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Za nami Walne Zgromadzenie
Rzeźby
plenerowe

Podczas Zebrania przystąpiono też do wyboru
nowego składu Rady Nadzorczej na lata 20182021. Skład Rady i podział obowiązków pomiędzy jej Członków umieszczamy w dalszej części
numeru.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie za nami.
W tym roku przyniosło wiele zmian. Zarząd Spółdzielni reprezentował Prezes SM Ostrobramska
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1
Jerzy Teper: bez tytułu, 1979 (marmur)
Fot. Anna Oleksiak
Na dwustopniowej, okrągłej, betonowej podstawie prostopadłościenny blok kamienny, przewężony w 1/3 wysokości i rozszerzający się ku górze, powyżej przewężenia bogato rozczłonkowany regularnymi wypukłościami zbliżonymi zarysem
do sześcioboków.

2
Czesław Kozanowski: Nike, 1980 r. ( w marmurze)
Fot. Anna Oleksiak
Rzeźba umieszczona jest na dwustopniowej, betonowej podstawie. Rzeźba abstrakcyjna o kształcie smukłego bloku, od 1/3 wysokości rozszerzającego się ku górze
w formę stylizowanych skrzydeł. W bryle widoczny jest zarys sylwetki ludzkiej.
SM „Ostrobramska”
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3
Stanisław Michalik: Płomień, 1980 (marmur)
Fot. Anna Oleksiak
Na betonowej płycie rzeźba abstrakcyjna o płynnym, rozczłonkowanym konturze,
na powierzchni żłobienia przypominające kształt płomieni.

4
Marek Sorełło: Upadek Ikara, 1978 (marmur)
Fot. Anna Oleksiak
Na betonowej płycie ustawione obok siebie dwa bloki kamienia(każdy w rzucie
prostokąta), w mniejszym (ustawionym prostopadle do osi symetrii) w górnej
części wyżłobione półokrągłe wycięcie, w większym wykuta półplastyczna głowa
ludzka widziana z tyłu (czaszka bez uszu i włosów).
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SM „Ostrobramska”

5
Czesław Kozanowski: Wzlot, 1979 (marmur)
Fot. Anna Oleksiak
Na dwustopniowej, okrągłej, betonowej podstawie rzeźba abstrakcyjna o kształcie smukłego bloku, zwężającego się ku górze, w 2/3 wysokości promieniście
rozchodzące się ku dołowi żłobienia, powyżej półplastyczna kulista forma zwieńczona trójkątnie.

6
Ludwik Ferenz: bez tytułu, 1978 (marmur)
Fot. Anna Oleksiak
Na czworobocznym, wysokim, betonowym postumencie zwieńczonym płytą, leży
poziomy blok kamienia, o owalnym przekroju i kształcie lekko łukowato wygiętym
ku górze. Powierzchnia bloku jest żłobiona jakby żyłkowany marmur.
SM „Ostrobramska”
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7
Krzysztof Bednarski: Hommage à Igor Szum, 1978 (marmur i granit)
Na betonowej płycie ustawiony blok kamienia w kształcie prostopadłościanu,
o płynnym organicznym zarysie, w 2/3 wysokości i w połowie szerokości płaszczyzn bocznych, znajdują się prostopadłe żłobienia markujące złożenie bryły z kilku niezależnych części z jednej strony – w górnej części, został wycięty kształt
zbliżony do sześcianu. (W wycięciu pierwotnie znajdowała się wklejona kostka
czarnego granitu szwedzkiego – nie zachowana).
Fot. Anna Oleksiak

8
Ludwik Ferenz: Ptak, 1980 (marmur)
Fot. Anna Oleksiak
Na betonowej płycie złożona z dwóch części: bloku dolnego symetrycznego o zarysie zbliżonym do serca lub trójkąta, ukształtowanego abstrakcyjnie w formę
mogącą przypominać parę skrzydeł lub obłok oraz z bloku górnego wydłużonego
umieszczonego na osi dolnego, mocno rozczłonkowanego, mogącego kojarzyć
się z kształtem ptaka.
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SM „Ostrobramska”

9
Marek Sarełło: bez tytułu, 1978 (marmur)
Fot. Anna Oleksiak
Na betonowej płycie ustawiony kamień o przekroju stojącego owalu, zwężającego
się i wydłużonego u szczytu, na powierzchni wypukle rzeźbione fragmenty pejzażu z półplastycznymi przedstawieniami drzew.

10
Barbara Falender: Hommage à Alina Szaposznikow, Sarkofag, 1978-1979 (marmur)
Rzeźba składa się z trzech oddzielnych elementów, ułożonych obok siebie w jednej
linii w następującej kolejności: 1. płaski kamień o kształcie zbliżonym do koła przedstawiający stylizowaną twarz kobiety okoloną włosami; 2. kamień środkowy, najwyższy
o przekroju zbliżonym do trójkąta ze ściętymi wierzchołkami, z półplastycznym przedstawieniem dłoni; 3. pełnoplastyczna rzeźba skrzyżowanych stóp. Rzeźba jest hołdem
dla słynnej rzeźbiarki Szaposznikow.
Fot. Anna Oleksiak
SM „Ostrobramska”
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Elżbieta Pietras: Nike, 1979 (marmur Biała Marianna)
Fot. Anna Oleksiak
Na okrągłym betonowym postumencie, poprzedzonym trzema półokrągłymi
stopniami, umieszczona rzeźba o formie smukłego bloku, silnie przewężonego
w ¾ wysokości; w miejscu przewężenia czytelny jest kształt nagiego kobiecego
brzucha i fragmentu uda (z tyłu odpowiednio pleców i pośladków), powyżej zarys piersi przykrytych draperią, natomiast poniżej przewężenia rzeźba przyjmuje
kształt abstrakcyjnego, częściowo tylko obrobionego bloku.

12
Igor Szum: Dłonie, 1979? (marmur)
Fot. Anna Oleksiak
Leżący niski kamień o zarysie owalu, z symetrycznie ułożonymi głębokimi żłobieniami, formy płynne, organiczne, abstrakcyjne.
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SM „Ostrobramska”

Rzeźby powstały podczas corocznych plenerów rzeźbiarskich w latach 1977–1980 m.in. w Lądku Zdroju. Plenery finansowane były przez
Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych – dziś podzieloną na szereg mniejszych (obejmowała ona wówczas zasięgiem
Grochów, Gocław, Saską Kępę aż po Marysin) – w ramach utworzonej
Pracowni Zagospodarowania Przestrzennego Osiedli. Skupiała plastyków projektujących otoczenie budynków jako dopełnienie architektury terenami zielonymi i infrastrukturą w celu zapewnienia komfortu
wypoczynku po pracy w miejscu zamieszkania. Pracownia finansowała koszty zakwaterowania artystów, materiału, narzędzi, transportu
i wreszcie nabywała od artystów wykonane przez nich dzieła. Uczestnikami plenerów byli absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Dzisiaj to
znani na świecie rzeźbiarze – Czesław Kozanowski, Barbara Falender,
Elżbieta Pietras, Marek Sorełło, Stanisław Michalik, Krzysztof Bednarski, Jerzy Teper, Igor Szum, Ludwik Ferenz – reprezentujący różne
osobowości i temperamenty artystyczne. Powstałe dzieła utworzyły
niezwykłą galerię rzeźby plenerowej. Wykonane zostały w marmurze,
a zgodnie z projektami artystów cokoły miały być obłożone marmurem
lub elementami ceramicznymi wyprodukowanymi na specjalne zamówienie w Fabryce w Opocznie. Kryzys lat 80. i stan wojenny, a przede
wszystkim możliwości finansowe spółdzielni mieszkaniowej położyły
kres tym projektom.
Z pewnością inaczej niż obecnie kształtowały się pierwotne wzajemne relacje formalno-przestrzenne obiektów rzeźbiarskich i architektury. Nieregularne i płynne formy rzeźb zdecydowanie mocniej odcinały się w pustej przestrzeni osiedli, pozbawionej zieleni, od surowych
podziałów horyzontalno-wertykalnych wyznaczonych przez linie bloków mieszkalnych. Dziś, gdy zieleń po blisko 40 latach stanowi ważny
komponent osiedla, kontrast rzeźb z pudełkową i zgeometryzowaną
architekturą nie wydaje się już tak dynamiczny. Bujne drzewa i krzewy
zagarnęły znaczną przestrzeń, łagodząc nieco surowy charakter szarych i smutnych budynków.
Anna Oleksiak
SM „Ostrobramska”
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