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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Rzeźba w poszerzonym polu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sculpture in the Expanded Field
Kierunek studiów Historia sztuki
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Nauki o sztuce
Język wykładowy Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Elżbieta Błotnicka-Mazur

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 15 VI 3

Wymagania wstępne Brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

1. Zapoznanie studentów z różnorodnością zjawisk w rzeźbie polskiej i światowej po 1945 roku 
(dekady lat 60. i 70.), ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk stojących na pograniczu 
różnych dyscyplin.

2. Opanowanie umiejętności identyfikowania i analizy dzieł rzeźbiarskich oraz umieszczania 
ich w szerszym kontekście zjawisk artystycznych.

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do efektu

kierunkowego
WIEDZA

W_01 Student definiuje podstawową terminologię nauk 
humanistycznych oraz szczegółową terminologię z zakresu 
rzeźby nowoczesnej

K_W03

W_02 Student charakteryzuje wybrane szczegółowe zagadnienia z 
zakresu zjawisk rzeźbiarskich stojących na pograniczu dyscyplin
i problematyki przestrzeni

K_W05

W_03 Student objaśnia historyczne uwarunkowania i zmienność języka K_W05
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opisu dzieła sztuki rzeźbiarskiej

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student interpretuje zjawisko „poszerzonego pola” w sztuce 

nowoczesnej na wybranych przykładach dzieł oraz wskazuje ich 
miejsce w procesie historyczno-kulturowym

K_U01

U_02 Student interpretuje dzieła rzeźbiarskie z okresu powojennego, 
zwłaszcza dekad lat 60. i 70., i potrafi przeprowadzić ich analizę
formalną, ikonograficzną i treściową

K_U05

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Prezentacja i analiza wybranych dzieł z lat 60. i 70. XX wieku, wpisujących się w ideę zacierania 
granic pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami, z uwzględnieniem następujących zagadnień: 
1. materia i medium w rzeźbie, 
2. rzeźba a architektura, 
3. rzeźba a malarstwo, 
4. rzeźba a natura, 
5. rzeźba widziana poprzez inne medium (fotografia, film).

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Wykład problemowy; 

Wykład konwencjonalny
kolokwium protokół

W_02 Wykład problemowy; 
Wykład konwencjonalny

kolokwium protokół

W_03 Wykład problemowy; 
Wykład konwencjonalny

kolokwium protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza dzieła sztuki kolokwium protokół
U_02 Analiza dzieła sztuki kolokwium protokół

VI. Kryteria oceny, wagi

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: 
Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach oraz ustnego kolokwium pod koniec semestru.
W odniesieniu do efektów kształcenia: 
- ocena niedostateczna oznacza, , że nie wszystkie zostały osiągnięte co najmniej w stopniu 
podstawowym; 
- ocena dostateczna oznacza, że każdy z nich został osiągnięty w stopniu podstawowym; 
- ocena dobra oznacza, że efekty kształcenia zostały osiągnięte w stopniu prawie kompletnym; 
- ocena bardzo dobra oznacza, że wszystkie efekty zostały osiągnięte w stopniu zupełnym.
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Grubba-Thiede Dorota, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej, Polski Instytut Studiów nad 
Sztuką Świata - Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2016. 
Grzesiuk-Olszewska Irena, Rzeźba polska lat sześćdziesiątych. Muzeum Rzeźby Współczesnej, 
październik 1993 – styczeń 1994 [katalog wystawy], Orońsko 1993. 
Idee sztuki lat 60. oraz inne sesje, seminaria i wystawy Centrum Rzeźby Polskiej, red. J.S. 
Wojciechowski, Orońsko 1994. 
Jestem artystką we wszystkim, co niepotrzebne. Kobiety i sztuka około 1960 roku, red. Ewa Toniak, 
Warszawa 2010. 
Krauss Rosalind E., Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne [The originality of the 
avant-garde and other modernist myths], tłum. Monika Szuba, Gdańsk 2011. 
Leśniewska Anna Maria, Nowe miejsce rzeźby w sztuce polskiej lat 60. XX wieku jako wyraz 
przemian w sztuce przestrzeni, Warszawa 2015. 
Rzeźba w architekturze, red. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca
Austin [Matthew], Sculptural Axioms, źródło: 
http://endofline.info/Writing/SculpturalAxiomsAustin2012.pdf. 
Fried Michael, Art and Objecthood, Chicago-London 1998 [polski przekład w: Krzysztof Pijarski, 
Archeologia modernizmu. Michael Fried, fotografia i nowoczesne doświadczenie sztuki. Z 
przekładem eseju Art and Objecthood Michaela Frieda, Łódź 2017].
Jakubowska Agata, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, Poznań 2008. 
Juszkiewicz Piotr, Cień modernizmu, Poznań 2013. 
Kotula Andrzej, Krakowski Piotr, O nowej rzeźbie, Kraków 1961. 
Paragone. Rzeźba na granicy, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin Pastwa, 
Lublin 2016 (wybrane artykuły). 
Paragone. Rzeźba wobec awangardy, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Lechosław Lameński, Marcin 
Pastwa, Lublin 2018 (wybrane artykuły).  
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