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Dziewięć lat temu pewien angielski choreograf zapytał mnie: Kim jest ten Kobro, który mieszkał w 

Łodzi a na wystawie w Tate Gallery w Londynie określono go jako twórcę rzeźby współczesnej i 

dlaczego w Polsce nikt o nim nic nie wie? Od tego czasu trochę się zmieniło. Nazwisko Katarzyny 

Kobro jest na pewno bardziej znane, ale o matematycznych uwarunkowaniach jej sztuki wie 

niewielu. Jej wizjonerska twórczość sięga po ciąg Fibonacciego, złotą liczbę, teorię względności, 

które zawarte w fantastycznym świecie rzeźb , zachwycają  dziś w galeriach sztuki na całym 

świecie.  Niezwykłe nowatorstwo Kobro  polegało również na tym, że w czasach pierwszej 

Awangardy,  była jedyną rzeźbiarką, która podjęła temat matematyki i sztuki. Jej interpretacja teorii 
względności i czwartego wymiaru przyniosła niespotykane wcześniej rozwiązania kompozycyjne.  

                 Katarzyna Kobro urodziła się 26 stycznia 1898 w Moskwie. Pochodziła z łotewskiej 

rodziny arystokratycznej o korzeniach niemieckich. Jej matka była zdolną pianistką. Ten fakt być 

może nie jest bez znaczenia dla twórczości przyszłej artystki. Muzyka i matematyka dla wielu jest 

niemal tym samym, plastyczna twórczość Katarzyny Kobro objawia  podobną zależność. Młodość 

rzeźbiarki i czas jej artystycznych narodzin to czas co najmniej trzech rewolucji. Rewolucja 

sowiecka zbiega się z rewolucją w sztuce i matematyce. Władza sowiecka początkowo popiera 

poszukiwania Awangardy, co skutkuje niebywałym rozwojem sztuki. W bardzo krótkim czasie 

powstają podwaliny sztuki współczesnej.  Naukowcy zajmują się teorią względności. Artyści 

zafascynowani odkryciami nauki interpretują na własny sposób te zdobycze.  Przestrzeń 
Euklidesowa traci wyłączność, artyści odchodzą od naśladowania trójwymiarowej przestrzeni.  

           Katarzyna Kobro uczy się u najwybitniejszych. Największy wpływ wywiera na nią 

Kazimierz Malewicz, twórca suprematyzmu - abstrakcjonizmu symbolicznego. Malewicz tworzy 

pod wpływem ówczesnych mistyków. Sprowadza rzeczywistość do znaków- symboli. . Stosowane 

przez niego symbole nie wynikają z abstrahowania rzeczywistości ( a więc konkretów) ale są próbą 

konkretyzacji sił niematerialnych, których istoty i charakteru Malewicz nie zgłębia a tylko je 

wskazuje, Kwadrat, koło, krzyż i linia to atomy z których składa się świat Malewicza. Koło jest 

figurą idealną, którą definiuje tylko jeden parametr- promień i tym jednym parametrem różni się od 

Boga, którego w ogóle zdefiniować nie można [1]. Pierwsze prace artystki, będące również jednymi 

z pierwszych na świecie eksperymentami kinetycznymi, zawierają wyraźne wpływy Malewicza , 
odnajdujemy w nich suprematyczne praformy: koło , krzyż, kwadrat. 
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Rys.1 Konstrukcja wisząca (1) 

 

Rys.2 Konstrukcja wisząca (2) 

Z początkiem lat dwudziestych XX wieku władza sowiecka rozpoczyna prześladowania artystów. 

Wszyscy, którym się udaje masowo uciekają z Rosji, ponieważ jedyną możliwą do uprawiania 

sztuką staje się socrealizm i sztuka propagandowa. 

                 Katarzyna Kobro wraz z mężem  Władysławem Strzemińskim emigrują do Polski. 

Powstają rzeźby, które charakteryzuje ład, wewnętrzna spójność i ścisłe powiązanie układów 

geometrycznych. W 1932 roku Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński wydają książkę: 

„Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego” [2]. Artystka podaje tam ogólne 



 Teksty Konferencji Mathpad 2012, UMK, Toruń, 22-25 Sierpnia 2012   

 

85 

 

zasady konstruowania rzeźb. I właśnie tam odnajdujemy rewelacyjną interpretację czwartego 
wymiaru w sztuce.  

             Wielki włoski artysta Gino Severini pisze w 1917 r. tekst „ Mierzenie przestrzeni i czwarty 

wymiar” w którym znajdujemy termin Henriego Poincarego „ continuum fizyczne” Artysta pisze: 

„Ostatecznie ów czwarty wymiar to nic innego jak identyfikacja podmiotu i przedmiotu, czasu i 

przestrzeni, materii i energii. Paralelności continuum fizycznego, które dla geometry są tylko 

hipotezą urzeczywistniają się w cudzie sztuki”. Inny włoski artysta Umberto Boccioni zajął się 
problematyką czwartego wymiaru poprzez pokazanie ruchu w przestrzeni i jego zmian w czasie [3].  

            Prześledźmy myśl Katarzyny Kobro i jej interpretację czwartego wymiaru, posługując się 
rysunkiem 3:  

 

Rys 3. Interpretacja graficzna wrażenia całkowitego jakie odbieramy przy oglądzie sztuki [4] 

Trójwymiarowe dzieło sztuk plastycznych Kobro interpretuje jako szereg płaszczyzn rzutowych. 

Płaszczyzn tych może być dowolna ilość. Są one wzajemnie do siebie niepodobne, oderwane jedna 

od drugiej, każda oddzielona od innych pewną zawartością czasu, w której patrzący się przesuwa i 

obiera inne miejsce do oglądania dzieła. Wrażenie całkowite, jakie odbieramy przy oglądaniu dzieła  

sztuki porównuje do łańcucha, w którym piony odpowiadają wrażeniom wzrokowym 

(płaszczyznom rzutowym) zaś linie poziome są znakiem okresów czasu, dzielących te wrażenia 
wzrokowe jedno od drugiego. 

W ten sposób Katarzyna Kobro uwzględnia czwarty wymiar CZAS . Czas, który powstaje dopiero 

wtedy, gdy dzieło sztuki żyje tzn. jest oglądane. To oglądający dodaje czwarty wymiar do dzieła 

sztuki.  Artystka planuje kroki oglądającego, układa plan idealny w którym osiąga jedność rytmu 
czasoprzestrzennego. Aby to osiągnąć sięga po…złoty podział i ciąg Fibonacciego .  

Śledźmy dalej jej myśl: 

Jedność rytmu czasoprzestrzennego w całym dziele sztuki może zostać osiągnięta pod warunkiem, 

że wszystkie rytmy potencjalne wszystkich płaszczyzn rzutowych mają jednakowy wyraz liczbowy. 

Wszystkie wymiary dzieła sztuki są podzielne przez ten sam wymiar podstawowy: określając ten 
wymiar podstawowy jako A możemy wszystkie inne wymiary określić jako: 2A, 3A, 10A 46A, etc.  

  

Rys. 4 Płaszczyzna rzutowa bryły [5] 
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Układając rytm potencjalny płaszczyzny rzutowej, musimy pamiętać, ze stosunek wzajemny jej 

głównych wymiarów powinien odpowiadać podstawowemu wyrazowi liczbowemu N, 

obowiązującemu dla całego dzieła sztuki. 

 

Rys.5 Złoty podział prostokąta 

Podziału płaszczyzny rzutowej możemy dokonać dzieląc stopniowo każdy z jej dwu wymiarów na 

części, według stosunku określonego przez wymiar liczbowy n. Przeprowadzając pierwszy podział 

wymiaru większego w danym wypadku h spostrzegamy zjawisko charakterystyczne określające ten 
sposób:  

h : l = n 

h : h (1) = n   czyli:  l = h  

Z tego wynika, ze prostokąt h (1) jest kwadratem czyli pierwszy podział większego wymiaru 

płaszczyzny dzieli ją na dwa prostokąty, z których większy jest kwadratem.  

  

Rys. 6 Dalszy podział prostokąta 
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O ile jednak przeprowadzamy podział drugiego z wymiarów głównych tzn. „l” kwadrat ginie, 
natomiast zjawia się prostokąt podobny do prostokąta podstawowego. 

h : l ( = h 1 ) = l : l , = n 

Przeprowadzając jednak podział drugi wymiaru h , wracamy znów do kwadratu, wytworzonego 

przez drugi podział poziomy z pierwszym podziałem pionowym. Spostrzegamy wtedy kolejność 
następujących po sobie kwadratów i prostokątów podobnych do prostokąta podstawowego.  

 

Rys.7  Dalsze podziały prostokąta  „Podział należy prowadzić dalej według tego samego sposobu aż do 
osiągnięcia pożądanej ilości podziałów”. 

Podany sposób zachowuje dla każdej części dzieła sztuki ciągłość rytmu i jego jedność.  

 

Rys.8 Pierwszy podział wysokości 
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Rys 9. Pierwsze podziały wysokości  i szerokości  

 

Rys.10 Pierwsze podziały wysokości, szerokości i głębi. 

                 Kobro uważała, że podany sposób dotyczy jedynie wielkości kształtów i ich miejsca, nie 

rozpatruje natomiast kwestii samych kształtów. Jest to rzecz należąca do artysty, który sam wie, 

jakie kształty są mu potrzebne. 

                Zainteresowanie przestrzenią wyniosła Katarzyna Kobro zapewne jeszcze z Rosji 

Sowieckiej, gdzie na awangardę rosyjską oddziaływała przede wszystkim teoria Hermana 
Minkowskiego z 1911 roku. 
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W „Kompozycji przestrzeni..”  zawarła Kobro zupełnie rewolucyjne rozumienie rzeźby: 

1. Rzeźba stanowi część przestrzeni, warunkiem jej organicznym jest związek z przestrzenią.  

2. Rzeźba nie jest kompozycją formy samej w sobie, lecz kompozycją przestrzeni  

3. Energia następujących po sobie kształtów w przestrzeni wytwarza rytm czasoprzestrzenny 

4. Źródłem harmonii rytmu jest miara, wynikająca z liczby. [6] 

              Rzeźby Kobro oparte na podobieństwie strukturalnym spełniają wszelkie warunki dzieł 

obliczanych matematycznie ale matematyczna formuła do ich konstrukcji jest jednocześnie formułą 

życia stale obecną w świecie przyrody stąd ciągłe nawiązania do złotego podziału.[7] Właśnie w 

sztuce możliwa jest przemiana form struktury organicznej w nadstrukturę estetyczną. Harmonia  
jedności jest zewnętrznym objawieniem liczby. 

 

Rys.11.  Złoty podział jako zasada harmonijnego prostokąta [8] 

 

Rys.12.  Ciąg Fibonacciego [9]  

Ten ciąg liczb w którym wszystkie wymiary podporządkowane są naturalnej proporcji 
harmonicznej przyjęła Kobro za podstawę nowego porządku, który nadała swoim rzeźbom: 



 Teksty Konferencji Mathpad 2012, UMK, Toruń, 22-25 Sierpnia 2012   

 

90 

 

 

Rys 13.Kobro Rzeźba przestrzenna  [10] 

 

Rys.14. 17 lat później Pier Luigi Nervi na Wystawę Światową w Rzymie [11] 

Rzeźba zachowuje stosunek wymiarów 2:3 (rys. 13) 

Następne rzeźby Kobro charakteryzują się budową architektoniczną statyczną choć 
antygrawitacyjną wskutek: 

- możliwości zmiany w realnej przestrzeni 

- braku tradycyjnej podstawy 

- możliwością rozwijania się w przestrzeni 
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 Rys.15. Kompozycja przestrzenna(4)  [12] 

 

Rys.16. Kompozycja przestrzenna (4) Warianty ustawienia (2,3,4, rząd) [13] 

Dla poszczególnych kształtów przestrzennych jak i całkowitej sfery rzeźbiarskiej Kobro przyjęła 
proporcję 8:5 
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Zaproponowany przez Kobro model układu form, którego wszystkie części zarówno widoczne jak i 

niewidoczne zostały pomalowane mógł być umieszczony w dowolnym układzie w pionie, 

poziomie, bokiem lub odwrotnie. Ustawiając kompozycje przestrzenne na wszelkie możliwe 

sposoby, nie można ich było eksponować źle a jedynie inaczej. Można je było dostosować do 
określonych sytuacji, komponować otoczenie. 

 

Rys.17 Kompozycja przestrzenna (2) [14] 

 

Rys.18. Kompozycja przestrzenna (2) Warianty ustawienia [15] 

Katarzyna Kobro tworzyła swoje matematyczne rzeźby  na kilka lat przed  Manifestem 

Dimensjonistycznym, powstałym w środowisku Abstraction - Ceration, które jako kolejne podjęło 

wyzwanie rzucone przez Einsteina. Jeden z jego punktów mówi: „Zmuszamy rzeźbę do 

opuszczenia przestrzeni zamkniętej nieruchomej i martwej czyli trójwymiarowej przestrzeni 

Euklidesa, aby podporządkować ekspresji artystycznej czterowymiarową przestrzeń 

Minkowskiego” [16] Słowa te niemal powtarzają założenia programu artystycznego Kobro 

sformułowanego przez nią 10 lat wcześniej. Manifest podpisali: Joan Miro, Francis Picabia, Marcel 

Duchami, Sonya Delanuay, Vasyly Kandynski, Teo Van Doesburg i inni. Katarzyna Kobro jako 

jedyna artystka z Polski sygnowała ten dokument. 

Zainteresowanie artystów matematyką istniało chyba od zawsze ale połączenie najnowszych odkryć 

(teorii względności, czwartego wymiaru) ze światem pitagorejskim na przełomie lat trzydziestych 
XX wieku miało w sobie coś z prawdziwego odkrycia.  
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Rys.16 W kolejności: Kobro, Laszlo Moholy Nagy i reklama współczesna….. 
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