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28 czerwca 1895 r. we wsi Piaski Duchowne koło Sochaczewa urodził się Rudolf 
Krzywiec – wybitny plastyk-ceramik i pedagog związany z Państwową Wyższą 

Szkołą Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

28 CzeRWCa 
  Rudolf Krzywiec – designer ceramiki

WROCŁaWSKIe HISTORIe 

W latach 1924–1930 studiował na Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni cera-

miki u prof. Karola Tichego oraz w pracowni 

metaloplastyki u Wojciecha Jastrzębowskiego 

i Miłosza Kotarbińskiego. Jeszcze w czasie 

studiów pełnił funkcję asystenta u Tichego, 

pod którego kierunkiem uzyskał w 1932 r. 

dyplom z zakresu malarstwa i ceramiki. Od 

1928 r. związany był z pracownią artystyczną 

„Ład”, gdzie do 1931 r. pełnił kierownictwo 

artystyczne. Wchodził również w skład „Grupy 

Ceramików”. 

W 1933 r. został zatrudniony jako wykładowca  

w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Zdobni-

czych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu, 

gdzie w latach 1936–1939 pełnił również 

funkcję kierownika Wydziału Ceramiki. W tym 

czasie działał w grupie artystycznej „Plastyka”, 

zrzeszającej artystów wielkopolskich. W 1945 r. 

uczestniczył w reaktywacji poznańskiej uczelni, 

gdzie został kierownikiem Zakładu Ceramiki 

oraz pełnił funkcję wicedyrektora uczelni. 

Od lewej dyplomant Stanisław Domagała, Halina Olech, Rudolf Krzywiec, dyplomant Czesław Szewczuk, 1963 r.,  
fot. zbiory Ośrodka Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
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Kiedy w 1950 r. w wyniku reformy wyższego 

szkolnictwa plastycznego ceramika została 

w poznańskiej PWSSP zlikwidowana, Rudolf 

Krzywiec został przeniesiony do PWSSP we 

Wrocławiu (ob. Akademia Sztuk Pięknych im. 

Eugeniusza Gepperta), gdzie z kolei obok szkła 

to właśnie ceramika miała stać się główną 

specjalizacją. Na wrocławskiej uczelni pracował 

jako wykładowca do przejścia na emeryturę 

w 1965 r., otrzymując w 1956 r. stanowisko 

docenta. Pełnił funkcję kierownika Katedry 

Ceramiki, a w latach 1950-1954 był dziekanem 

Wydziału Ceramiki.

Rudolf Krzywiec, wraz z zatrudnioną na uczelni  

w tym samym czasie Julią Kotarbińską, wpłynęli  

w czasie swojej kilkunastoletniej pracy we 

wrocławskiej uczelni plastycznej w sposób za- 

sadniczy na specyfikę wrocławskiej ceramiki.  

Oboje przenieśli tradycje polskiej ceramiki 

z okresu międzywojennego z kręgu „Ładu”  

i warszawskiej ASP, umożliwiając wrocław-

skiemu środowisku ceramików nawiązanie do 

tych tradycji. Krzywiec uczestniczył aktywnie  

w organizowaniu ogólnopolskich wystaw cera-

miki we Wrocławiu. Był członkiem tytularnym 

Międzynarodowej Akademii Ceramiki (AIC),  

a w latach 1963–1966 przedstawicielem Polski  

w tej organizacji. Wprowadzał młodych polskich  

ceramików na arenę międzynarodową, poczy-

nając od organizowanych w latach 60. wystaw 

AIC w Pradze, Genewie, Istambule i Foenza. 

Od lewej: Rudolf Krzywiec, Julia Kotarbińska i Stanisław Pękalski podczas obrony dyplomu jednego ze studentów, 1965 r., 
fot. zbiory Ośrodka Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
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Brał udział w licznych wystawach, gdzie pre-

zentował swoje dzieła, m.in. na Powszechnej 

Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1926 r., 

Ogólnopolskim Salonie Sztuki w Poznaniu  

w 1937 r., Wystawie Grupy Ceramików w War- 

szawie w 1938 r., Wystawie Rzemiosła Arty- 

stycznego w Poznaniu w 1946 r., Ogólnopolskiej 

Wystawie Architektury Wnętrz w Poznaniu  

w 1953 r., Wystawie 30-lecia Spółdzielni Arty-

stycznej „Ład” w Warszawie w 1956 r. , na której 

został nagrodzony, Ogólnopolskiej Wystawie 

Tkaniny, Ceramiki i Szkła w Warszawie w 1964 r.,  

a za granicą w Królewcu w 1935 r., w Nowym 

Jorku w 1939 r. oraz na Międzynarodowej 

Wystawie Ceramiki AOIC w Pradze w 1962 r., 

gdzie otrzymał Złoty Medal. 

Krzywiec w trakcie swoich podróży zagranicz-

nych gromadził materiały dotyczące ceramiki 

oraz dydaktyki w szkolnictwie plastycznym 

innych krajów. Nawiązywał kontakty, znajo-

mości i przyjaźnie, które przekazywał swoim 

uczniom. Dążył do przekazywania swojej wie-

dzy i doświadczeń studentom i kolegom. Pisał 

skrypty z technologii ceramiki, tłumaczył war- 

tościowe publikacje z tej dziedziny oraz z za- 

kresu pedagogiki szkolnictwa plastycznego. 

Prace te wydawał w niewielkich nakładach  

z własnych funduszy. 

Dużą wagę przywiązywał do problemów tech-

nologii. Pasjonował się szkliwami, a największe 

uznanie zdobyły jego prace nad szkliwami wy- 

palanymi w atmosferze redukcji, barwionym 

związkami miedzi, srebra i manganu. Opracował  

bogatą gamę kolorystyczną szkliw matowych. 

Interesował się też starożytnymi technikami 

zdobienia greckich naczyń. Badał farby i ich  

skład chemiczny, masy ceramiczne stanowiące 

podkład pod malarstwo, a uzyskane rezultaty  

przedstawiał na własnych pracach ceramicz-

nych, malowanych paterach i wazonach.

Współpracując z dolnośląskim przemysłem 

ceramicznym, m.in. zakładami w Bolesławcu, 

Jaworzynie Śląskiej i Wałbrzychu, pełnił funk- 

cje rzeczoznawcy i konsultanta. Organizował 

we współpracy z zakładami ceramicznymi prak-

tyki studenckie. Przykładał duże znaczenie do  

projektowania form przemysłowych łączących  

ich walory użytkowe i wartościami artystycz- 

nymi.

Był twórcą własnej szkoły ceramiki artystycznej,  

która wyróżniała się poważnym traktowaniem 

teorii. Koncepcja dydaktyczna Krzywca pole-

gała na wykorzystaniu nabytych umiejętności 

rysunkowych i malarskich studenta do aplikacji 

figuratywnych kompozycji graficzno-malarskich 

do tworzywa ceramicznego. Wprowadzał cera-

mikę do kompozycji ściennych i dekoracyjnych. 

Jego własne prace i prace jego absolwentów 

charakteryzowały się dążeniem do syntezy 

kształtu i spokojnej, wyważonej dekoracyjności. 

Wśród jego uczniów wymienić można m.in. pro-

fesor wrocławskiej PWSSP – Halinę Olech i jej 

uczniów, w tym Lidię Kupczyńską-Jankowiak.

Zmarł 15 maja 1982 r. we Wrocławiu. Został 

pochowany na cmentarzu ewangelicko-augs-

burskim w Poznaniu-Miłostowie.

dr Krzysztof Popiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Rudolf Krzywiec w ogrodzie PWSSP przy ul. Traugutta, ok. 1965 r., fot. zbiory  
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu


