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Otaczający nas świat niesie ogromną ilość wrażeń i informacji. Dziś trzeba 

świadomej analizy bodźców docierających do naszego umysłu, aby oddzielić 

rzeczy ważne od nieważnych. Nie wszystko jednak daje się opisać. Nie zawsze 

słowa potrafią oddać to co widzimy i czujemy. Nie zawsze potrafimy znaleźć 

odpowiednie określenia, obrazujące stan naszej osobowości. I tu, niezbędna jest, 

do zrozumienia rzeczywistości i nadania jej odpowiednich kształtów wrażliwość 

i intuicja. One pielęgnowane, pozwolą świadomie obserwować i kształtować  

w sposób kreatywny świat zewnętrzny. Pozwolą, aby świat wewnętrzny rozwijał 

się w sposób nieograniczony.  

Zajęcia w Pracowni Struktur Wizualnych mają wprowadzić studenta  

w zagadnienia związane z formą, fakturą, barwą, światłem, przestrzenią, ruchem, 

kompozycją. Zagadnienia te angażują się we wszystkie przejawy działań 

twórczych. Uświadamiają studentowi również to, jak wiele zjawisk plastycznych 

wzajemnie się przenika. Wykluczają bierną postawę wobec rzeczywistości. 

Zachęcają do twórczej percepcji zjawisk i rzeczy. Działania wizualne uczą, jak 

przejść od myślenia przedmiotowego do refleksyjnego postrzegania obiektu. 

 



Ujmując zagadnienia w punktach, można je przedstawić następująco: 

1. problemy związane z zestawianiem koloru i waloru barw 

przeciwstawnych 

2. zapoznanie się z problemami kompozycji prostej, złożonej, statycznej  

i dynamicznej 

3. umiejętność osiągania złudzenia przestrzeni i ruch na płaszczyźnie 

4. umiejętność nadawania, za pomocą plastycznych środków wyrazu,  

innych znaczeń przedmiotom 

5. umiejętność wyrażania emocji za pomocą abstrakcyjnych znaków 

6. kształcenie umiejętności analizowania, syntetyzowania, interpretowania 

zjawisk wizualnych 

7. rozwijanie umiejętności badania zjawisk i rzeczy oraz odkrywanie praw, 

które nimi rządzą 

8. kształcenie umiejętności twórczego postrzegania problemów wizualnych 

oraz optymalizacji i wyszukiwania jednorodnych elementów do ich 

realizacji 

9. kształcenie umiejętności myślenia abstrakcyjnego, by za pomocą form 

abstrakcyjnych poszukiwać związków formalnych i procesów widzenia 

plastycznego. 
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