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Nie jest sprawą łatwą pisać, kiedy słowo nie jest medium, którym na co dzień się 

posługujemy. To samo dotyczy publicznych przemówień gdy ich nie trenujemy – 

zacinamy się, mylimy, jąkamy. Nie jest sprawą prostą używać słów jako środka ekspresji 

gdy ma się świadomość braku wystarczających umiejętności i przygotowania. 

Słowa nie są dla mnie gliną z której mógłbym uformować ten wstęp. 

Jednakże będąc sprawcą wydarzeń które doprowadziły do powstania tej publikacji 

czuje się w obowiązku przedstawić swoje zdanie, odczucia i powody, dla których 

uważam że to co nazywamy ,,Sztuką Ognia” w istocie jest czymś wartościowym i 

interesującym w wielu aspektach.

 Kiedy po raz pierwszy brałem udział w wypalaniu ceramiki drewnem 

w Szwajcarii w 1999 roku, w pracowni koreańskiego ceramika Seung Ho Yanga, 

doznałem olśnienia prostotą i pięknem tego procesu oraz wspaniałym efektami 

który daje. Nigdy wcześniej nie widziałem ani nie spotkałem się z ceramiką tego 

typu ani naturalnym szkliwami popiołowymi, które daje taki wypał. Tam też 

pierwszy raz spotkałem się ze słowem Tongkama („Tong” oznacza przestrzeń, 

otwór; „Kama”- piec) będącym określenie tego rodzaju pieców. Po powrocie do 

kraju wybudowałem swój piec na wzór tego który widziałem w Szwajcarii. W ten 

sposób technika ta oraz określenie Tongkama trafiła do Polski - inaczej niż w Europie 

Zachodniej czy Ameryce, gdzie poprzez intensywne kontakty z Japonią i wieloletnią 

fascynacją jej kulturą powszechnie używa się nazwy Anagama (co ma dokładnie 

to samo znaczenie). Przez kilka lat pracy z ogniem w Polsce, Korei, Szwajcami i 

Francji zebrałem pewien bagaż doświadczeń który pozwolił mi, dzięki poparciu ASP 

we Wrocławiu, na budowę dużego pieca Tongkama w Luboradowie i możliwość 

dzielenie się tym procesem tak ze studentami jak i z profesjonalistami.

Istniej wiele powodów dla który artyści decydują się używać tych technik wypalania 

–dla mnie ważne są dwa: estetyka (a raczej anty-estetyka efektów wypalania) oraz 

wrażenie podróży w czasie i przestrzeni podczas całego procesu.

Być może jest to już ograniczeniem, własnoręcznie założonymi sobie kajdanami, że 

nie potrafię widzieć swoich prac wypalonych w innych technikach czy pokrytych 

szkliwami – są dla mnie obce, nieskończone. Dopiero kiedy widzę przebarwienia na 

glinie ,zacieki stopionego popiołu – tych prawdziwych kolorów ziemi, kiedy dotykam 

blizn po miejscach gdzie prace przypadkiem się złączyły wiem, że ta ceramika żyje.

 Drugim powodem jest podróż którą odbywam za każdym razem gdy 

rozpoczynam wypalanie.

Podróż w czasie - ponieważ pomimo to że dokładając drewno do pieca mam przy 

sobie telefon komórkowy, wiem że pracuję dokładnie w ten sam sposób jak dawniej 

i robię to, co przez wieki złożyło się na kulturę ceramiczną na naszym globie. Niemal 

czuję dookoła mnie wszystkich tych którzy robili to przede mną…

Podróż w przestrzeni – ponieważ przez te kilka dni piec i to co dzieje się dookoła staje 

się dla garstki ludzi centrum wszechświata. Przez moment staję się samotną wyspą 

- a właściwie okrętem na morzu ognia. Zmieniają się załogi na pokładzie, zmienia 

się pogoda, rejs staje się  z każdą godziną coraz bardziej męczący dla uczestników 

– jednak każdy wie, że musimy płynąć dalej, aż do końca. Tyle, że żeglując ma się 



Wiele jest możliwości wypalania ceramiki. Używa się do tego pieców elektrycznych, 

gazowych, rozmaitych rodzajów i typów oraz różnych technik. My wypalamy nasze 

prace drewnem, w Anagamie.

 Piec typu Anagama to dawny typ pieca ceramicznego, używany w Japonii 

od 5 wieku, powtarzający wzór pieców używanych wcześniej w Chinach i Korei. 

Termin Anagama (japońska nazwa, oznaczająca „piec jaskiniowy”) opisuje 

jednokomorowy piec w kształcie wznoszącego się tunelu; jest to pusta komora 

z paleniskiem z przodu i kominem. Pierwotnie piece te powstawały jako tunele 

kopane w zboczu góry lub złoża gliny. I chociaż termin „palenisko” używany jest 

do określenia miejsca na ogień, nie jest to w żaden sposób przestrzeń fizycznie 

oddzielona od tej, w której stoją prace. 

 Anagamy, w odróżnieniu od elektrycznych lub gazowych pieców powszechnie 

używanych współcześnie przez ceramików, opalane są drewnem. Wypalanie 

wymaga ciągłego dokładania drewna, które spala się błyskawicznie. Dokładanie 

trwa bez przerwy przez całą dobę, aż do osiągnięcia pożądanej temperatury.

Spalanie drewna to nie tylko uzyskiwanie temperatury (nawet do 1400 °C),  ale 

również, pod wpływem ciągu płomienia, przenoszenie popiołu  i ulatnianie się soli. 

Popiół drzewny osiada na pracach w czasie wypalania, a interakcja pomiędzy 

płomieniem, popiołem, a naturalnymi minerałami zawartymi w glinie powoduje 

powstawanie charakterystycznego, unikalnego popiołowego szkliwa. Szkliwo to 

może objawiać się w rozmaitych wariantach kolorów, faktur i grubości, od gładkich 

i błyszczących po grube, matowe warstwy popiołu i ostre, szorstkie powierzchnie. 

Umieszczenie prac w piecu odzwierciedla najczęściej upodobania, zamierzenia 

i oczekiwania artysty ceramika, gdzie dzieła najbliżej paleniska pokrywają się 

najgrubszą warstwą popiołu, a nawet zakryte są w całości żarem, podczas gdy 

inne, umieszczone głębiej we wnętrzu pieca, mogą być tylko subtelnie dotknięte 

płomieniem i delikatnie pokryte popiołowym szkliwem. Powiada się, że pakowanie 

anagramy jest najtrudniejszą częścią wypalania. Artysta ceramik musi wyobrazić 

sobie ścieżki, którymi płomień przejdzie przez piec i użyć tej wyobraźni do 

pomalowania nim prac. 

 Długość wypalania zależy od pojemności i wielkości pieca i może zająć od 

48 godzin do 12 lub więcej dni. Ta sama ilość czasu potrzebna jest na wystudzenie 

pieca. Rekordowy wypał w historii wielkich pieców w Azji, w którym udział brało 

kilka wiosek ceramików, opisuje kilkanaście tygodni ciągłego wypalania1.

Co zatem sprawia, że tak wymagający rodzaj pracy jest wciąż wybierany przez 

wielu artystów?

 To, co tysiące lat temu na Dalekim Wschodzie było jedynie techniką 

pozwalającą na wypalenie dużej ilości ceramiki za jednym razem, dzisiaj dla artystów 

ceramików stało się wartością, pozwalającą na kontynuację pracy artystycznej i 

wzbogacenie jej o czas i intensywność procesu wypalania. Wybór rodzaju pieca, 

sposobu prowadzenia płomienia i osiąganych efektów jest indywidualnym wyborem 

każdego artysty. Niektórzy z nich wolą „delikatne, łagodne dotknięcia płomienia”, 

inni szukają konkretnych rezultatów wypalając dłużej, z użyciem szkliw solnych lub 

sodowych. Są też tacy, którzy przepalają pracę kilkakrotnie, budując coraz grubsze 

żywioł wody dookoła siebie – tu ogień jest zamknięty w piecu, który przypomina 

łódź obróconą do góry dnem.

Przez kilka lat byłem członkiem załogi –teraz bywam kapitanem, niemniej uczucie 

jest wciąż to samo. Uczucie niepewności, napięcia, lęku przed nieznanym. Wiem, 

że to właśnie wątpliwości rodzą pytania, pytania domagają się odpowiedzi -a to 

oznacza że znów należy zładować piec i zacząć wszystko od nowa…

Nie uważam się ani za znawcę, ani za specjalistę w dziedzinie którą uprawiam – zbyt 

krótko to robię i prawdopodobnie szukam innych wartości niż ścisła wiedza na temat 

wszystkich fizycznych i chemicznych procesów zachodzących w tego typu piecach 

podczas wypalania.

Często czuję się jak amator słuchając innych artystów wyrażających opinie i uwagi 

na temat 

pracy z ogniem, dla mnie jest to praca bardzo intuicyjna, emocjonalna.

Taka też jest formuła tej publikacji – staraliśmy się zawrzeć w niej minimum informacji 

technologicznych skupiając się przede wszystkim na atmosferze towarzyszącej 

całemu procesowi oraz samych efektach wypalania ceramiki drewnem. Zarówno 

opis jak i sposób w jaki pracujemy jest bardzo subiektywny – zdaję sobie sprawę że 

wielu profesjonalistów może zarzucić nam ignorancję, niemniej uważam ten sposób 

prezentacji za najlepszy, będący zrozumiały zarówno dla ceramików jaki i dla osób 

które po raz pierwszy spotkają się z ceramiką wypalana drewnem.

Nic nie mówić – nic nie myśleć – po prostu palić.

Michał Puszczyński 

1 Wikipedia, the Free Encyclopedia
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warstwy szkliw. Każdy wypał daje inne efekty, niepowtarzalne prace. Każdy z nich 

jest też inny jako przebieg w czasie. Jest to rodzaj pracy wymagającej długiego, 

intensywnego skupienia i uwagi w ciągu całego, trwającego kilka dni, procesu. 

To, co również decyduje o jego atrakcyjności to poczucie aktywności i możliwości 

kreowania swoich dzieł dalej, jeszcze po skończeniu pracy z gliną.

 Ceramika wypalana ogniem jest jedną z nielicznych dziedzin sztuki, która 

płynnie łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Powtarza się w niej te same ruchy, 

które wykonywane były przez setki artystów w ciągu tysięcy lat, i jednocześnie 

wykorzystuje możliwości tej techniki do coraz bardziej współczesnych projektów 

i zamierzeń artystycznych. Może ona dawać zarazem poczucie więzi z historią 

sztuki ceramicznej, jak i możliwość tworzenia we współczesnym świecie doskonale 

unikalnych prac.

 W Polsce ten rodzaj wypalania do tej pory nie był znany szerszej liczbie osób. 

Nieliczne grono ceramików używało i nadal używa szybkich w konstrukcji pieców 

typu węgierskiego, w których wypał trwa ok 26 godzin. Jedyny w kraju piec typu 

bourry-box, o którym wiemy,  powstał w roku 2004 z inicjatywy wykładowców ASP, 

Bożeny Sacharczuk i Tomasza Niedziółki, w miejscowości Czarna w Bieszczadach.

 Pierwszy piec typu Anagama wybudowany był w roku 1999 przez artystę 

ceramika Michała Puszczyńskiego, w jego pracowni w Częstochowie. Konstrukcji 

pieców oraz tego typu wypalania uczył się on u koreańskiego artysty SeungHo 

Yanga, przez kilka lat pracując z nim w jego pracowniach we Francji, Szwajcarii i 

Korei. Z inicjatywy Michała Puszczyńskiego w roku 2006 powstał drugi, większy piec 

typu Tongkama wybudowany na terenie Domu Pracy Twórczej w Luboradowie, 

należącym do Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Używana jest tu nazwa 

„tongkama”, będącym koreańskim określeniem tego typu pieców, wymiennie z 

japońskim określeniem „ Anagama”. Wynika to z drogi, którą technika ta trafiła do 

Polski. 

 Gorąco. Tak jest przy piecu; a robi się jeszcze gorzej kiedy otwieramy furtę, i patrzymy 

prosto w piekło. Gdzieś tam jest ceramika, po to właśnie dokładamy do pieca; ale 

o tym nie myśli się wcale kiedy wpycha się do środka kolejną stertę drewna. Szybko, 

żeby jak najprędzej to zamknąć i odejść, bo jeszcze chwila i przestaniemy widzieć 

cokolwiek przez zalane potem oczy. Pieką nogi, ręce, twarz pali i znowu zadajemy 

sobie pytanie: po co, do licha, zaczynaliśmy to wszystko?

 A jednak zaczęliśmy, jak wielokrotnie wcześniej, i, jak zawsze, nie wiemy jak to 

się skończy. Ale pracujemy dalej, bo jest za późno żeby się rozmyślić, i dlatego, że 

ta gra wciąga – my rozpętaliśmy to piekło, ale też my możemy je zamknąć, kiedy 

tylko uznamy że mamy dosyć. Więc jeszcze jedna godzina, jeszcze jedna doba, 

jeszcze trochę wysiłku, kolejna nieprzespana noc, i wreszcie, kiedy już dłużej nie 

da się nie spać, kończymy. I dopiero wtedy zaczynamy znowu myśleć o pracach 

wewnątrz pieca, o tym, jaki jest dzień tygodnia, i czy na pewno zrobiliśmy wszystko 

co mogliśmy?

„“czemu wyPAlAm drewnem?” to PytAnie które częSto SAm Sobie zAdAję. czASem wtedy, 
kiedy SłySzę neGAtywne komentArze od ludzi, którzy nAwet nie znAjdują czASu żeby 
zAtrzymAć Się i PoPAtrzeć. Ale wtedy, czASAmi, ktoś inny SPoGlądA PozA brązową 
fASAdę Powierzchni i doStrzeGA mnoGość Subtelnych kolorów, fAktur, uwodzicielSkich 
ślAdów PłomieniA i blizn Po wyGrAnej bitwie. kAżde nAczynie wyPAlAne dłuGo dumnie 
zAPiSuje w Sobie hiStorię oGniA. doświAdczenie tych kolorów, ślAdów i blizn dAje złudne 
wSPomnienie PrzebywAniA nAczyniA w Piecu, w biAłym żArze Przez cztery dni wyPAlAniA. 
dlA mnie kAżdy wyPAł jeSt PrzyGodą, PowAżnym mocowAniem Się z nieznAnym.”

nic collinS

 Ładowanie. Dzień pierwszy jest zawsze dniem pełnym radości, bo właśnie 

zaczyna się konkretna praca. Ustawianie wszystkich prac wokół pieca, grupowanie 

według wielkości i nareszcie poczucie początku, działania. Prace stoją dookoła, 

i nieodparcie narzuca się wrażenie, że piec, do tej pory taki wielki, chyba jest 

niewystarczający. „Wszystko na pewno się nie zmieści”, myślimy, a jednak się mieści. 

Zazwyczaj.

 Odtąd już coraz bliżej będzie do wielkiego ognia. Dla tych, którzy po raz 

pierwszy widzą wypalanie od samego początku, niezrozumiałe jest, dlaczego tylko 

dwoje ludzi wchodzi do pieca? 

 To jest najtrudniejsza część wypału. Wszystko to, co stoi dookoła, każde ze 

starannie przemyślanych i wykonanych dzieł, powinno znaleźć się w środku i stać się 

piękne. Należałoby więc znaleźć mu najlepsze miejsce. A to najlepsze miejsce nie 

zawsze jest tam, gdzie dana praca akurat pasuje.

 Więc w piecu siedzą najbardziej doświadczeni, ci, którzy go znają, używali i 

potrafią sobie wyobrazić, którędy przejdzie płomień. Co mógłby zostawić, co da się 

uzyskać, jak to wszystko poustawiać?!

 To logiczna układanka, wymagająca wytrwałości fizycznej. Żaden kawałek 

nie pasuje tu do pozostałych. Wyjmowanie, wkładanie, dopasowywanie, a wszystko 

w towarzystwie najlepszej przyjaciółki, drewnianej miary. Stopni jest pięć, dni na 

załadowanie niewiele. Prac kilkaset.
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temperaturę, przypadkowe uderzenia drewna i entuzjazm wypalających. Łuk 

dolnego paleniska, na nim łuk górnego, z miejscem na furtę, ostatnie spojrzenie 

na ścianę prac na stopniu. Górne palenisko zamknięte tymczasowo płytą, 

niepotrzebne jeszcze. Dolne, z podwójnym łukiem, wysunięte najdalej do przodu. 

Jeszcze zamykanie małej komory z boku. 

 Zamykanie pieca jest bardzo dziwną chwilą. One wszystkie, prace, tam 

stoją. Kilkaset godzin czyjejś i naszej pracy. Tak wyglądają; jakie będą? Czy i gdzie 

popełniliśmy błąd przy ładowaniu? 

I już. Zamknięte, zaczynamy.

 Stoimy wszyscy wokół pieca. Dookoła czysto, pocięte drewno, ułożone w 

stosy, zamyka przestrzeń wokół pieca i nas. Cisza i pierwszy płomień. 

Po ładowaniu, ten pierwszy ogień jest radością. Napięcie opada; wszystko idzie 

zgodnie z planem. Można zacząć ustalać kolejność zmian, siedzieć przy piecu 

już nie czekając, tylko działając i znów pracować, współtworzyć i  czuwać nad 

pracami, które są w środku. 

Początek wypału za dnia jest inny od tego w nocy. Spokojniejszy, ale traci się jednak 

poczucie pewnego cudu. 

“wewnątrz PiecA jeSt ciemno. nA zewnątrz jeSt trochę SucheGo drewnA. mAły, 
nieśmiAły Płomień wchodzi do środkA. PrAce odkrywAne Są Przez  świAtło i ciePło, jAk 
Przy wSchodzie SłońcA. Płomienie odnAjdują SwojA włASną droGę Przez lAbirynt Gliny. 
ten delikAtny PrzePływ oGniA wkrótce StAnie Się rzeką. GlinA StAnie Się kAmieniem, 
z rySunkAmi zoStAwionymi Przez oGień. wyPAlAnie cerAmiki drewnem to ProceS 
wSPółPrAcy Pomiędzy nAturAlnymi elementAmi. to włAśnie w tym lubię.”

rebeccA mAder

 Podkłada się najpierw niewielkie kawałki drewna. Długie, wąski szczapy, 

powoli, delikatnie je przekładając. Ogień pali się powoli, wysuszając prace w środku. 

Spokój i brak pośpiechu, konieczny przy suszeniu, wpływają uspokajająco również 

na ludzi dookoła. To czas długich, spokojnych rozmów. Zabawnych komentarzy. 

Pierwsza ekipa obejmuje oficjalnie zmianę, reszta siedzi zupełnie nieoficjalnie i z 

własne woli wpatruje się w ten powolny, nieszkodliwy płomień. Tym, którzy robią to 

po raz pierwszy, trudno jest sobie wyobrazić, że to wystarczy na ogrzanie całego 

pieca. Ogrzanie! - a co tu mówić o wypalaniu ceramiki? 

 To wpatrywanie się w ogień, dokładanie do niego i wiara, że dzięki temu stanie 

się coś nieprzewidywalnego i pięknego, jest zupełnym przeciwieństwem naszej o 

płomieniu wiedzy. Trudno uwierzyć, że coś tak spokojnego może w jakikolwiek sposób 

stwarzać zagrożenie. A stwarza i głęboko wewnątrz wszyscy mamy wdrukowany 

strach przed ogromnym, huczącym morzem ognia, strach prawie dorównujący 

temu, który mamy przed ogromem wody. Znamy niebezpieczne efekty jego 

działania, boimy się i unikamy. Wiemy, jak bardzo i do końca potrafi niszczyć. A teraz, 

paradoksalnie, współpracujemy z nim przy tworzeniu unikalnego piękna, które bez 

tego nie mogłoby zaistnieć.

„oGień to żywioł- żywiołowe jeSt więc  to co z oGniem  związAne. imPonujące, że 
niezAleżnie od zAPAtrywAń nA tą technikę, włASnych umiejętności, czy zGołA 

  Przymierzanie, wyjmowanie. Ciągła podróż na zewnątrz i do środka. 

Wahadłowy ruch w ściśle określonym czasie, jednak bez określonego rytmu. 

Męczący dla widzów, jeszcze bardziej dla ładujących. Konieczny, jeśli wszystko ma 

się udać.

 Kolejny dzień. Wszystkie prace ustawione są już blisko pieca, drewno 

przygotowane. Widzowie, siedzący dookoła wejścia, zmęczeni. Niewiele możemy 

zrobić, w niczym pomóc. Patrzymy. Wyjście, coś małego, coś dużego, płyta, filar, 

ciasto na piny, wejście. 

Najpierw ustawia się prace na stopniu, te duże. Potem buduje się półki, na których 

staną mniejsze. Przestrzenie między pracami wykorzystuje się również. I trzeba jeszcze 

pamiętać o pozostawianiu wolnych kanałów, w które potem będzie wrzucane 

drewno. W środku pieca światło z lamp opartych na wrzutkach. Pomaga przy 

pracy podwójnie, pozwala widzieć gdzie wstawić prace i czy pomiędzy nimi jest 

wystarczająco miejsca dla ognia. Prace biskwitowane pakuje się łatwiej niż surowe, 

nie są tak delikatne. Tamte są ledwo wyschnięte, więc przestawiane delikatnie. 

Pakujących bolą już kolana i plecy. I nadużywana wyobraźnia.

„lubię ProceS PAkowAniA, to SPecjAlny czAS, który PAmiętAm do nAStęPneGo wyPAłu. 
to również oStrożnA i  wAżnA PrAcA, którA kAże myśleć o ślAdAch PozoStAwiAnych 
Przez oGień. może być nudną PrAcą, bArdzo dłuGą i fizycznie trudną, SzczeGólnie dlA 
Pleców. Ale kiedy PAkowAnie jeSt Skończone i wejście zAmknięte, moje uczuciA zAmykAją 
Się również. wiem, że nie mA już żAdnej możliwości zmiAn, i moGę SkoncentrowAć Się nA 
nAdchodzącym oGniu.” 

SAnG woo kim

Cały proces wypalania to bezustanna koncentracja. Od rozpoczęcia pakowania 

do zamknięcia pieca. I już pakując zaczynamy się bać, że wszystko może pójść 

w nieprzewidzianym kierunku, zawalić się, stopić i zniknąć. Prace, które z takim 

zaangażowaniem robiliśmy, mogą zniknąć. Pęknięta płyta, niewłaściwa glina, 

cokolwiek z szerokiego wachlarza „nieprzewidzianych wypadków” i nic nie zostaje 

z dzieła, wykonywanego z czułą uwagą. Strach będzie obecny już cały czas, do 

samego końca, czyli otwarcia.

 Trzeci dzień. Coraz bliżej końca, rytm sekwencji wejście - wyjście coraz 

szybszy. Żeby zmieścić się w czasie wyznaczonym na ładowanie, przeciąga się je 

do późnej nocy. Siedzimy dookoła, widzowie, patrząc. Wielu kilkakrotnie już oparło 

się chęci postawienia swojej pracy w upatrzonym miejscu, w zamian opierając się 

na doświadczeniu ładujących piec. Najgorszy w tym czekaniu jest brak pojęcia, 

co właściwie dzieje się tam w środku. Nikt z siedzących przed wejściem nie ma już 

żadnego wpływu na to, co dzieje się z pracami. Oddaje się własne dzieło, licząc na 

doświadczenie doświadczonych. Oni zaś liczą na szczęście. I czekamy, nie chcąc 

przegapić chwili, w której wiadomo będzie na pewno, że to już koniec. Że można już 

zamykać. Że można już rozpalać, więc wreszcie będzie praca dla wszystkich. 

 Wreszcie. 

Zamykanie pieca to kolejny sprawdzian. Cegły, tyle razy już przerzucane, znowu 

przenosi się pod piec. Kliny na łuki, podtrzymywanie kolanem, zaprawa. Budowanie 

palenisk, przymierzanie furty. Składanie konstrukcji, która musi wytrzymać 

11 12



odmiennych fAScynAcji twórczych w obliczu PrAcy z nim, czujemy reSPekt i Pokorę… i 
Godzimy Się nA to… i mimowolnie czekAmy nA  efekty. 
zAwSze zASkAkujące.”

bożenA SAchArczuk 

I siedzimy. Po pierwszej, spokojnej nocy, nadchodzi drugi, też spokojny dzień. Powoli, 

bez pośpiechu podkładane drewno, powoli toczone rozmowy i rozmówki. Jeszcze 

nam się chce, jeszcze potrafimy do siebie mówić pełnymi zdaniami. Jeszcze ciągle 

się nie boimy.

 Gdzieś w środku są prace. Kiedy zaglądamy przez wrzutki:

Pierwsza wrzutka żółta

Druga mniej

Ostatnia - tylko iskierki i mętny czerwony

A prace widać w pierwszych dwóch. Każdy szuka swojej, oczywiście. 

  Kolejna noc. Spokojnie, bez pośpiechu. Delikatnie przepychanie do przodu, 

budujemy żar. Jesteśmy wszyscy jeszcze tak bardzo uprzejmi wobec siebie!

 Dokładanie do dolnego paleniska oznacza patrzenie wprost w ogień, w 

pozycji klęczącej. Cała siła i energia skupia się na podkładaniu, utrzymaniu ognia 

i naszej koncentracji. Koncentracji, która jeszcze nie skłania nas do wątpliwości. 

Ogień w piecu przesuwa się ku kominowi, my przesuwamy się ku kolejnemu dniu.

 

 12:08  pierwszy stożek (1180°C) padł

 12:29  następny stożek zgiął się był! (1200°C)

 12:51  zgina się trzeci stożek. Decyzja szefa - przechodzimy na górę

Teraz szybko, zmiana. Do tej pory graliśmy w spokojnym tempie andante non troppo. 

Teraz przechodzimy do molto presto. Moment zmiany palenisk zawsze odbywa 

się błyskawicznie; zdjęcie płyty, furta i już. Teraz nie wystarczy już trzymanie rytmu 

pojedynczo, żeby zdążyć trzeba zgrywać się w zespoły. 

„ciSzA i wolny rytm wczeSneGo etAPu, rozGrzewAniA, kontrAStuje z Szybkim 
PrzyGotowywAniem drewnA, cięciem Go i ukłAdAniem, żeby Gotowe było do dokłAdAniA 
z boków Później, w trAkcie wyPAłu.”

robert SAnderSon

 Wypalanie ceramiki drewnem, jak każda kompozycja, ma swój rytm. Zaczyna 

się od pakowania, to najwolniejsza część. Potem krótkie przyspieszenie, zamykanie. 

Znowu powoli, pierwsza doba lub dwie, z drugą ścieżką, tworzoną przez zespół 

osób, które wypalają. Nagłe przyspieszenie przy zmianie paleniska i odtąd tempo 

już stale rośnie, zmieniając się nieznacznie przy dorzucaniu do boków, które maja 

własną melodykę. Coraz rzadziej słychać ścieżkę głosów ludzi, coraz wyraźniej 

wybija się głos prowadzący - piec. Słuchanie go i dopasowywanie całości do wciąż 

zmieniającej się tonacji. Tak również pracuje się z ogniem.

„…tAk nAPrAwdę trudno Stwierdzić, że jeSt to trAdycyjnA metodA tworzeniA cerAmiki. z 
Pewnością dlA GAtunku jeSt - jednAk dlA mnie, odkrywAjąceGo tą technikę  jeSt zArówno  

PoznAniem trudu i cAłej Pieczołowitości z jAką cerAmik muSi (chce) Podchodzić do 
wArSztAtu, A jednocześnie  olbrzymią   możliwością  ekSPreSji SAmeGo Siebie  i  diAloGu z 
ludźmi. oGień PozwAlA doznAwAć nAjwAżniejSzych rzeczy. Sądzę, że PrAcA Przy wyPAle, 
dorzucAnie drewnA, dbAnie o Piec i wSPółdziAłAnie z nim  jeSt doPełnieniem cAłeGo 
ProceSu tworzeniA. 
mA  w Sobie Siłę, którA nie PozwAlA zrezyGnowAć.”

tomASz niedziółkA       

 Inaczej niż w kompozycjach dwuwymiarowych, tu dodany jest jeszcze 

czas. Nie jako wymiar, raczej jako kolejna ścieżka, gdzieś w tle wyznaczająca 

najwolniejszy, ale stały takt. Dni zmieniają się nie według kalendarza, ale kolejności 

zmian przy piecu. Znajdujemy się w podróży - powoli, w innym niż świat dookoła 

rytmie, sterujemy do końca, biorąc kierunek na płomień, wychylający się wysoko 

ponad komin. Wszyscy, którzy zaczynaliśmy tę podroż, nie wiedząc dużo o sobie i 

innych, mamy możliwość bycia - tam, wtedy, razem. 

 Dokładanie z przodu jest trudne. Trzeba to robić błyskawicznie, patrząc 

prosto w ogień. Wszystkie zmysły są już bardzo wyostrzone, i nagle zaczyna się 

coraz silniejszy lęk, który utrzymuje nas w stałej czujności. Ale widać też wtedy, z 

czym naprawdę współpracujemy. Jest radość, że coś tak ogromnego zechciało 

uczestniczyć - pozwoliło nam uczestniczyć - w akcie stwarzania na nowo czegoś, 

co zrobiliśmy.

 Początek dorzucania do boków. Stojąc naprzeciw siebie, po obu stronach 

pieca, jednocześnie otwiera się pokrywy, i zaczyna: raz - raz. Zabawne, jaki wpływ 

ma język, w którym mówimy, na szybkość i rytm tego działania. Zupełnie inne są 

powolne, angielskojęzyczne „łan”, przechodzące nawet w śpiewne „łaą”, niż 

krótkie, niemieckie „ainc (eins)”. Zaczyna być trudno, niewiele widać przez coraz 

większe płomienie. Coraz większe zmęczenie, niewiele już się mówi. Zaczyna się być 

sterowanym już tylko przez kaprysy pieca i ognia i poddaje się temu. Gdzieś w tle 

pamiętamy ciągle, po co to robimy, ale nie o pracach myśli się w trakcie ostatniej 

doby. 

„PrAcA z oGniem jeSt PrAwdziwym wyzwAniem. Ale dAje mi możliwość do SkuPiAniA Się 
corAz mniej i mniej nA technicznej Stronie PrAcy, A corAz bArdziej i bArdziej nA oSobiStej 
PrAcy z Gliną. wyPAlAnie PrAc w ten SPoSób czASem PomAGA  im w uzySkAniu komPletneGo 
wrAżeniA trójwymiArowości, A czASAmi zAPrzeczA mu cAłkowicie. móGłbym PoSzukiwAć 
i oSiąGAć Podobne efekty, używAjąc Szkliw, Ale Pewien jeStem, że zAwSze wyGlądAłoby 
to Sucho, zbyt PrzemyślAnie. wyPAlAnie w ten SPoSób dAje im wrAżenie komPletnej 
nAturAlności. kAżdy wyPAł to mAły krok nAPrzód- i mAm nAdzieję, że te mAłe kroki 
doProwAdzą mnie do nowych, zdumiewAjących obiektów.”

mArtin mcwilliAm 

 Wydeptywanie ścieżek wokół pieca, setki kilometrów. Czas na myślenie, 

niewykorzystany. Koncentracja, która każe kierować się tylko zmysłami. Czucie, 

bycie w sytuacjach raczej niż świadome ich przeżywanie. I cały czas skupienie tylko 

na ogniu wewnątrz pieca. Ostatnie drewno, znów w błyskawicznym tempie.

I już. Zamykanie. Wiemy, że do następnego wypału. I że nie wiadomo kiedy. Chociaż 
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wszyscy wkładaliśmy w to maksimum wysiłku, zawsze pozostaje żal i niedosyt, 

mogliśmy dłużej. Zarzucanie mokrym piaskiem wszystkich otworów, zakładanie 

płyt, mocowanie ich cegłami, odkładanie drewna - i jest tak, jakby nic się nie 

wydarzyło.

„oGień konSekwentnie doPełniA urodę mAteriAłu, uzASAdniA wybór Gliny do dziAłAń 
Służących kreAcji, utrwAlA kSztAłt wyrobów PowStAjących z mAS Pierwotnie miękkich, 
nAwet Płynnych, urozmAicA ich bArwę, Ale ujAwniA też kAżdy wcześniejSzy błąd, 
weryfikując wySiłki cerAmikA. bezPośrednie uczeStnictwo w dłuGotrwAłym ProceSie 
wyPAłu w Piecu nA drewno, StymulowAnie jeGo PrzebieGu, chęć wPływAniA nA efekty 
Przy jednoczeSnej świAdomości niePrzewidywAlności  oStAteczneGo rezultAtu 
wywołuje oGromne emocje.  dodAtkowym wAlorem jeSt PrAcA w zeSPole, konieczność 
koordynowAniA czynności zAPewniAjącA Poczucie wSPólnoty.”

krzySztof rozPondek

Tydzień na stygnięcie. Zapominamy, jak było. Znowu wracamy do bieżącego roku, 

aktualnego czasu świata.

 Otwieranie pieca. To jak urodziny i prezenty pod choinką jednocześnie. Jaki 

inny rodzaj aktywności twórczej może pochwalić się aż dwoma zakończeniami? 

Znamy te prace; a teraz wreszcie je zobaczymy w ich ostatecznym kształcie. Formy, 

które tańczyły w ogniu i w tym ruchu zastygły. Ruch, który nie miał nic wspólnego 

z zamierzeniami artysty, ale był naturalny dla prac. Cudowne, olśniewające 

efekty. Więc taki jest ostateczny rezultat? Nieoczekiwane kolory, ślady, czasami 

niespodziewane partnerstwo z kimś innym.

Pęknięcia, blizny po drewnie na powierzchniach. 

Oglądanie prac wyjętych z pieca, mycie i poznawanie. Na czym to polega, piękno 

tego rodzaju wypalania?

 Pierwsze kanony estetyki prac wypalanych tą metodą wykształciły się na 

Dalekim Wschodzie kilkaset lat temu. W jaki sposób są współcześnie interpretowane 

przez artystów Zachodu? Czy w ogóle można tu mówić o „kanonach”, jeśli całą 

wartość postrzegać należy nie tyle w dziele stworzonym przez artystę, ale dopiero 

kiedy rozpatrujemy to jako zamkniętą całość, będącą współdziałaniem artysty 

ceramika i ognia?

 Pojęcie „ładnej” rzeczy, znanych nam kategorii estetycznych, zupełnie nie 

daje się tu zastosować. One są mocne w wyrazie, nawet te delikatne i łagodne. 

To, co może artysta, co jest jego świadomym wyborem, to metoda, jakiej użyje 

dla osiągnięcia oczekiwanego rezultatu- budowanie faktur lub ich unikanie, 

wielokrotne przepalania czy zaledwie delikatne ślady płomienia. A efekt, będąc 

wynikiem działania nieprzewidywalnego żywiołu, sam staje się w rezultacie 

nieprzewidywalny.

Cóż tu można, tylko utrzymać ogień w ramach pieca i nie dać opaść temperaturze. 

Na nic więcej nie ma się już wpływu. 

„GenerAlnA myśl, StojącA zA moją PrAcą, to zrozumienie trAdycyjneGo PodejściA do 
wyPAlAniA drewnem i zAStoSowAnie Go do wSPółczeSnej eStetyki. używAm więc tej 
metody zArówno do mojej cerAmiki użytkowej, jAk i do moich rzeźb. nA moje dziAłAniA 

wPływAją zArówno wzory SzAblonowej Sztuki ulicy, jAk i trAdycyjnA SztukA mAori.  
wyPAlAnie cerAmiki drewnem to dodAtkowy rySunek, niePrzewidywAlnA nAturA 
PłomieniA, SoczySte ślAdy PłynąceGo SzkliwA, miłość do oGniA; wSzyStko to PociąGA 
mnie w teGo rodzAju wyPAłAch, SzczeGólnie zAś w AnAGAmie.”

chArAde honey

 Oba media, glina i technika wypału, mają estetyczne implikacje daleko 

ważniejsze od nich samych. Ich piękno wynika z połączenia faktur, kolorów 

i ze zmienności. Glina to tylko środek, pomagający chwytać emocje artysty, 

zarejestrować i pokazać metody formowania, podczas gdy cały proces wymaga 

uważnego trwania w każdym aspekcie. Ta praca to sposób unikania przewidywalnej 

identyczności estetyki maszynowej.

 Ale i pułapka. Ważne jest aby pamiętać, że żadna wrodzona wartość nie jest 

dana dziełu tylko dlatego, że sposób wypalania był wyjątkowy albo proces jego 

powstawania był trudny. Nie ma żadnej magii w materiałach, wysiłku lub samym 

wypalaniu. To tylko ciężka, fizyczna praca. Magia jest w naprawdę wyjątkowym, 

skończonym dziele. Długość wypalania również się tu nie liczy, nawet tydzień 

ciągłego dokładania nie zmieni marnej pracy w dobrą. Ale też jest to proces, który 

zmienić może świetną pracę w jedyną, zupełnie wyjątkową.

 Piece są przedłużeniem osobowości artysty, integralną częścią procesu 

twórczego. Wybory drewna, temperatury, długości czasu wypalania są twórczymi 

decyzjami, wpływającymi na ostateczny rezultat. Ważna jest ta harmonia pomiędzy 

narzędziem i materiałem oraz świadomością, że powstałe dzieła są tych decyzji 

skutkiem. Prace artysty to odwzorowanie jego emocji i energii, a wypalanie ich 

drewnem jest dodatkową ścieżką, przez którą może on wpływać na ich kształt. 

„moje Podejście do używAniA AnAGrAmy jeSt dwuStronne - w mojej cerAmice użytkowej 
celem dlA mnie jeSt Połączenie funkcjonAlności i unikAlneGo efektu dotyku PłomieniA, 
dAjąceGo życie kAżdej PrAcy.
używAm również wyPAlAniA w AnAGAmie jAko metody uwydAtniAjącej moje PrAce, 
którA, nAwiązując do dAwnych zASAd funkcjonAlności, jednocześnie PoddAnA 
jeSt wSPółczeSnym, Szeroko Pojętym wPływom. moje nowe PrAce używAją Pojęć z 
Architektury; metodA budowAniA Pudełek w których żyjemy wPływA nA nAS, i jeSt 
równoczeSnA ze SPoSobem w jAki oddziAłują nA nAS codziennie nAPotykAne obiekty. 
oceniAnie obu świAtów i to, jAk moGłyby/ moGą  być Połączone jeSt tym, co nAPędzA 
mnie do tej PrAcy.”

duncAn SheArer

 Decydując się na ten rodzaj działania, trzeba dokonywać świadomego, 

rozważnego wyboru. Jeśli zabraknie zrozumienia i komunikacji pomiędzy ceramikiem 

a piecem, jeżeli wypalanie będzie powodowało uczucie lęku i frustracji, ucierpi na 

tym jakość prac.

A przede wszystkim wypalanie drewnem, współdziałanie z ogniem, to tylko środek 

do celu, a nie cel sam w sobie.
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krótkA hiStoriA Pieców oPAlAnych drewnem
  Do wypału ceramiki drewnem powszechnie zaadoptowano trzy rodzaje 

pieców. Chronologicznie najstarszy typ - Anagama - piec jednokomorowy, czyli taki, 

w którym w środku są jedynie stopnie od paleniska do komina, z prostym ciągiem 

płomienia, Noborigama - piec z kilkoma, najczęściej trzema komorami, z których 

każdą ładuje się osobno, oraz bourry-box, piec z dwoma paleniskami. Wybór pieca 

zależy od osobistych preferencji artysty, zazwyczaj jednak najprostszy w konstrukcji 

piec typu Anagama wymaga najdłuższego czasu wypału i największego nakładu 

energii.

 Anagama (Tongkama) oraz Noborigama są tradycyjnymi koreańskimi piecami. 

Początkowo, w bardzo wczesnych wiekach,( 4000 - 5000 lat p.n.e.) do wypału ceramiki 

stosowano małe piece, z pionowym ciągiem powietrza, otwarte na górze. Wypały nie 

wymagały długiego czasu, jednakże niemożliwe było kontrolowanie w nich dopływu 

powietrza co sprawiało, że nie osiągano również temperatury przekraczającej 1000°C. 

Używano ich do wypalania czerwonej, brązowej, szarej i czarnej kamionki. Stopniowo, 

wraz ze wzrostem wiedzy i możliwości, kształt pieca zaczynał być bardziej wydłużony, 

zamykany od góry, za to z otworami z boków pieca, żeby dopalać również stojące 

w głębi prace. Wzrastała również temperatura, osiągając 1200°C. Pozwalało to na 

wypalanie szkliwionych naczyń oraz wczesnych celadonów (ceramiki o grubych 

ściankach, powleczonej szkliwem o barwie oliwkowej lub zielonkawej; dekorację 

stanowią reliefowe wzory o motywach roślinnych lub zwierzęcych). Od 907-1297 n.e. 

ustalił się ostateczny kształt pieców typu  Anagama i Noborigama, pozwalających 

osiągać temperatury 1300°C i powyżej, co umożliwiło produkcję przedmiotów i naczyń 

z wysokojakościowej porcelany. W tym kształcie piece te są wciąż używane w Korei, 

Chinach i Japonii. Stosowane do wypalania dużej ilości ceramiki użytkowej, wielkie 

(od 20 do nawet 120metrów sześciennych) stopniowo zaczęły być adoptowane 

również w innych krajach. 

 W Europie kamionka (wysokotemperaturowa glina) pojawia się najpierw 

w Niemczech, w ostatniej dekadzie XII wieku. Również tam, w ciągu XV stulecia 

ceramicy zaczynają posługiwać się szkliwem solnym (szkliwo solne jest to szkło 

powstające podczas parowania soli pod wpływem wysokiej temperatury, która 

osadza się i utrwala na ścianach prac sodu w formie tlenku), zbliżonym do szkliwa 

popiołowego, bo zasada osadzania się ich na pracach jest bardzo podobna; 

technika ta rozprzestrzenia się szybko w XVI wieku. Zmiany w budowie pieców 

przebiegały podobnie jak na Dalekim Wschodzie, od pieców otwartych na górze, 

z pionowym ciągiem płomienia, do bardziej praktycznych, lepiej dostosowanych 

pieców z ciągiem poziomych, o prostokątnym kształcie. Popularność kamionki 

niemieckiej wkrótce spowodowała otwarcie w roku 1672  pierwszej manufaktury 

w Wielkiej Brytanii. Tyle że tu zrezygnowano z pieców z poziomym ciągiem 

płomienia, zastępując je piecami pionowymi, nazywanymi „butelkowymi” od 

charakterystycznego kształtu2.

 We Francji kamionka produkowana była od 500 lat. Używano tam 

pieców horyzontalnych, dużych; wypalano w nich działalność całych cechów 

garncarskich.

Od XVIII wieku w Niemczech zaczęto produkcję porcelany, a ponieważ do 

wypalenia jej potrzebne było osiągnięcie 1300°C, tradycyjne piece opalane 

drewnem zaczęto dostosowywać do opalania węglem. W przeciwieństwie do tego, 

w manufakturach francuskich tradycję wypalania drewnem utrzymano do czasów 

II wojny światowej. Technika ta sprawdzała się idealnie jako mało kosztowny sposób 

na wypalenie dużej ilości ceramiki użytkowej; Niemałą rolę odgrywała również 

dowolność rozmiaru pieca, budowanego zgodnie z potrzebami. Piece te ładowano 

i wypalano nieomal bez przerw, wykorzystując ciepłe wnętrze pieca jako element 

umożliwiający szybsze schniecie i, co za tym idzie, skrócenie czasu wypalania.

 Błyskawiczny rozwój postępu technicznego, umożliwiającego wykonywanie 

dokładniej i szybciej krótkich serii naczyń, przy mniejszym nakładzie pracy i wysiłku, 

na długo skazała na zapomnienie ten rodzaj produkcji. Szczególnie w drugiej 

połowie XX wieku, gdzie węgiel i drewno jako materiały opałowe zastąpiono 

ropą, gazem lub elektrycznością. Nie odrodził się on już nigdy; jednak od lat 60-

70tych XX wieku zaczęto znów adaptować piece typu   Anagama i Noborigama, 

tym razem przez artystów ceramików, którzy zobaczyli w nich potencjał i piękno 

bezpośredniego zetknięcia ognia i gliny.

centrum cerAmiki ArtyStycznej
 Realna potrzeba posiadania miejsca, w którym można by bez przeszkód 

pracować i udostępniać możliwość pracy z wysokotemperaturowym wypalaniem 

ceramiki drewnem doprowadziła do powstania w 2006 roku, na terenie Domu Pracy 

Twórczej wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, do budowy drugiego w Polsce 

pieca   Anagama. W obecnej chwili na terenie kraju znajdują się trzy takie obiekty, 

przy czym piec należący do Centrum jest największym, o kubaturze ok. 10m³. Jest 

on również jedynym tego typu obiektem w Polsce należącym do wyższej uczelni i 

jednym z nielicznych należących do uczelni na terenie Europy. Budowa tego pieca 

możliwa była dzięki umiejętnościom zaproszonego koreańskiego artysty, Daewoong 

Kima oraz pracy studentów i wykładowców ASP. Stanął on w rekordowym czasie 

pięciu dni i był to pierwszy krok inaugurujący działalność powstającego Centrum.

 Głównym powodem jego powstania była chęć zaprezentowania tej 

technologii artystom, absolwentom i entuzjastom ceramiki, chcącym rozszerzyć 

swoje doświadczenia artystyczne i uniezależnić się od dotychczasowych technik. 

Stwarzając Centrum, jego organizator i pomysłodawca, Michał Puszczyński, jak i 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, pragnęli stworzyć miejsce dające więcej 

niż tylko miejsce pracy twórczej; spotkania artystów i pasjonatów ceramiki, wymiana 

doświadczeń, prezentacje twórczości - wszystko to stworzy specyficzne studium 

pracy łączącej doświadczenia sprzed stuleci z najnowszym sposobem myślenia 

artystycznego.

 Pomyślane jako miejsce konfrontacji, Centrum Ceramiki Artystycznej ma za 

zadanie umożliwiać jak najszerszemu gronu osób swobodne i fascynujące badanie 

obszarów ceramiki, jako jednej z najstarszych dziedzin sztuki i jednej z dających 

największe możliwości dyskutowania na temat zależności pomiędzy funkcją a formą. 

Wokół tych dwóch określeń, „funkcji” i „formy”, ceramika porusza się od stuleci, 

2 Coll Minogue, European Woodfire Kilns, materials 
of the 3rd World Ceramic Biennale, Korea 2005
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balansując pomiędzy przedmiotami stricte użytkowymi a przedmiotami wyłącznie 

dekoracyjnymi, wciąż jednak nie uwolniona całkowicie od specyficznego rodzaju 

spojrzenia na nią nie jako na materiał, a przez materiał. Wypalanie ceramiki 

drewnem daje jej niezbędny do przełamania tego schematu argument - unikalność 

i „duszę”, gdzie wartość pracy wynika z doświadczeń i dojrzałości artystycznej 

twórcy, a nie mającą nic wspólnego z mechanicznym, fabrycznym powielaniem 

wzorów. 

Zamierzeniem i celem Centrum jest stworzenie przestrzeni, w której praca z ludźmi 

i praca z ogniem będą równoważnymi elementami, składającymi się na całość 

działań artysty - ceramika. 
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It is not easy to write when words are not commonly used.

At the same time when we are not trained for public speeches we make mistakes, 

stutter and hesitate. It is not easy to use words as our means of expression when we 

know that we don’t have enough skills or preparation. The words for me are not clay 

that I can form the introduction. However, being the instigator of this event and the 

introduction of this publication, I feel the duty to show my opinion , reasons and 

feelings for which I think that art of woodfire ceramics has something of value in a 

lot of aspects.

 When I first took part in a woodfiring in Switzerland in 1999, at a workshop 

of a Korean ceramic artist Seung Ho Yang, I was suddenly surprised by the simplicity 

and beauty of the process and the magnificent effects given by the process. I’d 

never before  saw those kinds of glazes, or ceramics. Also there I met the word 

Tongkama (Tong means space, Kama means kiln) which is a description of the type 

of kiln used. 

After coming back to Poland I built my own kiln of the same type as I saw in Switzerland. 

In this way the name, Tongkama, design and process came to Poland; different from 

existing designs in Western Europe or America where, during the intensive Japanese 

contact and many years of fascination with Nippon culture, commonly used the 

name of Anagama (means the same as Tongkama). After a few years working 

with fire in Poland, Korea, Switzerland and France I’ve got some experience which 

allowed me, thanks to support of Academy of Fine Arts, Wroclaw, for building a big 

Tongkama in Luborodow and the possibility of sharing this process with student as 

well as professional ceramic artists.

There is a lot of reason that artists decide to use woodfiring – for me there are two 

important reasons: aesthetics (or rather the anti-aesthetics of woodfirng effects) 

secondly, the impression of a journey through time and space during the whole 

process.

It can be self limiting, like handcuffs, that I can’t see my work fired by different 

techniques or covered by glazes – for me they are strange unfinished. Only when I 

can see different colours on the clay and the marks of melted ash – the true colours 

of the earth,  when I’m touching the scars of the accidentally fused together pieces, 

I know that these ceramics are alive.

The journey in which I am, every time, firing, for the time and space. 

Journey in Time - in spite of adding the wood to the kiln I still have got a cell phone 

nearby, I know that I work in exactly the same way as before and I’m doing this the 

same way as cultures have always done on the Earth. I almost feel around me those 

who have made work before me…

Journey in Space - during a few days, with the kiln and what is happening around it, 

with the small group of involved people, becomes the centre of the universe. For a 

moment I become a lone island – a ship on a sea of fire. The crew is changing, the 

weather is also changing, the course is starting to be more tiring for the participants 

each hour. But everybody knows that we have to keep persevering to the end. 

However sailing you have the element of the sea around you – here fire is enclosed 

within the kiln which is like a boat hull upside down.

For a few years I was a member of a crew, now sometimes I am a captain, but the 

feelings are still the same. Feelings of  uncertainty, tension and the unknown, I know 

are just the doubts giving the questions that need answers and that means that we 

still have to load the kiln and start from the beginning.

I don’t, myself, think that I am expert or specialist in the sphere in which I work. I have 

not fired enough times and neither looked to understand the chemical or scientific 

understanding of the process. Very often I feel like an amateur listening to other artists 

opinions and comments about the firing, for me it is an emotional response based 

on my intuition. That’s also the form of this publication – we try to put in it a minimal 

to technical information, focusing mainly on the atmosphere accompanying the 

whole process and the effects of woodfiring. Describing as well the way in which 

we work is very subjective, I know that a lot of professional ceramists might accuse 

us of ignorance, but I find this manner of presentation is the best one, being equally 

understandable for both ceramists and for those new to woodfiring.

Say nothing - think nothing - just fire.

Michał Puszczyński
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There are many ways of firing ceramics. In Poland today we are perhaps more 

accustomed to firing kilns with electricity (in industry and also at the Academy of 

Fine Arts in Wroclaw). Currently gas-fired kilns are also being introduced into Poland 

and used by contemporary studio ceramicists. However there is an older, simpler 

and more direct method of firing clay to high temperatures – a process which draws 

on both historical techniques first developed in China.

Archaeologists have dated the use of a tunnel or cave kiln in Japan to the 3rd century 

AD, but the concept of this early kiln technology had already been developed in 

China and arrived in Japan by way of Korea. An anagama (the Japanese term 

meaning ‘cave kiln’) consists of a chamber with a firemouth at one end and an 

exit flue at the other. Built into the a sloping hillside, these ancient cave shaped 

structures were often created by simply hollowing out a tunnel into a bank of clay, 

with no physical division between the firemouth, chamber or exit flue.

In contrast to the electric or gas-fired kilns used in Poland by most contemporary 

potters and ceramicists, the anagama is fired with wood. A continuous supply of fuel 

is required for firing. Stoking occurs round-the-clock as the heated kiln consumes the 

fuel, until it is decided to finish the firing.

The process not only achieves temperatures of up to 1400°C; the burning wood 

also produces fly-ash and volatile salts, and these are drawn through the chamber 

by the draught of the kiln. The fly-ash settles on the work set in the chamber and 

a complex interaction between flame, ash and the minerals comprising the clay 

body form a natural ash glaze on the surface of the work. This glaze may show great 

variation in colour, texture and thickness, ranging from smooth and glossy to rough 

and sharp. The placement of work within the kiln distinctly affects the appearance 

of the pieces – work set closest to the firemouth will receive a heavier coating of ash, 

or even be immersed in embers, while other work set deeper in the chamber may 

only be softly touched by the effects of flame and fly-ash. It is said that the loading of 

an anagama is the most difficult part of a firing. The potter must imagine the flame 

path as it flows through the kiln, and try to envisage how the pieces will be painted 

with fire.

The length of the firing depends on the volume of the kiln, and it may take from 48 

hours to 12 days or more to achieve the required temperature and results. The kiln 

generally takes the same amount of time to cool down before it can be unpacked. 

Historical records of firings in large Asian kilns shared by village potters, describe 

several weeks of steady stoking to fire a kiln.

So what is it that attracts contemporary ceramic artist to woodfiring. This ancient 

kiln technology which potters used to fire large quantities of work thousands of years 

ago in the Far East, is for today’s ceramic artist a process which allows them to have 

a continuing and active role in the final creative act of firing.

The style of kiln and the effects it is possible to achieve have become an aesthetic 

choice for individual ceramic artists today. Some seek ‘the quiet touch of the flame’, 

or want their work to bear evidence of the intensity of fire over many days, or to 

include the addition of salt or soda into the kiln for specific glaze effects. Others 

prefer to fire their work several times to develop differing layers of glaze and fly-ash 

build-up on the clay. Each firing is different. The results are totally dependant on the 

way the kiln is packed, and the length of firing. A sequence of events which may be 

tense at times, requiring powers of concentration that must last for the entire length 

of the firing. 

Woodfiring is an aesthetic and process which expresses both traditional and 

contemporary values. The technique of firing has not really changed over time. It 

is perhaps this concept which attracts contemporary artists to create new work in 

this way.

In Poland the technique of woodfiring is not widely known. Only a small number 

of ceramic artists have used a ‘Hungarian’ kiln, easy to build and fires in 26 hours. 

The first Bourry-box kiln to be built in Poland was in 2004 by Bożena Sacharczuk and 

Tomasz Niedziółka in the small village of Czarna in Bieszczady Mountains, as part of 

a project initiated by the Academy of Fine Arts in Wroclaw.

Michał Puszczyński was the first to build an anagama type kiln in Poland in 1999, 

in his studio in Częstochowa. Having worked with Korean ceramic artist Seung-Ho 

Yang on several occasions over many years, at his studios in France, Switzerland and 

Korea, Puszczyński was inspired to build a tongkama (the Korean equivalent to the 

Japanese anagama). In 2006 the Academy of Fine Arts instigated the building of the 

second tongkama in Poland, at its out reach Arts Centre in Luboradow.
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to the chamber and only a few days to pack the kiln with several hundred pieces!

Carry in carry out – countless journeys in and out of the kiln. The pendulum swings 

in time but not necessarily to the same rhythm. For those of us who watch, this slow 

pace is tiring, and more so for those who are packing the kiln, but necessary if it is 

to be successful.

By the next day all the work has been brought out to the kiln, and the wood is being 

prepared for the firing. Those sitting around the entrance to the kiln are tired from 

watching, yet they cannot help. So they watch. Something coming in, something 

small, something big, a plate, props, wadding, coming in. First the larger pieces are 

put in place. Then the props and kiln shelves are set. Now the smaller pieces are 

stacked on the kiln shelves. Once all of this is in place the larger gaps are filled with 

small pots. Then between each bung of shelves gaps must be left for the side-stoking. 

A lamp is left in through one of the side-stoke holes, its light helps those stacking the 

kiln to judge if there is enough space between the work for the passage of the flame 

during firing. The pots are raw, just dry, so they have to be handled with care. Those 

packing the kiln complain of pain from having to contort themselves, bending over, 

yet they still use their imagination. 

“i like the PAckinG ProceSS becAuSe it GiveS me A SPeciAl time to remember the lASt 
firinG. it’S A cAreful And imPortAnt work which mAkeS one think About the drAwinGS 
of the fire. it could be A borinG work, very lonG And difficult for the body, eSPeciAlly 
for the bAck. but when the PAckinG iS over And the door iS cloSed, my feelinGS Are 
cloSed too. i know it’S no lonGer PoSSible to chAnGe, And i cAn concentrAte on the 
cominG fire.”

 SAnGwoo kim.

The whole process of woodfiring demands total concentration. From the start of 

packing to sealing the kiln ready for firing. Despite all of this, things can so easily go 

wrong during firing. A stack of work could collapse, pots could melt. Pieces made 

with such care and commitment can be destroyed by the firing; plates crack; the 

use of an inappropriate clay; ‘unforeseen incidents’. 

By the third day of packing, the rhythm is getting faster. In order to keep our 

appointment with the fire, packing goes on late into the night. Those sitting around 

the entrance to the chamber watch in earnest, and feel they cannot influence the 

packing, the choosing of work to go in the kiln. Yet the work that remains is constantly 

being brought forward for the attention of those who are packing the kiln. And so 

we wait, not wanting to miss the moment, when the kiln can finally be closed, and 

the fire is started.

Bricking up the entrance to the kiln to form the firemouth is the next task. Forming 

the small openings with arch bricks, constructing the hearths and testing the door 

for the firemouth. Creating an extension to the bottom firemouth to ensure that the 

enthusiasm of the stokers will not allow them to hit the pots with pieces of wood. At 

Hot. That’s how it feels when you are near the kiln; and it feels even hotter when you 

open the firemouth door, it’s like looking straight into hell – its so hot in the kiln. Our 

ceramics are somewhere in there, and it’s because of this we are firing the kiln. We 

are no longer thinking about the work stacked in the kiln as we stoke the next bundle 

of wood. Stoking quickly in order to close the door and step away from the heat so 

as not to be blinded by the bright light of the fire. Our legs and hands scorched by 

the heat, our faces red with the heat, we ask ourselves once more: why did we start 

this?

But we did, as we had done on previous occasions, and we still don’t know how it will 

finish. It is too late to change our minds, and we are drawn in by the fire – we started 

this inferno and we will finish it, whether or not we know when the time comes. So, we 

will not finish yet, maybe one more hour, one more day, one more sleepless night. 

Then at last when we can on longer stand up, it is time to finish. It is only now as we 

sit numb and tired that we begin to think again about our work inside the kiln – and 

what day of the week is it – we surely did the best we could.

“„why fire with wood?” iS A queStion which i often ASk mySelf. SometimeS it’S when i 
heAr neGAtive remArkS from PeoPle who don’t even tAke time to StoP And look. but then 
occASionAlly Someone elSe SeeS beyond the brown fAçAde And diScernS the multitude 
of Subtle colourS, textureS, AllurinG flAme mArkS And bAttle-won ScArS. every Pot 
from the lonG firinG Proudly recordS the Story of fire. with exPerience theSe colourS, 
mArkS And ScArS Give tAntAlizinG memorieS of thAt Pot PoSitioned in the kiln with 
the white heAt After four dAyS of firinG. for me eAch firinG iS An Adventure, A SeriouS 
GrAPPlinG with the unknown.”

nic collinS

The first day of packing is a day full of joy because the serious work has just begun. 

Assembling all our work around the outside of kiln, we suddenly feel that the huge 

kiln is not big enough for all we have made. However, it usually does all fit in.

For those of us who are to experience woodfiring for the first time, it is puzzling to see 

that there are only two people packing the kiln. 

Everything we have carefully made with such attention to detail now sits around the 

kiln in the hope of finding the right/best place for it in the chamber. Sometimes the 

best place is not always available, but the work goes where it fits.

Sat in the kiln are those who have previous experience of packing; who have the 

ability to imagine the passage of the flame. How will they place the work, and how 

will its placement influence the passage of the flame, and the final results of the 

firing?

It is a logical puzzle and an exacting physical persistence. A three-dimensional jig-

saw, but sometimes the pieces don’t fit together. Take out one piece, bring in another, 

all in the company of our best friend the wooden ruler. There are five stepped levels 
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last the baby chamber at the rear of the kiln is also closed.

Eventually closing the kiln creates a strange and peaceful moment. All those pots, all 

that work, hundreds of hours worth of work. Everyone looks on. Was a mistake made 

during packing – time will tell.

Everyone is standing around the kiln. The kiln site has been tidied, and some split 

wood arranged to start the fire. For a moment the low afternoon sunshine of autumn 

illuminates the kiln and there is silence, tranquillity and the first flame.

Now we sit around the firemouth of the kiln and plan the timetable for firing shifts. 

Starting the firing during the day is somehow calmer than starting in the darkness of 

night.

“in the kiln, it’S dArk. outSide, Some dry wood.
A Shy, SmAll flAme iS GoinG inSide. the PieceS diScover the liGht And wArmth, like 
SunSet. the flAme mAkeS itS own wAy throuGh thiS lAbyrinth of clAy. thiS fluSh of 
fire will Soon be like A river. clAy will become Stone, with the drAwinGS of the fire. 
woodfirinG iS A ProceSS of co-oPerAtion between nAturAl elementS. thAt’S whAt i like 
About it.” 

rebeccA mAder.

The fire set just outside of the lower firemouth is tended. Slowly, very slowly it dries 

the work inside the kiln. The quiet atmosphere around the firemouth has a calming 

influence on everyone. It is time for a quiet chat with one another. The first team 

officially takes on the shift. The rest of us sit and watch the calm, harmless fire. Perhaps 

for those taking part for the first time it is difficult to imagine just how this small fire will 

eventually grow and fire the kiln.

There is always a feeling – a hope, that something unforeseeable and beautiful will, 

in contrast to our perceived knowledge of fire, emerge. It is hard to believe that fire 

can create such fear in our minds equal to that of a tidal wave. We have a fear of fire 

– that it is capable of destroying that which we value. Yet paradoxically, now we co-

operate with these forces to create unique works which could not exist without fire.

“the fire iS one of the elementS – So imPetuouS. it’S imPreSSive, indePendent of our view 
on thiS technique, our SkillS, or even comPletely different Art fAScinAtion. to fAce A 
woodfirinG we feel reSPect And humility…. And we AccePt thAt… And involuntArily 
wAit for effectS. 
AlwAyS SurPriSed.” 

bożenA SAchArczuk. 

After the first calm night the second day comes unhurried, and the fire continues.

Looking inside:

the first side-stoke hole it is possible to see yellow flame

not so much in the second,

and only murky red in the third side-stoke hole.

 It is possible to view everything through the first and second side-stoke holes, and 

everyone of course looks out for their own pieces. 

Stoking through the hearth firemouth means also having to kneel on one knee and 

look directly into the fire. This concentrates the mind and maintains our vigilance. 

The fire in the kiln has reached as far as the exit flues as we move towards the next 

day.

12.08: first cone (1180°C) over at the front

12.29: next cone over (1200°C)

12.51: Third cone is bending (?°C). Michal decides that we should move up and 

begin to fire from the main firemouth.

The pace of firing changes from andante non troppo to molto presto . The moment 

of changeover is swift. Keeping a rhythm individually is not enough now, we have to 

play in teams in order to be on time. 

“the Silence And Slow rhythm of the PreheAt contrASted with the rAPid PrePArAtion 
of wood beinG cut, And StAcked reAdy for Side-StokinG lAter on durinG the firinG.”

robert SAnderSon

Woodfiring has its own rhythm, as does every composition. It begins with the packing, 

that’s the slowest part. Then a short acceleration as the packing is completed. The 

firing also – continues slowly for the first day or two. The change in tempo once the 

changeover takes place is gradual, in preparation for the beginning of side-stoking 

– which has its own melodic rhythm. The sound of voices dies down as the draw of 

the kiln becomes more evident. The stokers tuned to every sound the kiln makes, now 

listen to the fire. 

“…it’S hArd to SAy, reAlly, whAt iS A trAditionAl wAy of mAkinG cerAmicS. it’S for Sure 
A wAy - but for me, diScoverinG thiS technique, iS to See the difficulty And Attention 
to detAil with which cerAmiStS hAve to (wAnt to) APProAch their workShoP, AS well 
AS A GreAt PoSSibility of PerSonAl exPreSSion And interAction with PeoPle. fire PermitS 
one to exPerience the moSt imPortAnt thinGS. i think thAt woodfirinG, StokinG wood, 
cArinG About the kiln And co-oPerAtinG with it to fulfil the whole creAtinG ProceSS.
it hAS A StrenGth inSide, which PreventS reSiGnAtion.”

tomASz niedziółkA

Unlike a two-dimensional composition here we are adding another value – time; 

not as a dimension, rather as a constant background, assigned the slowest beat. 

The days change not according to the calendar, but to the order of shifts. We are 

on a voyage in another world, guided by a different beat, steering our vessel by the 

direction of the flame. We all began this trip not knowing very much about ourselves, 

or those who travel with us, yet we all are travelling together as one.
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Stoking from the front firemouth is difficult now, the fire is very hot. We have to look 

straight into the firemouth, so this is done as quickly as possible. Our senses are 

sharpened and we have to be alert, but we must also be in tune with the fire and 

collaborate with its strength to create new work.

Two teams of two stand opposite one-another on either side of the kiln. Simultaneously 

the covers of two side-stoke holes are removed, and stoking begins. Raz - Raz . 

Strange how the tempo and rhythm of the language that we speak influences the 

pace at which the work is done. How different it is in English One – One, passing 

sometimes into a melodious łaą or a short German ainc (eins). The side-stoking is 

difficult, one sees little more than flame. Tired, we don’t speak, and surrender to the 

impulse of the kiln and the fire. However somewhere in the back of our minds we are 

reminded what we are actually doing, yet for the past 24 hours we haven’t really 

given a thought to our work inside the kiln. 

“workinG with fire iS A reAl chAllenGe. but it GiveS me An oPPortunity to do leSS 
And leSS technicAl thinGS, And leAveS me free to do more And more with my clAy 
work. firinG it thAt wAy, SometimeS helPS my work Give A comPlete imPreSSion of three-
dimenSionS, And SometimeS denieS it outriGht. one could SeArch And mAke thoSe effectS 
on my work by uSinG GlAzeS, but i Am Sure it would AlwAyS look contrived . firinG in 
thiS wAy GiveS it A feelinG of comPlete nAturAlneSS. eAch firinG iS A SmAll SteP forwArd 
- And i hoPe, thAt thiS SmAll SteP will leAd me to new AStoniShinG objectS.” 

mArtin mcwilliAm.
  

Tramping around the kiln maybe as much as 100 km, as the firing progresses, is a 

time for thinking, thoughts which are directly connected to the senses. The existence 

of a sensation rather than a conscious experience. All the time concentrating only 

on the fire inside the kiln. The final part of stoking the kiln comes in quick succession 

– and the firing is finished.

“the firinG ProceSS enhAnceS the beAuty of the mAteriAl, which juStifieS the clAy 
choice And ActS AS A creAtive force; PreServinG the ShAPe of PieceS creAted from the 
oriGinAlly Soft or fluid clAy. it vArieS the colourS, but AlSo ShowS All the miStAkeS 
mAde eArlier, And yet verifieS All the ArtiSt’S hArdeSt effortS.
tAkinG PArt in the lenGthy ProceSS of woodfirinG And StimulAtinG itS courSe; toGether 
with our willinGneSS, our influence on effectS And with the conSciouS exPectAtion of 
the unexPected finAl reSultS, mAkeS for A GreAt emotion.
An Added quAlity iS the teAmwork neceSSAry to co-ordinAte the firinG Activity, GivinG 
you the feelinG of community with fellow PArticiPAntS.” 

krzySztof rozPondek

Bricking up the firemouth and claming up the kiln with a clay/sand mix, it’s easy to 

think with hindsight that we should perhaps have continued longer, and make a 

mental note to do this for the next firing. Tidying up around the kiln, removing what 

remains of the unused wood, the now dormant kiln and surrounding kiln site look as 

though nothing has ever happened here.

It takes a week for the kiln to cool down. It will not be easy to recall all that we did. 

Our body rhythms re-adjust to the current time zone and life resumes as normal.

Opening a woodfire kiln has been likened to opening Birthday presents and 

Christmas gifts all at once. What other creative activity can provide two finales. We 

already know these pieces, yet we will see them for the first time complete. Forms 

which danced in the fire have now metamorphosed. This movement/softening goes 

beyond the expectations of the maker. Extraordinary dazzling effects – so that’s the 

final result. Unexpected colours and markings. 

“the over-reAchinG ideA behind my work iS to uSe the trAditionAl APProAch of 
woodfirinG And APPly 
it to A contemPorAry AeSthetic. So i utAliSe thiS method in both my utAlitAriAn work 
AS well AS my SculPture.
my influenceS rAnGe from Street Stencil Art throuGh to trAditionAl mAori weAvinG. 
the ProceSS of woodfirinG iS Another drAw, the unPredictAble nAture of the flAme, the 
luSciouS runS of ASh GlAze,
the love of fire All drAw me to woodfirinG And in PArticulAr, AnAGAmA.” 

chArAde honey

Shell scars create a texture and surface that will provide food for thought. Cleaning 

up the pieces once they have been removed from the kiln allows another opportunity 

to consider the final results of the firing.

The principles for the aesthetics of work wood-fired in this way first developed in the 

Far East, hundreds of years ago. How have they been interpreted by contemporary 

ceramic artists in the West? It is not easy to explain this aesthetic, but it focuses on the 

element of chance and the intrinsic beauty of handmade objects. The combined 

results of the artists’ emotions coupled with the unpredictable force of the fire.

“my APProAch to uSinG AnAGAmA firinG iS twofold. 
in my utilitAriAn work i Aim for A blend of functionAlity And the unique touch of the 
flAme to brinG eAch Piece to life.
i AlSo wAnt to uSe AnAGAmA firinG AS A method to enhAnce PieceS thAt, AlthouGh 
hArkinG bAck to functionAl forebeArS, now AlSo hAve other over-ridinG influenceS. 
thiS new work exPloreS ideAS of Architecture; the wAy the built boxeS we live in Affect 
uS hAS PArAllelS with the wAy our everydAy objectS cAn AlSo Affect uS. conSiderAtion 
of both worldS And how they could/cAn connect iS whAt driveS thiS work.” 

duncAn SheArer

It is also important to realise that just because a piece has been wood-fired, does 

not automatically make it a good piece of work. There is nothing magical about the 

clay or the fire. The kilns construction and the personality of the artist are integral 

parts of the creative process. The type of wood, temperature and length of firing are 

all creative decisions, influencing the final result. The decision to work in this way is a 

conscious and considered choice. 

The process of woodfiring is only a means to an end, not an end in itself.
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centre for cerAmic ArtS in luborAdow
The Academy of Fine Arts, Wroclaw is privileged to have an outreach study centre 

in the inspiring countryside near the village of Luboradow, some 60km north of 

Wroclaw. In 2006 the Academy, with Michal Puszczyński as organiser, hosted an 

exchange project with Korean ceramic artist Dae-woong Kim. The symposium 

included the building and firing of the second and largest Korean style tongkama 

to be built in Poland. 

Conceived as a place of exchange and learning with internationally renowned 

ceramic artists, the centre offers students an opportunity for independent research 

and development of their work.

łAdowAnie
PAckinG the kiln

31



33 34Surowe prace, podczaS ładowania, październik 2007 / row pieceS, during the packing, october 2007
Żeby widzieć ilość i wielkość prac, uStawia Się je wokół pieca, październik 2007 / 

to have a poSSibilitieS of Seeing a number and Size of pieceS, uSually their are putting around the kiln, october 2007



35 36układanie pierwSzych prac, październik 2007 / placing of the firSt pieceS, october 2007
kiedy zaczyna Się ładowanie, piec jeSt bardzo długi i bardzo puSty, październik 2007 / 

when the packing iS Starting, the kiln iS alwayS very long and very empty, october 2007



37 38uStawianie prac, październik 2007 / Setting up the workS, october 2007 uStawianie, październik 2007 / placing, october 2007



39 40ładowanie pieca, Stopień trzeci, październik 2007 / loading the kiln, third Step, october 2007 przymierzanie prac, październik 2007 / the trying of a pieceS, october 2007



41 42pakowanie to częSto praca zeSpołowa, kwiecień 2007 / packing iS often a team work, april 2007
układanie prac o nietypowych, nieregularnych kSztałtach, październik 2007 / 

placement of a pieceS with a unuSall, irregular Shape, october 2007



43 44

uStawione prace; widać SpoSób umieSzczania pinów, październik 2007 / 
ready placed workS; you may See a way of putting a  wadding ballS, october 2007

umieSzczanie pinów na pracach, tuŻ przed oStatecznym ich uStawieniem na Stopniu lub półce, październik 2007 / 
placing of wadding ballS, juSt before the final placing them on Step or Shelve, october 2007



45 46

światło pokazuje, czy zoStała wyStarczająca ilość przeStrzeni dla płomienia, kwiecień 2007 / 
light, which ShowS iS there enough Space for the flame, april 2007

po kilkukrotnym przymierzeniu, prace znajdują Swoje miejSce, kwiecień 2007 / 
after Several trieS, pieceS finally finding their place, april 2007 



47 48pakowanie to częSto praca zeSpołowa, kwiecień 2007 / packing iS often a team work, april 2007

koniec, piec gotowy do zamknięcia i wypału. ściana z prac, Stojąca najbliŻej paleniSka, która będzie widoczna 
przez cały czaS wypalania, październik 2007 / the end, the kiln iS ready for cloSe and firing. 

the wall from workS, Standing in front of fireplace, will be Seen during the whole firing, october 2007



49

zamykanie pieca, budowa łuku dolnego paleniSka, październik 2007 / 
cloSing the kiln, building an arch of lower firemouth, october 2007 50budowanie paleniSk, październik 2007 / building of a fireplaceS, october 2007



wyPAł
firinG

zamkniety piec, górne paleniSko zaStawione przez pierwSze dni płytą karborundową, październik 2007 / 
cloSed kiln; upper firemouth cloSe for the firSt dayS with the carborundum plate, october 200751



53 54

wypalanie rozpoczyna Się od małych drewien, układanych na zewnątrz paleniSka. prace SuSzy Się, paląc w ten 
SpoSób, około doby, październik 2007 / wood-firing iS Starting from Small piece Sof wood, placing outSide 

of fireplace. pieceS are drying, with thiS way of firing, around one day and night, october 2007 przy piecu, październik 2007 / nearby the kiln, october 2007



55 56zamykanie dolnego paleniSka płytą, październik 2007  / cloSing the lower fireplace with carborundum plate, october 2007 dokładanie drewna, dolne paleniSko, październik 2007 / charging wood, lower fireplace, october 2007



płyta, zamykająca od początku wypału górne paleniSko zoStanie zdjęta i zaStąpiona ruchomą furtą, odSłanianą za kaŻdym 
razem kiedy dokładane będzie drewno, październik 2007 / plate, cloSing the upper fireplace from the beginning of firing, 

will be now take of and replay by moving gate, opened every time when the wood will be charged, october 2007 zmiana paleniSka, październik 2007  / changing the fireplaceS, october 2007



59 60

widoczne StoŻki pirometryczne, dzięki którym moŻliwe jeSt określenie temperatury wewnątrz pieca, październik 2007 / 
pirometric coneS, viSible by Side hole, which  allowS to define current temperature inSide kiln, october 2007 z punktu widzenia konSumenta odbiciem architektury marki jeSt róŻnorodność oferty danej marki z punktu widzenia konSumenta o



61 62wypał, październik 2007 / firing, october 2007 dokładanie drewna, październik 2007  / adding the wood, october 2007



63 64

przy otwartej furcie jeSt gorąco;  pracuje Się wtedy Szybko, zeSpołami, październik 2007 / 
it really hot by the open gate; then it iS worked faStly, with teamS, october 2007 dokładanie drewna, październik 2007   / charging the wood, october 2007



65 66

piec, widoczny od Strony komina. płomyki na górze wypychane Są z wnętrza przez ciśnienie, październik 2007  / 
kiln, view from the chimney Side. Small flameS on the top comeS from inSide, puShed by the preSSure, october 2007

w miarę trwania wypału płomień w piecu przeSuwa Się coraz bardziej do tyłu. Sprawdzanie 
koloru oStatniego Stopnia, październik 2007  / during the firing, flame in the kiln iS moving 

more and more to chimney. checking the color of the laSt Step, october 2007



67 68

widoczne StoŻki pirometryczne, dzięki którym moŻliwe jeSt określenie temperatury wewnątrz pieca, październik 2007 / 
pirometric coneS, viSible by Side hole, which  allowS to define current temperature inSide kiln, october 2007 prace w ogniu, październik 2007   / pieceS in fire, october 2007



69 70

dorzucanie cienkich drewien z boku; otwory zamykane Są okrągłymi, ceramicznymi pokrywkami, październik 2007 / 
Side Stocking with thin pieceS of wood ; holeS are cloSed by round, ceramicS lidS, october 2007 

w czaSie dorzucania z boków pieca; płomienie Sięgają poza otwór wrzutki  utrudniając pracę, kwiecień 2007 / 
during the Side Stocking; the flame comeS out of Side holeS, makeS work much harder, april 2007



71 72płomień w kominie, kwiecień 2007 / flame in the chimney, april 2007
z boków dorzuca Się jednocześnie po obu Stronach, kwiecień 2007 / 

Side Stocking comeS on the both SideS at the Same time, april 2007



73 74

piec w trakcie wypalania, wczeSny poranek. brzoza z tyłu, widoczna przez płomień, nie ucierpiała w czaSie wypału, październik 
2007 / kiln, during firing. birch, noticeable through the flame on the back, it haS not Suffered, october 2007 wypał, październik 2007 / firing, october 2007



rozłAdunek
unPAckinG

75

zamknięty piec. furta zaStąpiona znowu płytą, wSzyStkie otwory Szczelnie zalepia Się piaSkiem, październik 2007 / 
cloSed kiln. gate iS replace by plate again; all gapS are fill with Sand tightly, october 2007



77 78

otwieranie pieca- rozbieranie paleniSk. wewnątrz widoczna juŻ wyraźnie pierwSza Sekcja prac, październik 2007 / 
kiln opening, taking apart firemouthS. inSide clearly Seen firSt Section of pieceS, october 2007

wewnątrz pieca podczaS rozładunku. prace wyjmowane muSzą być bardzo oStroŻnie, Żeby uniknąć uSzkodzeń, kwiecień 2007 / 
inSide the kiln, during unpacking. pieceS hale to be taking out very carefully, to avoid any damage, april 2007



79 80

pierwSza Sekcja. wreSzcie moŻna zacząć oceniać efekt, październik 2007 / 
firSt Step. finally we can Start to eStimate workS, october 2007 pierwSza praca wyjęta z paleniSka, październik 2007 / firSt work, taking off from firebox, october 2007



81 82

StoŻki pirometryczne, mierzące temperaturę, które Stały na pierwSzym Stopniu, całkowicie Stopione, październik 2007 / 
pyrometric coneS, for temperature meaSuring, which Stood at firSt Step, completely melted down, october 2007 rozładunek, kwiecień 2007 / unpacking, april 2007



83 84

wyjmowanie prac; wSzyScy uStawiają Się w rzędzie i podają prace dalej, październik 2007 / 
unpacking; people Standing in a line and paSSing pieceS, october 2007

kolejne Sekcje, wyjmowane z pieca, oddzielane drewnem. układa Się je oSobno, Żeby móc oceniać efekty wypalenia 
na poSzczególnych Stopniach, kwiecień 2007 / SucceSSive made SectionS, taking out from kiln, Separate by wood 

pieceS. they are arranged Separately, for helping to eStimate effectS of firing on particular StepS, april 2007



85 86drugi Stopień, październik 2007 / Second Step, october 2007 wypalone prace, jeSzcze w piecu, październik 2007 / fired workS, Still inSide the kiln, october 2007



87 88wyjmowanie prac, październik 2007 / taking out pieceS, october 2007 rozładunek, kwiecień 2007 / unpacking, april 2007



89 90naStępny Stopień, październik 2007 / next Step, october 2007 wypalone prace, przed wyjęciem, październik 2007 / fired pieceS, before taking out, october 2007



91 92rozładunek, kwiecień 2007 / unpacking, april 2007
praca, która w czaSie wypału złoŻyła Się pod wpływem temperatury, zamykając w Srodku inną, październik 2007 /

work, which fold during firing, and cloSe another inSide, october 2007



93 94wyjmowanie prac, październik 2007 / taking out pieceS, october 2007 wyjęte prace, kolejno układane Sekcje, październik 2007 / taking out pieceS, SucceSive arranged SectionS, october 2007



95 96wyjęte prace, kolejno układane Sekcje, październik 2007 / taking out pieceS, SucceSive arranged SectionS, october 2007 wyjęte prace, kolejno układane Sekcje, październik 2007 / taking out pieceS, SucceSive arranged SectionS, october 2007



97 98wyjęte prace, detal, październik 2007/ taking out pieceS, detail, october 2007 wyczySzczone prace, październik 2007 / cleaned pieceS, october 2007



PrAce
WORKS 

99 wyczySzczone prace, październik 2007 / cleaned pieceS, october 2007



101 102

StaniSław brach, element / piece 43 x 16 x 20cm, całość / whole 43 x 95 x 50cm, 
porcelana / porcellain, wypał październik 2007 / firing october 2007

lidia kupczyńSka- jankowiak, 34 x 46 x 44cm, glina Szamotowa, angoba, wypał 
październik 2007  / grog clay, angob, firing october 2007



103 104

 

mateuSz grobelny, 62 x 44 x 27cm, porcelana / porcellain, wypał październik 2007 / firing october 2007 daewoong kim, 25 x 25 x 30cm, glina Szamotowa / grog clay, porcelana / porcellain, wypał lipiec 2006 / firing july 2006



105 106

monika dąbrowSka- picewicz, 34 x 35 x 35cm, czerwona glina Szamotowa, porcelana / 
red grog clay, porcellain, wypał październik 2007 / firing october 2007

katarzyna koczyńSka- kielan, 40 x 21 x 39cm, czerwona glina Szamotowa, biała angoba, 
wypał październik 2007  / red grog clay, white angob, firing october 2007



107 108

Sangwoo kim, 35 x 40 x 45cm, 40 x 50 x 49cm, 36 x 50 x 34cm, porcelana, czerwona glina 
Szamotowa / porcellain, red grog clay, wypał październik 2007 / firing october 2007 alicja kupiec, 17  x 69 x 120 cm, glina Szamotowa / grog clay, wypał październik 2007 / firing october 2007



109 110

rebecca maeder, 17 x 36 x 32cm, 23 x 30 x 37cm, 17 x 32 x 36cm, czerwona glina Szamotowa, biała 
angoba / red grog clay, white angob, wypał październik 2007 / firing october 2007

martin mcwiliam, 107 x 42 x 10cm, 29 x 120 x 14 cm, glina Szamotowa, angoba / 
grog clay, angob, wypał październik 2007 / firing october 2007



111 112tomaSz niedziółka, 80 x 35 x 45cm, wypał kwiecień 2007/ firing april 2007
monika patuSzyńSka, 23 x 23 x 23cm, 23 x 23 x 19cm, 23 x 23 x 25 cm, 37 x 9 x 9cm, 37 x 9 x 9cm, 

5 x 11 x 11cm, porcelana / porcellain, wypał październik 2007 / firing october 2007



113 114

michał puSzczyńSki, 63 x 31 x 46cm, glina Szamotowa, porcelana,
wypał kwiecień 2007/ grog clay, porcellain, firing april 2007 krzySztof rozpondek, 17 x 22 x11cm, glina Szamotowa / grog clay, wypał październik 2007 / firing october 2007



115 116

duncan Shaerer, 17 x 23 x 10cm, 29 x 20 x 10cm, 29 x 20 x 10cm, 22 x 30 x 17cm, 
porcelana / porcelain, wypał październik 2007 / firing october 2007

robert SanderSon, 5 x 5 x 5cm, 35 x 13 x 3cm, porcelana, glina Szamotowa / 
porcellain, grog clay, wypał październik 2007 / firing october 2007



117 118boŻena Sacharczuk, 21 x 45 x 45cm, porcelana, wypał lipiec 2006  / porcellain, firing july 2006
nic collinS, 32 x 22 x 22cm, 32 x 20 x 20cm, 33 x 18 x 18cm, 19 x 13 x 13cm, glina Szmotowa z porcelaną, 

Szkliwo Skaleniowe/ grog clay with porcelain, feltSpar glaze, wypał październik 2007 / firing october 2007



119

alicja patanowSka, 29 x 30 x 30cm, 20 x 30 x 30cm, 10 x 24 x 24cm, porcelana 
/ porcellain, wypał październik 2007 / firing october 2007





łAdowAnie
łAdowAnie


