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ALBUM
WYSTAWY

z podziękowaniem wszystkim
którzy w jakikolwiek sposób pomogli

aby ta wystawa mogła powstać w borkowickim GOKu



kompozycja 1: Maria Piskorz, Borkowice

naczynie: dwubarwna szala
osadzenie: kenzan*
materiał roślinny: żółta lilia, wiesiołek ogrodowy

* ciężka metalowa podstawa z osadzonymi pionowo szpilkami,
   na które nakłuwa się gałęzie i kwiaty (sprzęt japoński)

 Warto zauważyć doskonały dobór roślin do oddania charakteru podstawowego stylu pio-
nowego.
 Bardzo oszczędne redukcje zostały ograniczone do usunięcia nadmiaru liści w dolnej czę-
ści łodygi pierwszej linii głównej, dzięki czemu została podkreślona jej smukłość i przygotowane 
miejsce dla jej asysty. Równocześnie do kompozycji weszła konieczna porcja powietrza.
 Konsekwentnie zachowane stopniowanie faz rozwoju roślin pozwala łatwiej odczytywać 
kolejne elementy kompozycji i wprowadza właściwą dynamikę.
 Rośliny zwracają się ku słońcu, kierując równocześnie naszą uwagę w górę.

Podstawowy styl pionowy
wersja prawostronna

 Razem z całą rodziną (warianty 1-6) służy do 
obrazowania tematów związanych z kierunkiem w górę,
co powinien podkreślać dobór roślin.

 W tym stylu Bóg (1. linia główna – koło) daje 
się poznać jako Przychodzący (idzie z głębi kompozycji, 
zwrócony lekko bokiem do przodu), pełen dostojeństwa 
i majestatu, ale skłaniający ucha ku Oblubienicy (wychy-
lony od pionu) i kierujący ku niej Słowo i Znaki. Nie jest 
to widzenie wprost, jednak jest to pociągnięcie ku sobie 
jej uwagi i serca.
 Obecność Oblubieńca kieruje Oblubienicę (2. li-
nia główna – kwadrat) ku Niemu (zwrot do środka). Jego 
słowa podnoszą ją w górę (30° wychylenia od pionu).
 Oblubienica łagodzi napięcie między Oblubień-
cem a światem (3. linia główna – trójkąt), który wypa-
truje dla siebie ratunku (zadarcie na 60° w górę) i skraca 
dystans (dobrze widoczny w obrazie z góry), gotowa dać 
swoje świadectwo wiary i miłości.

 Asysty (drugi rodzaj materiału roślinnego) pod-
kreślają położenie swoich linii głównych w przestrzeni 
i scalają kompozycję.
 Otwarta przestrzeń pomiędzy Bogiem i światem 
powinna pozostać nienaruszona. Ta przestrzeń jest po-
trzebna, jak konieczne jest powietrze i pole do osobistych 
decyzji.

 Osadzenie kenzanu/modułu z przodu naczynia 
równoważy kompozycję i podkreśla inicjatywę objawia-
jącego się Boga.

 Kąt prosty między Oblubienicą a światem pod-
kreśla skuteczność misji opartej na więzi z Oblubieńcem
i poświadczonej przykładem życia. Nawet jeśli trzeba 
jako pieczęć własnego świadectwa dać życie.

 Trójkąt, w którego wierzchołkach osadza się 
główne linie na kenzanie/module, jest skierowany szczy-
tem do tyłu naczynia.



kompozycja 2: Maria Piskorz, Borkowice

naczynie: ceramika dwubarwna
osadzenie: bezpośrednie*
materiał roślinny 1: wiesiołek ogrodowy, mahonia, liście kosaćca
materiał roślinny 2: czerwona lilia, mahonia, liście kosaćca

* rośliny wstawia się do naczynia bez zastosowania specjalnych technik dodatkowych,
   wykorzystując wyłącznie oparcie końców łodyg lub gałęzi o ścianę boczną albo dno
   naczynia a w drugim punkcie – o krawędź naczynia

 Styl wolny daje nam do dyspozycji ogromne możliwości, domaga się jednak, abyśmy wzięli pełną odpo-
wiedzialność za komunikat, jaki stawiamy przed odbiorcą.

Otrzymujemy do dyspozycji:

1. Naczynie – występujące w roli głównej.
                       Ono decyduje o doborze faktury, formy kompozycji i barwy materiału roślinnego.

2. Linie – proste, ostro załamane, łagodne łuki, plątanina
                (gałęzie, korzenie, ale także krawędzie liści, niektórych kwiatów).
3. Płaszczyzny – najczęściej duże liście, niektóre kwiaty, ale także złożenie zestawianych linii.
4. Punkty – zwykle kwiaty.
5. Masę – obfite kiście naturalnych kwiatów, grupy tworzone z dowolnie wybranego materiału.
6. Kolor – zestawiany w zależności od potrzeby na zasadzie podobieństwa, łagodnego przechodzenia
                 albo (najczęściej) na zasadzie silnego kontrastu.

Wyróżniamy dwa podejścia do budowania kompozycji:
1. Impuls daje obserwowana sytuacja zewnętrzna.
2. Impuls pochodzi z wewnętrznego doświadczenia twórcy.

	 Naczynie	w	roli	głównej

 Materiał roślinny, dobrany na zasadzie podobieństwa albo kontrastu, służy podkreśleniu charakterystycz-
nych cech naczynia.
 Liczy się wszystko: kształt, możliwości techniczne, jakie naczynie daje, materiał, z jakiego jest wykonane 
naczynie, kolor, faktura, dekoracja naczynia.
 Wykorzystać wszystkie wymienione środki? Postawić akcent na kilku wybranych? Autor ma głos.

 Ruch wpisany w kształt przedniej ściany naczynia znajduje kontynuację w liściach kosać-
ca i zostaje przeniesiony na boczną ścianę naczynia o jasnoszarym kolorze, który wtapia się w tło 
(nieco lepiej widoczny jest u góry naczynia).
 Liście mahonii echo tego ruchu przenoszą do przodu.
 Pędy i kwiaty wiesiołka łączą przód z bokiem i kierują ruch w górę.

 Zestaw dwubarwny z naczynia powtarza się w kolorach roślin. Wiesiołek dwubarwność 
zachowuje w zestawieniu kolorów liści oraz pąków i kwiatów.



kompozycja	3:	Stanisław	Piskorz,	Borkowice

naczynie: dwubarwna szala
osadzenie: kenzan
materiał roślinny 1: różowa tawuła, różowa piwonia i goździk
materiał roślinny 2: różowa tawuła, biała piwonia, piwonia z okwiatami

 Dwubarwność dyktuje naczynie, powtarza je konsekwentnie materiał roślinny.

 Schemat jest zrealizowany wiernie (zachowane są wszystkie elementy konieczne: linie 
główne i asysty), dochodzi jednak dyskretny dodatek – drobny różowy goździk z bordowymi 
plamkami ułożonymi w krąg.
 Ten dodatek stawia przysłowiową kropkę nad i. Scala kompozycję i przesłania kenzan na 
tyle, że choć pozostaje widoczny – nie skupia na sobie uwagi.

Podstawowy	styl	ukośny
wersja prawostronna

 Ten styl charakteryzuje dynamika, elegancja i 
wysiłek, trud, dźwiganie – wpisane w pozycję 1. linii 
głównej (koło).

 Trójkąt, w którego wierzchołkach osadza się 
główne linie na kenzanie/module jest skierowany szczy-
tem do tyłu naczynia.
 W stosunku do podstawowego stylu pionowego 
dochodzi tutaj do zamiany miejsc osadzenia linii 1. i 2. 
w wierzchołkach trójkąta na kenzanie/module.

 W stylu podstawowym, kąt 40° (obraz od przodu) 
oraz wychylenie do 60° (obraz z góry) wskazują na po-
głębienie dialogu Boga z Oblubienicą (kwadrat) i świa-
tem (trójkąt).
 Bóg dźwiga troskę o świat. Pochyla się nad nim. 
Ukrywa swoją chwałę i schodzi do wysokości Oblubieni-
cy. Tak bardzo Bóg chce człowieka, że staje się człowie-
kiem.
 Bóg nie przychodzi, aby sądzić świat, ale po to, 
aby świat zbawić. Płaci za swoją wierną miłość cenę naj-
wyższą. Daje swoje życie.

 Pokora Oblubieńca pociąga Oblubienicę, która 
idzie za Nim.

 Asysty (2 rodzaj materiału roślinnego) podkreśla-
ją położenie swoich linii głównych w przestrzeni i scalają 
kompozycję. Otwarta przestrzeń pomiędzy Oblubienicą 
i światem powinna zostać nienaruszona.

 Osadzenie kenzanu/modułu z tyłu naczynia rów-
noważy kompozycję i podkreśla jej dynamikę.
 Do głosu dochodzi odsłonięte pole naczynia na 
planie pierwszym, co domaga się dyskretnego ukrycia 
kenzanu/modułu.

Kąt prosty pomiędzy Bogiem-Oblubieńcem a światem 
mówi, że Bóg szuka swoich przyjaciół w świecie, wli-
czając cenę krzyża.



kompozycja	4:	Ewa	Zaręba,	Radestów

naczynie: barwne szkło
osadzenie: ikra 7 (dolna warstwa) + ikra 19a (góra)
                  spięte tuleją łączącą (ikra 93)
materiał roślinny: liście bergenii, białe i kremowe goździki, owocniki orlika

moduły ustawione w układzie otwartym 
dają możliwość osadzenia roślin na wy-
sokość dwóch warstw (w wolnych tule-
jach)

stabilizacja w naczyniu:
trzy ciężarki małe osadzone w module 
ikra 7, przyklejone plasteliną do dna

rysunek u góry pokazuje etapy stabiliza-
cji modułu w naczyniu:

 kulkę plasteliny przyklejamy do 
stopy ciężarka,
 rozprasowujemy na płasko tak, 
aby plastelina pozostała w polu tulei,
 po przeniesieniu przygotowanego 
modułu na odpowiednie miejsce w na-
czyniu,
 przez nacisk ciężarka od góry 
przyklejamy moduł do dna

Punkty	i	płaszczyzny	w	roli	głównej

Pojedyncze większe kwiaty,
kwiaty drobne,
nasiona niektórych traw,
zawieszone osobno na cienkich łodyżkach,
drobne i rozrzucone luźno na gałęzi owoce,
płaszczyzny liści pokryte drobnymi plamkami,
pąki na końcach gęstych gałązek

– to zaledwie kilka przykładów
z bogatego zasobu punktów,
które znajdziesz w świecie roślin.

Podkreślają przestrzeń,
wyznaczają fazy ruchu,
zatrzymują uwagę.

 Punktami wypełnione jest całe pole naczynia 
(barwne plamki).

 Płaszczyzna z bocznej ściany naczynia (od-
wrócony stożek) jest podniesiona w górę i rozdzie-
lona w różne strony przez liście bergenii, na których 
kolor od zieleni do czerwieni przechodzi w mniejsze 
płaszczyzny i punkty, miejscami do brązów i czerni.
 Tak (formą i barwą) powiązane zostaje naczy-
nie z materiałem roślinnym.

 Owocniki orlika i białe oraz kremowe goździ-
ki, zawieszone na cienkich łodygach, tworzą grupy 
punktów o odmiennym charakterze.

 Owocniki orlika, złożone z rurkowatych i ostro 
zakończonych torebek nasiennych, barwą łączą się 
z zielonymi liśćmi bergenii, ale kontrastują formą.

 Płatki goździków tworzą miniatury płaszczyzn, 
zatem nawiązują w jakimś stopniu do płaszczyzn li-
ści bergenii, nawet częściowo łączą się z nimi barwą 
(kremowe), ale białe wprowadzają nowe światło.



kompozycja	5:	S.	Natalia	Paś	OSB,	Borkowice

naczynie: turkusowy wazon szklany
osadzenie: bezpośrednie
materiał roślinny: zygokaktus bożonarodzeniowy, wiesiołek ogrodowy

Naczynie	i	kolor	w	roli	głównej

 Naczynie – jego kulisty kształt, turkusowy 
kolor i tworzywo (szkło) – wskazują kierunek.

 Materiał roślinny podkreśla kształt na-
czynia. Linie pędów filokaktusa z kontrastowy-
mi czerwonymi punktami kwiatów, częściowo 
biegną po krawędzi naczynia – po prawej stronie 
– albo kreślą łuki do przodu.

 Z czerwonych i ostrych w kształcie pąków 
wiesiołka rozwiną się żółte kwiaty o okrągłych 
płatkach – kontrast do koloru naczynia.

 Światło, odbite na gładkich ścianach szkła, 
wydobywa naczynie z ciemnogranatowego i ma-
towego tła.



kompozycja	6:	Ewa	Kłak,	Borkowice

naczynie: błękitnomleczny wazon szklany
osadzenie: bezpośrednie
materiał roślinny 1: wierzba mandżurska, przetacznik kłosowy, hortensja
materiał roślinny 2: wierzba mandżurska, przetacznik kłosowy, biała piwonia

Linie	w	roli	głównej

 Linie materiału roślinnego są niepowtarzalne. Ich charakter sil-
nie oddziałuje  na odbiorcę.

 Linie proste niosą porządek, rytm, mogą stanowić mocny i kla-
rowny przekaz.
 Linie ostro załamane wprowadzają silne napięcie.
 Inaczej odbieramy łagodne łuki.
 Jeszcze inaczej działa na nas plątanina linii.

 Ważny jest kierunek, ku któremu linie podążają.
 Inne wrażenie niosą linie pnące się dynamicznie w górę, inne 
– opadające w dół.

 Ważna jest ich grubość, sztywność, delikatność, giętkość.

 Linie tworzone przez pojedyncze pędy, gałęzie, krawędzie sze-
rokich liści, całe siatki linii z nerwów liści, korzeni albo gałązki kora-
lowca – to wielkie bogactwo form, faktur i barw.
 Popatrzmy, co z tej symfonii zostało wydobyte i pokazane w tej 
kompozycji.

 Wysokie naczynie podnosi całą kompozycje w górę, 
aby wyeksponować biegnące niemal równolegle do podło-
ża, splątane linie gałęzi wierzby mandżurskiej – rozciągnięty 
łańcuch górski, pustkowie dzikie i surowe.

 W pierwszej wersji tematu z liniami kontrastował pęd 
hortensji z drobnymi kwiatami o jasnozielonej barwie, skie-
rowany do przodu.
 Tylko kilka kwiatów – najbardziej rozwiniętych – na 
obrzeżach przechodziło w kolor niebiesko-fioletowy.

 Nad hortensją podnosił niemal pionowo w górę pęd 
przetacznika kłosowego, z grupą pałeczkowatych kwiatosta-
nów. Na największym kwiatostanie – u dołu, wykształcone 
drobne kwiaty niebiesko-fioletowe.

 W drugiej wersji (zdjęcie) hortensję zastąpiły dwa ku-
liste pąki białej piwonii, wprowadzając jeszcze mocniejszy 
kontrast formy.



kompozycja	7:	Agnieszka	Zaręba,	Radestów

naczynie: barwiona szala szklana
osadzenie: dolna warstwa modułu ikra 19b
materiał roślinny: pigwa, piwonia z owocnikami

stabilizacja w naczyniu:
5 ciężarków małych osadzonych w tule-
jach modułu, 3 – w wierzchołkach trójką-
ta – przyklejone plasteliną do dna

Kolor	w	roli	głównej

 Gdzie tego koloru nie ma?

 Najbardziej zaskakujące połączenia barw świat roślin ser-
wuje na wiosnę i jesienią, zamieniając krajobraz w żywy gobelin. 
To szkoła czystego malarstwa. Wystarczy trochę uwagi.

 Lato bardziej ujednolica barwy, ale nie ma dwóch takich 
samych zieleni.
 Bogactwo odcieni jest zaskakujące. To temat dla wnikliwe-
go obserwatora.

 Kolory kwiatów – mocne. Doskonale zestawione z kolora-
mi pędów, gałęzi i liści.

 Odpoczynek i spokój? Wyostrzona uwaga? Żart?

 W tej kompozycji mamy dobrą próbkę studium 
zielonego koloru.
 Zgodnie z tematem impuls daje kolor naczynia, 
lekko złamany, mleczny – jasna zieleń.

 Z naczyniem łączą pędy piwonii z owocnikami. 
Na osłonach okwiatu kolor przechodzi w odcienie różo-
wo-pomarańczowe.

 Najciekawsze przejścia kolorów wpisane są w du-
żą gałąź pigwy, skierowaną w prawą stronę oraz młodszy 
pęd, zwrócony do przodu – lekko w lewo.
 Na młodym pędzie zielenie są jasne, jednak liście 
w pobliżu szczytu przebarwiają się w stronę brązów i cie-
płej czerwieni.
 Zielenie na głównej gałęzi są mocne, im bliżej jej 
końca tym ciemniejsze.
 Niespodzianką jest kilka liści na bocznym odga-
łęzieniu w ciepłych barwach oraz zachowany czerwony 
kwiat obok okwiatu z zawiązkiem owocu i mały pąk.

 Jak pokazuje przykład tej kompozycji, nie potrze-
ba wielu elementów, aby odkryć bogactwo form i barw, 
zapisanych w roślinach, na które czasem patrzymy co-
dziennie i nic nie widzimy.
  Po to właśnie przenosimy je do naczynia i kompo-
zycji, by dostrzec coś, co w ogrodzie dobrze się ukrywa.



kompozycja 8: Aneta Palenceusz, Borkowice

naczynie: mleczno-biały szklany kapelusz
osadzenie: ikra 13
materiał roślinny: pędy szparagusa z kwiatami, okwiaty róży,
                             dzikie goździki, wiesiołek ogrodowy, dzwonek skupiony

Punkty	w	roli	głównej

Powracamy do tematu
i skupiamy uwagę na samych punktach.

 Duża grupa pędów szparagusa, okrytych drobny-
mi kwiatami, powtarza i rozciąga w przestrzeni kształt 
naczynia (odwrócony stożek).
 Na ciemnozielonym tle świeci każda linia-łodyżka 
i każdy punkt – kwiat.

 Poprzez łodygi szparagusa prześwitują łodygi róż 
z okwiatami, jedne stulone w punkty, drugie – rozłożone 
w gwiazdy.
 Razem podpowiadają obraz rozgwieżdżonego nie-
ba, oglądanego od zaskakującej strony – odwróconej per-
spektywy.
  Zwykle ziemię mamy pod stopami i dopiero pod-
nosząc głowę w górę patrzymy w niebo.
 Tym razem, od strony rozgwieżdżonego nieba pa-
trzymy w dół – w stronę ziemi.

 Ledwie dostrzegamy szare pąki dzikiego goździ-
ka, na których pojawiają się miejscami pierwsze bordo-
we płatki, mocniej wyróżnia się grupa fioletowoniebie-
skich dzwonków i żółty punkcik, otwierającego się pąka 
wiesiołka.

 Samo naczynie – czyż nie gubi swojej szklanej 
masy i nie zamienia się w spiralną galaktykę?

stabilizacja w naczyniu:
3 ciężarki małe przyklejone plasteliną do 
dna



kompozycja 9: Laura Fidos, Borkowice

naczynie: ciemnobrązowa ceramika
osadzenie: kenzan
materiał roślinny: łubin, dzwonek irlandzki, hortensja

Masa	w	roli	głównej

Wiszące długie kiście kwitnącej glicynii,
kiście kwitnącego bzu,

kule kwitnącej hortensji,

kwitnące pędy cymbidium, mieczyka,

grupa gałązek gipsówki, zatrwianu, perukowca,

gałązki sosny, bukszpanu,
pędy sitowia,

grupa owocników rycynusa

– masy zestawiane ze sobą,
kontrastowane z innymi elementami
(linie, płaszczyzny, punkty).

Bardzo trudny temat, w którym obserwacja
pozwala odkryć zaskakujące rozwiązania.

 Dwa pędy kwitnącego różowego łubinu pną się pionowo w górę.
 Zielone wielopalczaste liście – po ich bokach – próbują utrzymać równowagę, chwytając 
nośną siłę powietrza.
 W dół schodzą drobniejsze liście, część jeszcze złożona, jednak skutecznie zwiększają 
zieloną masę.

 Krótki pęd dzwonka irlandzkiego, wypełniony zielonymi dzwonkami dookoła i wzdłuż 
łodygi, osadzony przed krótszym pędem łubinu, tworzy niższe piętro i stanowi łącznik między 
łubinem i najniżej umieszczoną hortensją.

 Ciemnozielone liście hortensji dają dobre tło dla jasnozielonych pąków kwiatowych, punk-
towo przebarwionych na różowo.
 Mocne płaszczyzny liści, rozjaśnione wyrazistym rysunkiem żyłek nerwowych, wiążą cały 
materiał roślinny z ciemnobrązowym polem naczynia.

 Praca dziecka z przedszkola.
 Cóż, dzieci są doskonałymi obserwatorami. Nie muszą dużo wymyślać. Chłoną to, co wi-
dzą wokół siebie.



kompozycja	10:	Katarzyna	Polak,	Rudno

naczynie: wazon z kryształowego szkła
osadzenie: ikra mix 8XL
materiał roślinny: dwie odmiany funkii, piwonia,
                             zielona chryzantema drobnokwiatowa

moduł ikra mix 8XL + 8 ustawiony 
w układzie zamkniętym (rozeta) – zdjęcie 
powyżej, osadzony w naczyniu z grubego 
szkła prezentuje się jak srebrna biżuteria

dzięki krzyżowaniu się tulei, dolna war-
stwa zatrzymuje łodygi roślin na pozio-
mie warstwy górnej

moduł jest w sumie czytany jako deko-
racja naczynia, nie jako konstrukcja trzy-
mająca rośliny

czysty słup wody w naczyniu poniżej 
modułu nadaje całej kompozycji zaska-
kującą lekkość

Płaszczyzny	w	roli	głównej

Duże liście bananowca, palmy daktylowej,
filodendronu, dzikiego chrzanu,
liście klonu, winorośli,
forsycji, berberysu, ostrokrzewu,
ostre klingi liści irysa, mieczyka,
liście paproci, funkii, bergenii – niosą różne rodzaje
gotowych płaszczyzn.

Takie płaszczyzny można także znaleźć w tarczach słonecznika,
w niektórych pojedynczych kwiatach (duże odmiany anturium, 
calla).

Płaszczyzny można samodzielnie budować, porządkując wybra-
ne elementy (np. gałęzie) w określonym kierunku.

 Szerokie ciemnozielone liście funkii o białych 
obrysach krawędzi wyprowadzają jasny rysunek z ciem-
nego tła.
 Druga nieco drobniejsza odmiana funkii – biały 
środek liści – przenosi rysunek w centrum jaśniejszych 
zielonych płaszczyzn.

 Ciemna zieleń wraca w liściach piwonii, postrzę-
pionych na wąskie płaszczyzny, złożone w większe 
grupy. Te liście przygotowują tło dla centralnie osadzo-
nej grupy kwiatów zielonej chryzantemy drobnokwia-
towej.

 Konsekwentnie zachowaną w kompozycji tona-
cję biało-zieloną wzbogaca dyskretnie szarofioletowe 
przebarwienie pąków funkii, które doskonale harmoni-
zuje z kolorem modułu ikry osadzonego w naczyniu.



kompozycja	11:	Natalia	Polak,	Rudno

naczynie: ceramika o matowej ściance zewnętrznej biało-niebieskiej
osadzenie: ikra 7
materiał roślinny: pęcherznica, alstroemeria

stabilizacja:
3 ciężarki małe przyklejone plasteliną do 
dna naczynia

Masa	w	roli	głównej

Jeszcze jeden powrót do już realizowanego tematu, ale podob-
nie jak poprzednio, przez innego autora, w innym naczyniu oraz 
z innym materiałem roślinnym.

 Podstawa naczynia ma formę koła, ale jego ścia-
ny przechodzą stopniowo ku górze w kwadrat.
 Układ materiału roślinnego balansuje pomiędzy 
kołem a długim prostokątem.

 Na zewnętrznej ścianie naczynia oraz w roślinach zachowany jest konsekwentnie rytm 
dwubarwny.
 W celu podkreślenia masy (grupy sztywnych łusek nasiennych) z gałęzi pęcherznicy usu-
nięto całkowicie liście. Zostały same łodygi i nasiona.

 Łodygi pęcherznicy, rozciągnięte w bok i lekko do tyłu w prawą stronę, mają kolor zbliżo-
ny do koloru naczynia, a kolor łusek nasiennych jest jasny, do głosu dochodzi zieleń łodyżek.
 Im bliżej naczynia tym mocniejsze są wybarwienia (czerwonobrązowe) grup nasiennych, 
gęstnieje także ich masa.

 W lewym rogu naczynia (od przodu) pojawia się koło utworzone z dwóch łuków. Łuk 
opadający w dół tworzą czerwone kwiaty alstroemerii. Koło zamyka łuk wygięty w górę, zbudo-
wany z rozgałęzień pęcherznicy, zwieńczonych grupami łusek nasiennych.

  Z koła zostało wyprowadzone naczynie, z koła – w mocnym punkcie kompozycji – mate-
riał roślinny rozciągnięty jest w długi prostokąt.



kompozycja	12:	o.	Hieronim	St.	Kreis	OSB,	Tyniec

naczynie: niski wazon szklany biało-mleczny
osadzenie: ikra 11 (S)
materiał roślinny: kosaciec biały

moduł w kształcie litery S został opraco-
wany z myślą o kompozycjach z irysów, 
kosaćców, mieczyków i roślin podob-
nych, których liście tworzą grupy wąskie 
i wydłużone

w tulejach o średnicy 18 mm, takich grup 
nie da się osadzić

ikra 11 taką możliwość otwiera:
w tulejach osadzamy pędy kwiatowe, na-
tomiast grupy liści – w przegrodach mię-
dzy ramionami litery S

moduł został umieszczony w naczyniu 
bez stabilizacji plasteliną, obciążyły go 
wystarczająco 4 małe ciężarki

Linie	w	roli	głównej

Tym razem temat został połączony z zastosowaniem jednego 
rodzaju materiału roślinnego.

Kompozycje z zastosowaniem jednej rośliny należą do najtrud-
niejszych. Musi wystarczyć bardzo wąski zakres środków, ukry-
ty w naturalnym pięknie rośliny.
Dlatego ważna jest duża dyscyplina i uważna obserwacja.

 Tematyczne linie są budulcem tworzącym całą 
roślinę. Sa przede wszystkim w liściach wąskich, cien-
kich i długich, które łatwo się wyginają i zmieniają 
swoją oś.
 Liniami są także łodygi kwiatowe, przechodzące 
w wydłużone pąki.
 Nawet rozwijający się kwiat jest złożony z linii, 
zanim w pełni rozłożą się końcowe języczki płatków.

 Zdjęcie od przodu nie pokazuje całej struktury 
przestrzennej kompozycji, rozdzielonej na 3 grupy, 
przechodzące stopniowo od pionu (najwyższe liście 
oraz pąki) do coraz silniejszego wychylenia w przód 
(grupa środkowa z otwartym kwiatem, aż do grupy naj-
niższej – liście i pąki).

 Cała uwaga skupiona jest na wyeksponowaniu 
naturalnego piękna kosaćca.



kompozycja	13:	Anna	Sykuła,	Borkowice

naczynie: kwadratowy kapelusz z czarnego szkła
osadzenie: ikra 1
materiał roślinny: lilia pomarańczowa, funkia

do osadzenia materiału roślinnego została 
zastosowana pojedyncza tuleja (ikra 1)

do tulei z trzech stron przyklejono pla-
steliną małe kamyczki (ukrycie tulei), 
następnie podklejono plastelinę pod spód 
kamyczków i całą konstrukcję przyklejo-
no na skośnej ścianie naczynia, zachowu-
jąc pozycję tulei w pionie (rys. poniżej)

Kompozycje	pływające

Otwierają grupę 7 dotyczącą wyłącznie naczyń niskich (moribana) 
lub płaszczyzn.
W tej grupie kompozycji rolę 1 linii głównej pełni wewnętrzne 
pole naczynia lub płaszczyzny, na której kompozycja powstaje.

W kompozycjach pływających najważniejsze jest wnętrze naczy-
nia wypełnione wodą, dlatego nie powinno być zbyt mocno prze-
słonięte.
Takie założenia dają w efekcie kompozycje bardzo oszczędne, gdy 
idzie o ilość zastosowanego materiału roślinnego, ale o wyrazi-
stym rysunku i dobrze zestawionym kolorze.

Przy zastosowaniu naczyń o kolorze dość ciemnym (granat, zie-
leń, brąz) czy wręcz czarnym otrzymujemy dodatkowy efekt. Po-
wierzchnia wody zamienia się w lustro, w którym odbija się pły-
wający albo sterczący nad wodą materiał roślinny.

2. linię główną stanowi najczęściej pływający pęd lub liść. Podob-
nie jej asysta.

3. linia główna, to najczęściej kwiat pływający lub sterczący tuż 
nad wodą.
Asystami mogą być pąki kwiatu sterczące nad wodą, liście pływa-
jące lub unoszące się lekko nad powierzchnią wody.

Kenzan/moduł nie powinien być w ogóle widoczny. Kamienie, któ-
re go ukrywają, mogą częściowo wystawać ponad lustro wody.

 Czarne szkło daje mocne pole, na którym świe-
ci pływający dwubarwny liść funkii oraz sterczące nad 
wodą pąki pomarańczowej lilii.
 Stopniowo, przy rozwijaniu się pąków, kwiaty 
schodzą bliżej wody.
 Gdy obok już rozwiniętego kwiatu otwiera się na-
stępny, usuwamy wcześniej otwarty kwiat, aby zachować 
przejrzysty rysunek kompozycji.

 Białe kamyczki, położone na dnie naczynia, pod-
kreślają głębokość naczynia i dobrze łączą się z białym 
rysunkiem w centrum liścia funkii.



kompozycja	14:	Jakub	Palenceusz,	Borkowice

naczynie: szkło – fioletowa szala
osadzenie: ikra 1
materiał roślinny: czerwony berberys, alstroemeria

Kompozycja	pływająca

Kolejna odsłona tematu.

Przygotowanie modułu podobne do poprzedniego, choć łatwiej-
sze, bo ikra 1 z osłaniającymi kamyczkami została przyklejona 
do dna naczynia.

 Pionowe ściany szali z ciemnofioletowego szkła 
pozwalają na wypełnienie wodą całego pola naczynia 
(1 linia główna).

 Jeden z kamieni osłaniających ikrę 1 wystaje po-
nad poziom wody, zamieniając się w wysepkę.
 Kolor kamienia przechodzi w kolor liści berbe-
rysu czerwonego, na pływającej gałązce (2. linia głów-
na), która tworzy kładkę do archipelagu małych wy-
sepek (grupy liści okryte matowym nalotem sterczące 
nad wodą). Archipelag zapada się stopniowo w wodę 
(błyszczące liście na końcu gałązki).

 Trzecią linię główną tworzą kwiaty i pąki alstro-
emerii, częściowo zanurzone – częściowo wynurzające 
się z wody.
 Kolor kwiatów i cienkiej czerwonej łodyżki, ster-
czącej w górę z gałązki berberysu, wiążą się z kolorem 
tła, na którym stoi kompozycja.



kompozycja 15: Joanna Palenceusz, Borkowice

podłoże: szare płótno lniane
osadzenie: fiolka do kwiatów
materiał roślinny: zdrewniałe pędy winorośli, mahonia, alstroemeria

Kompozycje	pełzające

są znakiem głębokiej zażyłości. Podkreślają ważne wydarzenie, wspólną drogę.

1. linię główną tworzy pole, na którym układa się kompozycję (serweta, wykrój 
drzewa, szlachetny papier).

2. linię główną może tworzyć płaszczyzna (liść palmy, bananowca).
Asysta – cienka gałązka pnącza.

3. linia główna – to kwiat o dużej wytrzymałości (storczyk) położony bez wody 
albo inny kwiat w ukrytej małej fiolce z wodą.
Asysty – dekoracyjne liście położone na sucho albo w ukrytych fiolkach.
Wszystkie fiolki należy starannie ukryć.

 Na podłoże kompozycji (1. linia główna) zostało użyte surowe 
płótno lniane.

 2. linię główną tworzą zdrewniałe pędy winnego krzewu z krót-
kimi odcinkami zielonej latorośli. Ich rysunek wzbogacają kaligraficz-
ne pędy czepne.
 Asystę tej linii głównej stanowi krótka gałązka mahonii z liśćmi 
błyszczącymi, o ostro wykrojonych brzegach.

 Cały opisany dotąd materiał roślinny połączony jest drutem do 
kwiatów i pozbawiony dostępu do wody.

 Do pędu winnego krzewu została przywiązana drutem krótka 
fiolka do kwiatów z gumowym wieczkiem.
 Po napełnieniu wodą i zamknięciu fiolki, w otwór wieczka został 
wciśnięty krótki pęd z kwiatami czerwonej alstroemerii.
 Tak przygotowaną całość położono na płótnie, uzyskując kom-
pozycję prostą, opartą na kontraście faktur, kolorów i kształtów.



kompozycja	16:	Andrzej	Kwiecień,	Borkowice

podłoże: pień sosny
materiał roślinny: ananas, jabłka, granat, kiwi, winogrona

Kompozycje z owocami
albo	jarzynami	i	warzywami

to następna podgrupa kompozycji, oparta na podobnych założeniach.

Tutaj też funkcję 1. linii głównej pełni pole, na którym układa się 
kompozycję (serweta, wykrój drzewa, szeroki liść, szlachetny papier, 
prosta taca).

Zadanie tych kompozycji jest jednak inne. Są one mniej ascetycz-
ne od kompozycji pływających i pełzających. Choć powinny się do-
brze trzymać podłoża (zatem nie należy ich rozbudowywać zbytnio 
w górę), mają one tworzyć wizualny aperitif, czemu służą efektow-
ne cięcia, podkreślające – ukryte w środku – kształty, barwy, zapach 
i świeżość.

2. linię główną (ciągłą albo rozdzieloną na 2-3 grupy) i jej asysty 
mogą tworzyć pędy roślin z owocami (np. winorośl z kiściami wino-
gron białych i czerwonych) albo same owoce, zestawione na zasadzie 
podobieństwa lub kontrastu.

3. linię główną zwykle tworzy kwiat o dużej wytrzymałości, położony 
bez wody, albo kwiat mniej trwały, ale efektowny, w dobrze ukrytej 
małej fiolce z wodą.
Jej asystą może być rozcięty w 5-8 płatkowy kwiat  – owoc pomarań-
czy lub inny owoc o efektownym przekroju.

Ważny jest układ grup, ciekawe zestawienie kształtów, faktur, barw 
i zapach.

 Spory wykrój starego sosnowego pnia, ociosany po 
bokach siekierą i pachnący żywicą, został wybrany na pod-
łoże dla kompozycji z owocami.
 Do burzliwej i upalnej pogody dobrano owoce przy-
noszące orzeźwienie.
 Zgodnie z założeniami autor zastosował przekroje 
(ananas, kiwi) i rozłupał jabłko granatu. Wobec efektow-
nych przekrojów owoców kiwi – zrezygnował całkowicie 
z dodania kwiatu. Słusznie.



kompozycja	17:	Paulina	Wełpa,	Borkowice

naczynie: czarny wazon szklany
osadzenie: ikra mix 7XL (górna warstwa) + 3XL
materiał roślinny: perz ozdobny, ruscus, róża

górną warstwę modułu ikra mix 7XL tworzy 
sześć zespawanych tulei o średnicy 30 mm, 
z pozostawionym wolnym centrum

tę warstwę zastosowano jako warstwę dolną 
i połączono z modułem mix 3XL za pomocą 
tulei łączącej XL (ikra 92), w układzie pokaza-
nym na zdjęciu powyżej

tak przygotowana konstrukcja weszła ideal-
nie w otwór czarnego naczynia, wybranego do 
kompozycji

Linie	w	roli	głównej

raz jeszcze wracają jako temat kompozycji.

 Trzy wysokie pędy ozdobnego perzu z kwia-
tostanami prowadzą koncert. Aby podkreślić ich 
delikatność i smukłość, usunięto z ich łodyg spo-
rą część liści. Zostały trzy liście po lewej stronie, 
tworzące rytmiczne piętra i jeden liść skierowany 
do tyłu.
 Dużo krótszy młody pęd perzu, po prawej 
stronie kompozycji, ma zachowane wszystkie li-
ście. Wchodzą one w dialog z liśćmi po lewej stro-
nie, ale w swoje rytmy wprowadzają ruch wzno-
szący.

 Do koncertu włącza się ruscus, asystent 
perzu. Ruscus jest często stosowany w bukieciar-
stwie jako materiał zagęszczający (liście osadzone 
okółkowo na całej długości pędu). Tutaj otrzymał 
inne zadanie.
 Na najwyższym pędzie mała grupa liści 
została tylko na szczycie. Resztę usunięto, dzięki 
czemu uzyskano prężną linię, naznaczoną jasnymi 
punkcikami po łodyżkach liści.
  Na dwóch dużo niższych pędach ruscusa 
pozostawiono nieco więcej liści, ale linie ich łodyg 
są wyraźnie czytelne.

 Kilka pędów drobnej żółtopomarańczowej 
róży, w fazach rozwoju od pąku do w pełni rozwi-
niętego kwiatu, wprowadza do kompozycji światło 
i ciepło.
 Pomiędzy punktami kwiatów i drobnymi 
płaszczynami listków prześwitują linie łodyg, naj-
lepiej widoczne na pędach z pąkami.

 Zaglądającym do środka naczynia, osobny 
koncert linii dają krzyżujące się tuleje mixów ikry. 
Czarne naczynie zamienia je w srebrną biżuterię.


