przestrzeń zmysłową- wchodzę w przestrzenie transcendentalne. 

Przeciwstawność i opozycja to zagadnienia, które determinują moją pracę. „Oppositio 
relatiwa- przeciwstawność względna, oraz Oppos  itio conniuntum- istotazłożona  
z ciała i duszy”. Chcę pokazać, że nie tylko skończona rzeźba jest istotą. Często odbiorcy 
skupiają się jedynie na niej. Nie pozwalają sobie wyjść poza ramy, kształt. Chcę zwrócić 
ich uwagę na fakt, że to właśnie dzięki temu, co wokół- praca może powstać, że składa 
się na nią przede wszystkim proces. Wszak „to droga jest ważna, nie cel”. Intencja,  
    z którą tworzę, jest jak oddech przez frazą muzyczną. Tylko odpowiednio wzięty- 
odda jej pełną amplitudę.    













To czego nie ma?

Narodziny Wolumenu. Nie pamiętam kiedy pierwszy raz podejmowałam rozważania na 
temat Wolumenu. Ponieważ przestrzeń wokół nie jest oczywista, intencjonalność nie jest 
namacalna, a czas względnie określany, to pytanie zapewne zostanie bez odpowiedzi. 
Pytanie, czym jest przestrzeń wokół rzeźby? Wydaje się być tak podstawowym 
zagadnieniem, jednak tym bardziej uważam wymaga pochylenia się nad tym problemem. 

Przygotowanie ideologiczne i merytoryczne jest szalenie istotne. Nie tylko wzbogaca 
naszą wrażliwość, ale również ukierunkowuje ją. Daje przestrzeń kontemplacji nad 
własnym imperatywem. Budując ideę, już buduję rzeźbę, bowiem sam obiekt jest 
medium, jest formą wypowiedzi. Zatem skoro rzeźba potrzebuje swojego wolumenu, 
posiada swój wolumen, to twórca również. Jest nieodzowny. To on i wydarzenia, które 
 w nim zamieszkały często ukierunkowują i inspirują artystę do podjęcia kroków i decyzji 
mówiących jak będzie wyglądał zarys formy. 



Przestrzeń otacza nas każdego dnia. Wypełnia wnętrza, czas, relacje, zmysły. Swoimi 
warstwami otacza nas jak skóry. Razem i każdego z osobna. Tworzy pewnego rodzaju 
aury, przenikające się, wpisujące jedna w drugą. Złożoność, wielowymiarowość  
i wielowarstwowość opisywanego przeze mnie problemu może przynieść poczucie 
bezpieczeństwa w pr cesie twórczym, jak i również uwiązania czy ucisku. Zrozumienie 
lub osamotnienie. Aura dzieła jest nieuchwytna. Potencjał energii pochodzący od widza 
powoduje sprzężenie zwrotne, rzeźba wpłynęła na niego. Kiedy ten widz odchodzi, 
zabiera ze sobą nie wiedzieć gdzie, potencjał. W swoich przeżyciach, zainspirowany, 
rozemocjonowany, świadomie lub nie poszerza wolumen. 
Wolumen, który nas otacza jest również transcendentalny. 

Często właśnie wyłączając zmysły jesteśmy w stanie odczuwać. Może również to 
intuicja jest wolumenem. Stany flow? Wchodząc w nie wchodzimy jakby poza bramę 
do odczuwania świata poza zmysłami. Podświadomie poddając się procesowi, aby na 
powrót znów objąć formę swoim intelektem, emocjami. Poddać ocenie i opinii własnej. 
Na powrót w pełni świadomie spojrzeć, dotknąć powąchać, po prostu przebywać z tym co 
się wydarzyło. Dać sobie czas. 3 „(ang. flow, inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenie) – 
pojęcie z pogranicza psychologii pozytywnej i psychologii motywacji. Twórcą koncepcji 
jest Mihály Csíkszentmihályi, według którego flow to stan między satysfakcją a euforią, 
wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Według autora przepływ można 
tłumaczyć jako słowo, którym ludzie opisują swój stan umysłu, kiedy są całkowicie 
skupieni podczas danego zadania, które wykonywane jest dla czystej przyjemności  
z samej tej aktywności. Osoby doświadczające uniesienia często definiują ten stan jako 
„niesienie falą” czy “unoszenie się na wodzie”. Flow często odczuwane jest podczas 
takich zajęć jak wspinaczka górska, żeglarstwo, gry sportowe, tworzenie muzyki, joga 
czy medytacja.

Przepływ charakteryzuje się brakiem samoświadomości, utratą poczucia czasu oraz 
całkowitą wolnością od strachu i lęku. Uskrzydlenie zaliczane jest do emocji pozytywnych, 
wzbudzanych przez teraźniejszość”. Po drugiej stronie barykady istnieją inne stany, 
które często dla samej rzeźby są wartościowe, choć mają mniej pozytywne wybrzmienie. 
Mówię tu o stanach manii czy obsesji, które często towarzyszyły w procesach twórczych 
różnym artystom m.in. Camille Claudel czy Vincentowi Van Goghowi. Pasja, udręka. 

Nierzadko zanurzamy się w pamięci przywołując wspomnienia. Próba w próbie, próba 
za próbą, które podejmujemy, zadecydowały o tym kim jesteśmy w danym momencie. 
Te drogi i podejmowanie się ich, które często nie mają namacalnego wydźwięku jednak 
budują i poszerzają świadomość, wzbogacają w doświadczenia po to, aby podjąć decyzję 
jak miałby wyglądać zarys finalnej pracy, bo sama w sobie jak wspomniałam też jeszcze 
przejdzie swój proces. 



Kolejnym pytaniem jakie się rodzi, to pytanie kiedy jest „teraz”. Na swojej osi projektowania, 
w ilustracji nr 2 widnieje wielokrotnie. „Teraz” na pozór nie ma nic wspólnego z potęgą 
teraźniejszości czy stanami flow. Jednak pozostaje w pamięcinieświadomej. Zapachu, 
pamięci mięśni, randomowych bodźców jeszcze nie uświadomionych lub niedocenionych 
stałych powtórzeń w naszym życiu. To miejsca lub wydarzenia nie wiedzieć czemu dla 
nas ważne. Przecież nie mamy nagle wpływu co nas pociąga, co się podoba, kusi. „Teraz” 
to akt w którym jesteśmy wrażliwi nawolumen.

Dotyka to tak wiele aspektów życia. Wszystkie te aspekty przeplatają się, przenikają. Czy 
w swojej pracy mamy wpływ na ich odcięcie? Może byłoby to zgodne patrząc jedynie 
na formalne zagadnienia i właśnie takie traktowanie rzeźby, lecz zawsze patrzymy 
subiektywnie. Czy jesteśmy w stanie się od tego uwolnić?

 Oddech jest przestrzenią. Oddech przed zagraniem pierwszego dźwięku na 
instrumencie, postawieniem pierwszej kreski. Oddech przed wypowiedzeniem słowa. 
Oddech przed wysiłkiem. Oddech w momencie frustracji. Oddech w trakcie maratonu. 
Oddech w trakcie ekscytacji. Oddech podczas snu. Oddech za którym tęsknimy. Oddech 
jest nieunikniony. Oddech może być ukierunkowany, intencjonalny. 

Oddech jest odejściem od formy, emocji, sytuacji. Odchodząc daje sobie szansę na 
równowagę, zachowuje prawdopodobnie zdrowy dystans. Nie ma receptury na metodę 
czy to jak powinna wyglądać amplituda oddechu. Poprzez poznanie własnej metodologii 
pracy, każdy osobiście musi zbadać swój proces i pojawia się kolejne pytanie. Jeśli oddech 
jest naturalny, nieunikniony to czy warto próbować go ujarzmiać w akcie tworzenia? 
Inspirując się innymi dziedzinami zajmującymi bezwzględnie życie i podporządkowujące 
je np. balet czy boks. Przyglądam się i szokuje mnie jak bardzo tam jest to oczywiste.



Oppositio relatiwa, oppositio 
conniunctum.

„Opossitio” – Przeciwstawność 
Opositio relativa - Przeciwstawność względna, przeciwstawność odnośna, 
przeciwstawność stosunkowa 
Opositio coniunctum- Istota złożona z duszy i ciała, Istota złożona z formy i materii.” 

Wolumen wypełniają opozycję także go budują. To na nich opierają się podstawowe 
zagadnienia kompozycji, relacji, budowania formy. 

Opozycje:
Obsesja – wolność w działaniu
Determinacja – świadomość ulotności
Wnętrze formy – zewnętrze formy
Czas – brak czasu
Projekt – podążanie za konkluzjami
Zaangażowanie – niemoc
Niepodległość – Stłamszenie
Zła rzeźba – Prawo do popełnienia błędu.
Kobiecość – Brak sensualności.
Teoria – Praktyka
Wyobraźnia – Zderzenie z rzeczywistością
Kamień - Beton
Radość i spełnienie – udręka i obowiązek
Chaos – spokój
Granice – obalenie granic
Cel – wrażliwość na przypadek
Ciężar – lekkość
Miłość – nienawiść
Harmonogram – spontaniczność
W ziemi – nad ziemią
Wady – zalety
Poczucie bezpieczeństwa – stąpanie na granicy
Bycie oddanym – zlekceważenie
Flow – mania
Pasja – udręka
Samotność- zrozumienie
Intuicja- intelekt
Miękkie – ostre
Organiczne – twarde
Światło – cień
Gładkie – chropowate
Rytm – kontra
Wertykalność formy – obszerna, rozległa bryła
Wrażenie lekkości – ciężar materii
Kreska – plama
Ciało - dusza 



Lawirowanie między zasadami  
a spontanicznością. Przestrzeń na zmiany.
W swojej pracy świadomie postawiłam granice. Napisany kodeks miał być mantrą, 
która pozwalała sukcesywnie wypełniać dzień pracą i który pozwalał na swobodę, bo 
nie pozwalał się zagubić. Skąd miałabym wiedzieć, że jestem spontaniczna, gdybym nie 
miała ułożonych pewnych sfer życia? Dał on pole i poczucie bezpieczeństwa. Wspierał w 
chwilach zwątpienia. Podsycał obsesje. Procedura dnia:

- Każdy ma prawo czuć się bezsilny. 
- Zmęczona ma prawo wymagać czasu i przestrzeni. Jest to niepodległe.
Brakiem szacunku byłoby to lekceważyć.
- Słuchaj własnej intuicji. Pod koniec dnia jesteśmy sami. Ja i Kamień.
- Nawet jeśli nie możesz tworzyć musisz pracować.
- Jeśli nie możesz pracować – posprzątaj.
- Inne dziedziny sztuki są bogactwem inspiracji.
- Ćwicz przynajmniej trzy razy w tygodniu, hartuj swoje ciało.
- Daj sobie prawo do stworzenia złej rzeźby, nie ubolewaj nad potencjalnie
straconym materiałem, który wymagał tak wiele przygotowań i wyrzeczeń. Jest on
bowiem Twoją lekcją, doświadczeniem. Doświadczaj więc. Błędy są naturalne.
- Spontaniczność jest wspaniała. Pozwalaj sobie na świeże decyzje. Wszystko
się zmienia i dojrzewa. Nie ujmuje to Twojej konsekwentności.
- To droga prowadzi do podjęcia nowych decyzji.
- Proces jest najistotniejszy.
- Otaczaj się swoimi pracami z których wyniknęła ta myśl.

Dyscyplina wydawała się być nieodzowna. Nadal jest. Jednakże. Stawiając pierwsze 
założenia w rzeźbie, zdawałam sobie sprawę z dystansu do pokonania. Projektując formę, 
stworzyłam: Ostateczność, która nigdy nie nadejdzie. Projekt tak idealny, nie obejmujący 
żadnych struktur, uproszczeń i kłamstw rzeźbiarzy. Miał byćmodelem, szkieletem 
kompozycji, oparciem, ponieważ nie dojrzałam jeszcze do czystej improwizacji. Nie  
w przypadku tak dużej skali. Posiłkując się modelem, który w swoim obliczu ukazywał 
formy humanoidalene, wyciągałam kolejno profile. Odejmując kamień, słuchając co ma 
do powiedzenia, wiedząc o konieczności pozostawienia pewnych elementów, dodawałam 
je w modelu. W akcie pracy zmieniało się oblicze rzeźby i projektu, był to proces, który 
ewoluował do formy abstrakcyjnej. Takie też było założenie lecz nie wiedziałam co 
zastane pod koniec drogi, nadal nie wiem. Jest to proces, który zmienił mnie, a sam 
model pozwolił mi oswoić się z kamieniem, który ma wiele do powiedzenia. Pozwolił 
wdrożyć się i nadał odwagi do podejmowania spontanicznych decyzji.

 Walka z materia nie jest prosta. Kompromisy i szukanie potwierdzenia w słuszności 
podjętych decyzji, wytrwałość w wysiłku fizycznym i dystansie do pokonania, jest 
doświadczeniem, którego nie da się nabyć słuchając opowieści czy zagłębiając się  
w lekturę. Odstąpienie od planu nie jest oznaką słabości, wręcz przeciwnie. 
Spontanicznie podejmowane decyzje są w pewien sposób już ujarzmione, po tak długich 
przygotowaniach i przyglądaniu się problematyce formy, są to konkluzje podsycone 
gorącym uczuciem. 



Prowadzenie dziennika, uświadamianie sobie swoich odczuć, rzetelności, pokus czy 
wyrzeczeń jest trudne. Obiecując sobie szczerość wobec swoich rzeźb, obiecałam pisać 
prawdę. Nie zawsze piękną, nie zawsze idealną. 

Postawione granice w końcu musiały być obalone, ponieważ jestem innym człowiekiem. 
Schematy zmieniają się i ewoluują wraz z jego rozwojem. 

Przestrzeń na zmiany. 

Najważniejsze jest, aby nie dopinać wszystkiego do końca, aby zostawić przestrzeń na 
tzw. przypadek. Wyczekiwany, jest kroczeniem w codzienności między świadomym 
doborem pracy, którą należy wykonać, której jestem pewna, a przestrzenią pozostawioną 
na zmianę, a takowej nie brakuje. Jest to właśnie lawirowanie między  spontanicznością 
a zasadami. Bycie czujnym i uważnym na to co się wydarza, bycie wrażliwym na to co w 
trakcie widzimy.

 Akt pracy cechuje się też gestem, który wynika z czystej potrzeby, a napiętnowany jest 
przeżyciami.

Czas a forma

Jak odczuwasz czas podczas procesu twórczego? Od projektu do efektu końcowego 
dzieli nas czas. Proces w którym decyzje są nieodwracalne bo ujmowane są w medium 
jakim jest kamień. Niewspółgrający element, niepożądany błąd może jedynie pogłębić 
wolumen o dalsze poszukiwania, kolejne decyzje, zmiany. 

Wewnętrzne poczucie ewolucji jaka się dokonuje wewnątrz wyobrażeń i osobowości 
twórczej wymaga czasu, a raczej to on determinuje te zmiany. Niedojrzała rzeźba często 
potrzebuje odseparowania od twórcy, uwolnienia wolumenu jako czystej formy od 
ego, od własnych ambicji, niepewnych decyzji, które wpływają na niekorzyść rzeźby. 
Czas potrafi leczyć, potrafi odświeżyć. Zachowanie dystansu po to, aby zachłysnąć 
się formą na nowo jest szalenie istotne. Dojrzewanie wymaga czasu, próby wymagają 
czasu, a po zbieraniu owoców jeszcze jest długa droga w postaci pielęgnacji. Cierpliwość 
 i konsekwentność są jego cnotami, to dzięki nim volumen ma szansę się wypełniać w 
sposób naturalny, prawdziwy, nie opierający się na teoretyzowaniu czy wyobrażeniach. 
Cierpliwość potrafi być również dyscypliną, uparte dążenie do celu, który zmienia 
swoją formę? Który to cel nie jest jasno określony w swoim początkowym założeniu, ze 
względu na wyczekiwany przypadek, który determinuje szlachetność materiału. Trudne. 
Kiedy Wyczekiwanie w samotności, nabiera świadomości? Wtedy kiedy oswoję się  
z procesem. Sinusoida wrażeń, determinacji,zmęczenia i na powrót potrzeby tworzenia 
jest nieodzowna. Rzeczy i ludzie potrzebują czasu. Jest to niepodległe. Zmuszanie 
się nie jest brakiem szacunku do rzeźby. Jest oznaką dyscypliny. Istnieją odstąpienia 
od tego założenia, odbywająca się walka przez ,którą trzeba przejść, między nowymi 
decyzjami, które sugeruje intuicja, a które wynikają z procesu, a celem, o czym pisałam 
powyżej. Duża skala determinuje obszerny dystans czasu, w szczególności kiedy mamy 
do czynienia z brakiem doświadczenia. Jak wiele możemy z siebie dać? Brat zawsze mi 
powtarzał: Zapewne zbyt słabo chciałaś. Bezsilność wobec walki z materią jest wpisana 
w czas, jest to ludzkie. 



wRozpoczynając proces tak wolny, posiadający nieograniczony wolumen czasu, nie 
wiemy ile go zaangażuje. Nie wiem kiedy nastąpi koniec. Jest jak improwizacja określonym 
temacie, skandalicznie niewyobrażalna. Skłaniająca do ciągłego podejmowania na nowo 
decyzji i bycia wyczulonym na „teraz”. 

Jak traktować rzeźbę kiedy czas jest nieunikniony? Nie robię przecież tego na czas, 
byłabym hipokrytka gdyby było inaczej. 

A jeśli wolumen to czas, w której człowiek mógłby się odnaleźć i zamieszkać?

Rzecz a ludzie
„ W tej okolicy jest zbyt uroczyście
Jaskółki kreślą nad wodami freski
W dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski
I usta milczą to, co widzą oczy
Światło szeleści, zmawiają się liście
Na baśń, co lasem jak niedźwiedź się toczy.
Tadeusz Nowak”

 „The lauhing heat”
your life is your life
don’t let it be clubbed into dank submission.
be on the watch.
there are ways out.
there is a light somewhere.
it may not be much light but
it beats the darkness.

be on the watch.
the gods will offer you chances.
know them.
take them.
you can’t beat death but
you can beat death in life, sometimes.
and the more often you learn to do it,
the more light there will be.
your life is your life.
know it while you have it.
you are marvelous
the gods wait to delight
in you.
Charles Bukowski”



 „If you’re going to try, go all the
way.
otherwise, don’t even start.

if you’re going to try, go all the
way.
this could mean losing girlfriends,
wives, relatives, jobs and
maybe your mind.

go all the way.
it could mean not eating for 3 or 4 days.
it could mean freezing on a
park bench.
it could mean jail,
it could mean derision,
mockery,
isolation.
isolation is the gift,
all the others are a test of your
endurance, of
how much you really want to
do it.
and you’ll do it
despite rejection and the worst odds
and it will be better than
anything else
you can imagine.

if you’re going to try,
go all the way.
there is no other feeling like
that.
you will be alone with the gods
and the nights will flame with
fire.

do it, do it, do it.
do it.

all the way
all the way.

you will ride life straight to
perfect laughter, its
the only good fight
there is.”
Charles Bukowski”



Inspirowanie się innymi dziedzinami sztuki jest wspaniałe i szalenie ważne. Jakże dużo 
siły potrafi dodać poezja czy muzyka. Jak pod wpływem wolumenu utworu potrafi się 
zmienić nasza energia. Inny oddech, inna kreska. Świadomość przebytej drogi przez 
drugiego człowieka przynosi ukojenie. Jakże słowa potrafią unieść Twoja duszę. Ktoś kto 
odważył się pokazać co przezywa.

O muzyce.

 Nie chodzi o wypełnienie wolumenu, a o relacje wolumenów. Kiedy musisz iść własną 
drogą, a drugi z homosapiens okaże zrozumienie dla Twojego procesu w swoim medium 
pozostaje wzruszenie. Świadomość intencjonalności buduje. Dwa obiekty rezonują 
między sobą, wpływają na siebie. Mówimy o przeniesieniu potencjału energetycznego 
i wartości formalnych, również wartości duchowych na język którym się posługujemy, 
a jednak wychodzimy z tego samego miejsca, które nas zainspirowało. Inna droga, inny 
proces, inna form, a nada mówimy o tym samym. 

Miałam przyjemność przy swojej pracy współpracować z muzykiem, a mianowicie  
z pianistą: Szymonem Burnosem. Jego dzieło, jest nieodzownym elementem mojego 
wolumenu i wzajemnie. Takie korelacje wzbogacają nasze pole wyrazu, inspirują do 
podejmowania innych sposobów wypowiedzi. 

Jeśli wolumen to przestrzeń w której mogliby przebywać ludzie to są jego częścią. 
Wolumen otacza społeczeństwo. Bliskie, randomowe i te które nie zdają sobie sprawy jaki 
wpływ wywarły. Człowiek ma wpływ na twórcę, twórca na rzeźbę, rzeźba na człowieka…

O granicach wolumenu.
Wolumen jako przestrzeń wokół rzeźby.
Światło które ją otacza.
Negatyw codzienności.
Powietrze wokół.
To czego nie widać, a co jest najistotniejsze.
Zbyt mało jest niczego.
Jakże ważne jest ”nic”
Rozmowy o „niczym”.
Przestrzeń w ciszy.
Oddech w graniu.
Pauza.
Oddech przed.
Odejście od.
Odpoczynek.
To to także część życia .
W tzw. międzyczasie.
Wyzbycie się.
Selekcja czystością wolumenu.
Odbicie.
Podświadomość.
Kontekst
Relacje.
Osadzenie.
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Projekt swoje podłoże ma w formie humanoidalnej. Ucięte korpusy, pozostawione 
same kończyny dolne to symbol obcięcia swojej kobiecości. Multiplikowane, ustawione 
na cokołach, dzięki którym stopy mają znajdywać się mniej więcej na wysokości oczu 
obserwujących. Ten zabieg pozwala na natychmiastowe zwrócenie ich uwagi na 
dynamikę sylwetki. Jednak jest on tylko formą wyjściową, której korzystając wychodzę 
do finalnej formy abstrakcyjnej. Przenoszę na kamień kolejno profile, które wycinam, 
skupiając się na zagadnieniach formalnych opartych na opozycji i kontrach. 

Fundament jest częścią rzeźby. Jego eksponowanie jest celowym działaniem, wynikającym 
z mojej ideologii i założeń poruszanych przeze mnie w kilku moich poprzednich pracach, 
takich jak tryptyk, który stał się nie tylko punktem wyjścia, ale i satelitami Volumenu.



























Membrna
 
To cienka membrana często nas dzieli, aby przejść z jednej na drugą stronę. Impuls, 
kiks, znudzenie czy wspominana intuicja. Doświadczając opozycji i uświadamiając 
sobie jak jest to ważne w procesie mojej pracy, zainspirowana zostałam do dalszych 
poszukiwań. Zastosowałam inwersję. Skoro przestrzeń jest wolumenem dla obiektu to 
kiedy obiekt mógłby stać się wolumenem? Badając ten problem, zeskanowałam rzeźbę 
ręcznym skanem 3d. Program komputerowy i właśnie ta technologia umożliwiła mi 
zajrzenie do środka formy, na negatyw i jak gdyby jej oczami na zewnątrz. Utrwalając 
kilka ujęć z wnętrza, postanowiłam zbudować samodzielne obiekty. Patrząc odnosze 
wrażenie frezowanej koronki o formie naskórna rzeźby. Membrana jak gdyby została 
zmaterializowana. Rysunek ten utrwalony jest na jednej stronie pleksi o grubości 
piętnastu milimetrów. Daje to możliwość obustronnego spojrzenia na obiekt, na to co 
poza nim, Strony różnią się od siebie, tylko jedna z nich jest frezowana, druga wydaje się 
być jakby za szybą, niedostępna. 

Forma z zewnątrz wyglądająca na okazałą bryłę, ciężką i dominującą, a w środku 
przypominała ciasny korytarz. Dodając zewnętrzny Wolumen odejmuje wewnętrzny. 
Ciekawym przykładem rzeźbiarki, która widzi świat w sposób analogiczny jest Rachel 
Whiteread. Jest to w swojej istocie przewrotne.





Jeśli wolumen to przestrzeń w której mogliby przebywać ludzie to są jego częśćią. 
Wolumen otacza społeczeństwo. Bliskie, randowmowe i te które nie zdają sobie sprawy 
jaki wpływ wywarły. Człowiek ma wpływ na twórce, twórca na rzeźbę, rzeźba na 
człowieka...

W akcie tworzenia Volumenu istotna jest konfrontacja z dużą skalą, dystans, który mam 
do pokonania, potęga materii, z którą przyszło mi się zmierzyć. Inspirują mnie inne 
dziedziny sztuki, przede wszystkim balet, wraz z jego dyscypliną i perfekcjonizmem. 
Wrażliwością i pięknem. Tak jak już wspominałam powyżej , proces dochodzenia do 
formy końcowej w momencie studiowania danego zagadnienia jest
bezwzględny i zaskakujący.





Odejmując materiał, a dodając Wolumen obserwuje proces twórczy - patrzę na 
przestrzeń, samą formę rzeźby jak i również do jej wnętrza. Posiłkuję się nowoczesnymi 
technologiami. Dzięki skanowi 3D mogę zajrzeć do środka rzeźby, spojrzeć z perspektywy 
samego obiektu, obejrzeć jego wnętrze. Kadry właśnie z tego doświadczenia zawarte są 
w ośmiu obiektach rysunkowych. Stawiam pewnego rodzaju membranę i tym samym 
pytanie, jeśli obiekt staje się volumenem, to czy świat otaczający staje się obiektem? Czy 
sam proces nie jest najistotniejszy?







Muzyka, którą napisał zaprzyjaźniony ze mną artysta : Szymon Burnos, jest bardzo 
istotnym elementem samej pracy, nie tyle częścią filmu i wystawy, ścieżką dźwiękową, 
ale inspiracją, natchnieniem. W swoim założeniu nie miała opisywać tworzonej 
przeze mnie rzeźby, miała powstawać paralelnie: obie formy przenikały się, zaczęły 
wpływać na siebie, kierunkować wzajemnie. Potrzebuję jej, aby w pewnym sensie 
oprzeć się na niej, ukierunkować akt rzeźbienia, poczuć zrozumienie. Stanowi dla 
mnie swego rodzaju mantrę, kształtuje proces twórczy, a nie opisuje efekt końcowy.  

Film ma być definicją najważniejszych założeń- ma pokazywać to, co staram się 
przekazać w całej mojej pracy- że akt tworzenia, proces, jest jej istotą. Absurdalnie- 
staje się centralną częścią i klamrą wszystkich podejmowanych przeze mnie działań- tu 
również pojawia się tak często wspominana przeze mnie opozycja: nie kamień- jako 
forma nad którą pracuję, lecz właśnie droga do jego powstania jest wyeksponowana.

 Muzyka i film otoczony jest instalacją, która ma pomóc widzowi w odbiorze przekazu. 
Zmuszam go do pochylenia się nad procesem. Pokładam nadzieje, że poczuje swoje ciało 
utożsamiając postawę z postawą wyrzeźbionych nóg.








