




Sculpture 



    Rzeźba jest jedną z dyscyplin zaliczanych do sztuk 
plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją 
trójwymiarowość. Rzeźby są wykonane do oglądania 
głównie dookólnego, a rzadziej np. do spoglądania na 
nie z góry czy z dołu. Oprócz tych cech rzeźba może 
posiadać fakturę (w zależności od użytego materiału) 
lub kolor (tzw. rzeźba polichromowana). Może być 
również klasyfikowana ze względu na swoją skalę (np. 
miniaturowa lub monumentalna). 



 The sculpture is one of the disciplines included 

in the fine arts. From painting and three-

dimensional graphics sets it apart. The 

sculptures are made to watch mainly surround 

and less often, eg to look at them from above or 

from below. In addition to these features 

sculpture can hold an invoice (depending on 

material) or color (called polychrome 

sculpture). It can also be classified by their 

scale (eg, miniature or monumental). 



Classification 







Posąg  

Statue  

Popiersie  

Head 

Głowa 

Bust                                                                              



    Zwierzęta   
rzeczywiste 

Real pets       

Zwierzęta 
fantastyczne 

Fantastic pets      



The sculpture technics 



                             Rzeźby powstają w wyniku sukcesywnego wybierania 
materiału. Najczęściej spotykanym gatunkiem drewna, z którego 
wykonywane są rzeźby na     terenie Polski jest lipa. Przyjmuje się, że 
wszystkie drzewa liściaste mogą    stanowić materiał dla rzeźbiarza. Niektóre 
gatunki, bardziej szlachetne charakteryzują się większą trwałością i 
twardością, są to dąb, jesion, orzech, kasztanowiec. Gatunki te ze względu na 
swoją cenę zazwyczaj wykorzystywane są do tworzenia rzeźb przeznaczonych 
do ekspozycji pod zadaszeniem. Rzeźby plenerowe, o znacznych gabarytach 
najczęściej wykonywane są z topoli, świeżo ściętej, ponieważ po wysuszeniu 
ten gatunek drewna jest bardzo trudny w obróbce. Do mniej popularnych 
gatunków drewna, z których można wykonywać rzeźby należą: brzoza, jabłoń, 
śliwa, wiśnia, te ostatnie ze względu na przebarwienia dają bardzo 
interesujące efekty. Do drzew liściastych, z których raczej nie wykonuje się 
rzeźb należą: grusza (ze względu na spiralny charakter słojów i 
nieprzewidywalność) oraz robinia akacjowa (ze względu na dużą twardość w 
połączeniu ze stosunkowo znaczną nieprzewidywalnością). Drzewa iglaste 
poza nielicznymi przypadkami nie są wykorzystywane do tworzenia rzeźb, ze 
względu na łykowatość, dużą żywiczność, oraz tendencję do rozwarstwiania 
się materiału pod wpływem uderzeń dłuta. 



   Sculptures are formed by successive 
selection of the material. The most common 
wood species from which the sculptures are 
made in Polish is lime. It is assumed that 
all deciduous trees can provide material for 
a sculptor. Some species, more noble 
characterized by greater durability and 
hardness, are oak, ash, walnut, chestnut. 
These species because of its price normally 
used to create sculptures for exhibition 
under roof. Outdoor sculptures, often much 
bigger, are made of freshly cut poplar, 
because after drying the wood species is 
very difficult to work with. For the less 
common types of wood, from which you can 
make sculptures include birch, apple, plum, 
cherry, the latter due to the discoloration 
give very interesting results. For hardwood, 
which hardly takes up sculptures include 
pear (due to the helical nature and 
unpredictability of the grain) and black 
locust (due to the high hardness in 
combination with a relatively large 
volatility). Conifers except for a few cases 
they are not used to create the sculptures, 
due to fibrosis and a tendency to 
delaminate the material under impact 
chisel. 



                                         Powstają najczęściej z       
marmuru lub piaskowca. Rzadziej, ze względu na 
trudności w obróbce, spotyka się rzeźby powstałe z 
granitu i innych rodzajów kamienia. Rzeźby w 
kamieniu ze względu na stosunkowo długi proces 
obróbki i koszt materiału najpierw poprzedzane są 
wykonaniem modelu gipsowego, niekiedy na 
podstawie modelu glinianego. 



 They arise mostly from 
marble or sandstone. 
Less often, because of the 
difficulty in processing, 
meets sculptures formed 
from granite and other 
stone. Sculpture in stone 
because of the relatively 
long process of treatment 
and the cost of the 
material is first preceded 
by a performance of the 
cast, sometimes based on 
a clay model. 



         Jedną z metod wykonania rzeźby w metalu jest technika odlewnicza na wosk  
tracony. Rzeźba powstaje w wyniku zastąpienia modelu wykonanego w dowolnym 
materiale przez jego replikę z brązu (czasem mniej szlachetnych stopów metali także 
bazujących na mosiądzu, lub – odwrotnie – z bardziej szlachetnych, jak srebro i złoto). 

        Model wykonuje się przeważnie z gliny pokrywanej formą zwaną negatywem z 
gipsu. Gdy model jest wyjątkowo skomplikowany stosuje się czasami specjalny silikon. 
Silikon stosuje sie też przy wielokrotnym odlewaniu rzeźby z tej samej formy. Poprzez 
swoją elastyczną strukturę łatwiej zdjąć negatyw silikonowy ze skomplikowanego 
modelu niż sztywny negatyw gipsowy który podatny jest na pęknięcia i uszkodzenia. 
Gdy negatyw gipsowy zastygnie a gips stanie się twardy, rozbiera się tę strukturę w 
celu wyjęcia z wnętrza, modelu glinianego. W powstałą formę negatywową z gipsu 
bądź z silikonu wlewa się płynny wosk, który dokładnie odwzorowuje kształt 
negatywu. 

        Następnie model woskowy z doczepionym systemem wlewowym, też z wosku, jest 
obudowywany (zalewany) kolejną "formą", ze specjalnej masy formierskiej. Podczas 
procesu wypalania, wosk zostaje wytopiony lub ulega wyparowaniu. Stąd nazwa 
całego procesu "na wosk tracony". W powstałe miejsce, przestrzeń, zostaje wlany 
płynny metal: aluminium, mosiądz, brąz, złoto, srebro. Po wystygnięciu forma jest 
tłuczona i rzeźba jest wyciągana. Następnie rzeźba poddawana jest procesowi obróbki 
wykańczającej np. szlifowaniu, spawania, patynowaniu, itd. 



 One method of carving in 

metal technique is lost 

wax casting. Sculpture 

formed by the 

replacement model 

made in any material by 

a replica of the bronze 

(sometimes less precious 

metal alloys also based 

on brass, or - conversely - 

the more precious as 

silver and gold). 



    Jest to forma z metalu uzyskana przy użyciu 

technik i narzędzi kowalskich. Metal nagrzewany 

jest przy pomocy paleniska kowalskiego lub pieca 

a następnie poddawany jest obróbce kucia 

swobodnego lub matrycowego. 



 It is a form of metal 

obtained using 

techniques and 

blacksmith tools. 

Metal is heated by 

means of a 

blacksmith's furnace. 

 

 

 

 

 



     Rzeźba powstaje podczas obróbki 
bloków lodu za pomocą piły 
łańcuchowej. W użyciu są także 
mniejsze piłki, pilniki, dłuta a 
nawet żelazka, czy woda. Rzeźba 
może składać się z łączonych ze 
sobą obrobionych bloków 
lodowych. Rzeźby mogą powstawać 
na specjalnych chłodzonych 
postumentach. Dla osiągnięcia 
dodatkowych efektów 
artystycznych rzeźby podświetla 
się różnobarwnym światłem. 



 Sculpture created during 
the ice blocks with a 
chainsaw. In use are also 
smaller balls, files, 
chisels and even iron and 
water. Sculpture can be 
made up of joined 
together shaped blocks of 
ice. Sculptures can be 
formed in special cooled 
pedestals. To achieve 
additional effects artistic 
sculptures motley light 
illuminates. 
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