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Wstęp

W ystawa prac Andrzeja Jocza, którą prezentujemy 
w Galerii Wozownia przy Pałacu Alfreda Bieder-
manna Uniwersytetu Łódzkiego, to ekspozycja 

inaugurująca działalność tej placówki w zakresie szeroko pojętej 
popularyzacji sztuki. Jednocześnie to hołd dla niedawno zmarłe-
go twórcy, którego wielkoformatowe prace rzeźbiarskie wykonane 
w oryginalnej nowoczesnej technologii z wykorzystaniem poli-
merów i żywic synestetycznych zmodernizowały łódzki pejzaż 
wielkomiejski.

Wystawa eksponująca dorobek z zakresu skulptury jest jedną 
z trudniejszych form ekspozycyjnych, zwłaszcza gdy mowa o pra-
cach artysty tworzącego rzeźby plenerowe. Ze względu na fakt 
znacznych rozmiarów dzieł Andrzeja Jocza wiele z nich jest przy-
wołanych jedynie w formie fotografii oraz ukazanych jako zdjęcia 
na rollupach podczas dodatkowej wystawy uzupełniającej, prezen-
towanej w przestrzeni Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego 
przy ul. Skłodowskiej-Curie 11. Kompozycje rzeźbiarskie tworzo- 
ne przez Andrzeja Jocza –  począwszy od Zegara Słonecznego 
w Parku Staromiejskim poprzez Czółenka z Dworca Kaliskie-
go po Widzewską Dzianinę –  choć, jak twierdził ich autor, „nie 
mają swoich odpowiedników w przyrodzie. Ale (…) żyją własnym 
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życiem”, to jednak na stałe wpisały się zarówno w krajobraz kultu-
rowy miasta, jak i świadomość społeczności Łodzian.

Podobnie niezwykle atrakcyjnie wyglądają prace Andrzeja 
Jocza usytuowane przed gmachami Uniwersytetu Łódzkiego i Poli-
techniki Łódzkiej. One także stały się punktami charakterystycz-
nymi dla kolejnych roczników absolwentów tych uczelni.

Na wystawie w Galerii Wozownia ukazane są przede wszyst-
kim unikatowe prace o kameralnym charakterze, pochodzące 
ze zbiorów rodziny artysty –  Pań Krystyny Jocz oraz Agnieszki 
Jocz-Minich, których bezcenne wsparcie, związane z wypożycze-
niem dzieł z domu-pracowni artysty, umożliwiło zorganizowanie 
ekspozycji.

Tekst do katalogu powstał w oparciu o materiały archiwalne 
dotyczące postaci Andrzeja Jocza oraz rozmowy autorki z jego bli-
skimi znajomymi, zwłaszcza wieloletnim przyjacielem, wybitnym 
twórcą prof. Ryszardem Hungerem, oraz rodziną. Katalog został 
uzupełniony o dwa teksty osób z kręgu zawodowego i rodzinne-
go Andrzeja Jocza. Są to rozważania dotyczące szczególnej materii 
rzeźbiarskiej autorstwa prof. Beaty Koteckiej – rzeźbiarki i bliskiej 
współpracownicy Jocza w pracowni rzeźby Wydziału Pedagogicz-
no-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz wspomnieniowy tekst ukochanej wnuczki artysty 
– Alicji Minich.

Wystawa została zorganizowana dzięki stypendium Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z zakresu sztuk wizu-
alnych, Umowa /6/nr EBOI 160150/20/A1, oraz wsparciu Uniwer-
sytetu Łódzkiego.

Aneta Pawłowska
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zamiast manifestu1

– Zużyte materiały i narzędzia, odliczony czas – to cena za podjęcie 
walki o okruchy pierwiastka twórczej niezależności.

– Przynależność do samozwańczej awangardy i inne dobra naby- 
te – kuszą, ale ustępują wobec narkotyku, jakim jest nadzieja na 
funkcjonowanie w świadomości zainteresowanych przechodniów.

– Mizeria rzeczywistości przemijających epok, ich systemy warto-
ści, ich kary i nagrody mogą skundlić niejednego – ale obowiąz-
kiem artystów jest przeciwstawianie się groźbie impotencji charak-
teru i woli.

– Sztuka autonomiczna to taka sztuka, która nie próbuje ani w spo-
sób opisowy, ani normatywny być odbiciem rzeczywistości.

– Sztuka autonomiczna powołuje do istnienia własne organizmy.

Kontrola formy z każdego dostępnego punktu widzenia, zmien-
ność sylwet w jedności, prawidła czasoprzestrzennej relatywności 
– a z drugiej strony żywioł irracjonalizmu i słabość do anegdoty.

1 Tekst A.  Jocza zamieszczony w: Andrzej Jocz Rzeźba, Muzeum Historii 
Miasta Łodzi, listopad–grudzień 1992, Galeria Łódzka Muzeum, ul. Ogrodo-
wa 15 [katalog], Łódź 1992, s. nlb.
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– Autentyzm i spontaniczność gwarancją autonomii.

– Sztuka autonomiczna jest komunikatywna poprzez zastosowany 
arsenał środków plastycznych – gwarantujących możliwość okre-
ślonych skojarzeń u odbiorcy. Najpierw sylweta, potem światło-
cień, faktura i kolor. Inspiracja w anatomii ludzi, zwierząt i maszyn.

– Hieronim Bosch, El Greco, Henry Moore, Constantin Brâncuşi, 
Jean Arp, Joan Miró, Kazimierz Malewicz – nie wchodząc na grunt 
polski –  to twórcy, którzy najbardziej przekonali mnie do idei 
sztuki autonomicznej.

Andrzej Jocz
Łódź, listopad 1992


