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Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie, 

ponownie zapraszamy Was do odkrywania nowych technik i sposobów tworzenia oraz do po-
znawania świata sztuki. To niezwykła przestrzeń, gdzie radość, dobra zabawa, niecodzienne odkry-
cia, wyrażanie swoich pomysłów, upodobań i uczuć idą w parze z poznawaniem nowych pojęć i ter-
minów plastycznych oraz ważnych obrazów, rzeźb i budowli.

W poprzednich latach nauki poznaliście język sztuk plastycznych, jednocześnie zdobywając wie-
dzę o podstawowych problemach plastycznych osadzonych w takich dziedzinach sztuki, jak: rysu-
nek, malarstwo, architektura, rzeźba, grafika, sztuka użytkowa, fotografia, film, teatr. W klasie 6 po-
znaliście zagadnienia treści i formy dzieł sztuki z różnych epok, opisywaliście dzieła rysunkowe, ma-
larskie, rzeźbiarskie i architektoniczne, reprezentatywne dla najważniejszych epok, stylów i kierun-
ków w sztuce. Poznaliście najważniejsze tematy artystyczne, środki wyrazu artystycznego oraz naj-
bardziej znane muzea i zbiory sztuki w Polsce i na świecie. Staraliśmy się wprowadzić Was w tematykę 
dzieł sztuki ludowej, następnie omawialiśmy sztukę ludową charakterystyczną dla wybranych regio-
nów Polski i przedstawiliśmy Wam wybrane sylwetki twórców ludowych.

W klasie 7 również pragniemy zainspirować Was do działań plastycznych w różnych technikach 
i formach, a pytania i polecenia po każdym rozdziale oraz słowa kluczowe umożliwią Wam powtarza-
nie i utrwalanie umiejętności oraz wiedzy.

Podręcznik Plastyka. Lubię tworzyć dla klasy 7 składa się z trzech części. Każda z nich przybliży Wam 
strukturę, czyli budowę dzieł sztuki, jakie możecie spotkać w muzeum i w najbliższym otoczeniu. 
Pierwsza z nich przybliży Wam główne tworzywo dzieła sztuki, czyli opowie o materialnych aspek-
tach tworzenia dzieła – z czego i w jaki sposób ono powstaje; druga – przedstawi zagadnienia zwią-
zane z jego formą, a trzecia część odpowie, jakie treści możecie znaleźć w dziełach.

Jeśli w trakcie pracy natraficie na termin, którego nie znacie, poszukajcie jego wyjaśnienia w Słow-
niczku znajdującym się na końcu książki.

Pragniemy zachęcić Was do poszukiwań własnych ścieżek wiodących do poznania świata sztu-
ki. Być może inspiracją do działań twórczych będzie dla Was jeden z przedstawionych kierunków ar-
tystycznych lub konkretne dzieło poruszające wyobraźnię. Zrobiliśmy wszystko, aby ten podręcznik 
do plastyki był dla Was nie tylko źródłem informacji, ale przede wszystkim źródłem inspiracji i rado-
ści z tworzenia.

Autorzy
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Co trzeba wiedzieć o dziele sztuki?
Każde dzieło sztuk plastycznych – rysunek, grafika, obraz, rzeźba, 

dzieło architektury czy rzemiosła artystycznego – ma swoją struktu-
rę, czyli składa się z pewnych elementów, które je tworzą, nawzajem 
się przenikając i oddziałując na siebie. 

Pierwszy z nich to tworzywo dzieła sztuki – czyli konstrukcja dzie-
ła, wykonanie techniczne. W  przypadku dzieł plastycznych będzie 
to materiał, z jakiego wykonane jest dzieło, rodzaj podłoża, farb, ka-
mienia, narzędzi, jakich użyto do jego wykonania, takich jak: ołówki, 
pędzle, dłuta.

Kolejna warstwa, z jakiej zbudowane jest dzieło plastyczne, to for-
ma – zwykle związana z zewnętrznym kształtem dzieła, na który skła-
dają się linie, plamy barwne, płaszczyzny, faktury, bryły oraz ich układ. 
Forma jest bardzo ściśle związana z treścią dzieła. W różnych epokach 
i stylach artystycznych pewne elementy formalne dominowały nad 
innymi, czasem forma podporządkowywała się treści, a kiedy indziej 
treść była właściwie niedostrzegalna z powodu dominacji formy.

Wspomniana już treść dzieła sztuki to kolejna warstwa, która je 
tworzy. Treść i forma muszą współistnieć w dziele plastycznym. Treść 
odpowiada na pytanie „co?” – przedstawia dzieło sztuki, natomiast 
forma odpowiada na pytanie „jak?” – określa sposób przedstawienia 
treści. Kolejne rozdziały podręcznika opowiedzą o wszystkich tych 
zagadnieniach.

Ostatnim elementem struktury dzieła jest jego relacja z odbior-
cą, czyli wszystkie wrażenia i emocje, jakie wzbudza kontakt z obra-
zem lub rzeźbą u indywidualnego odbiorcy, a także wiedza, w jaką 
kontakt ten ubogaca widza. Każde dzieło wyraża swoje treści na inny 
sposób; rodzaj reakcji odbiorców też zależy od ich świadomości pla-
stycznej, doświadczeń i indywidualnej wrażliwości. 



Tworzywo
dzieła
sztuki

1.
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1.1. Techniki rysunkowe

SSPeter Paul Rubens Portret pokojówki, ok. 1625 
Technika: mieszana – sangwina i węgiel

Szkic Petera Paula Rubensa jest dosko-
nałym przykładem techniki mieszanej w ry-
sunku. Do jego wykonania autor użył węgla 
drzewnego i  sangwiny. Sangwina to kred-
ka koloru brunatno-czerwonego. Jej szcze-
gólny koloryt wynika z zawartości tlenku że-
laza z domieszką glinki o barwie czerwona-
wej. Artyści z dawnych wieków często posłu-
giwali się tą techniką do wstępnych szkiców, 
obecnie nie jest tak popularna. Dzięki właści-
wościom użytych narzędzi artyście udało się 
uchwycić żywe spojrzenie młodej kobiety, 
gładkość jej twarzy, strukturę włosów i ele-
mentów stroju.

Narzędzia rysunkowe 

Rysunkiem nazywamy prace wykonywane narzędziami pozostawiającymi na płaszczyź-
nie ślad kreski. Do narzędzi tych zalicza się ołówek, kredkę, piórko, węgiel, kredę, flamaster, 
a także pędzel, który – użyty w odpowiedni sposób – pozostawia na obrazie malarską linię. 
Oprócz czysto linearnego rysunek może być światłocieniowy, walorowy, malarski czy lawo-
wany, tzn. wykonany tuszem zmieszanym z wodą.

Płaszczyzną, na której pozostawione zostają te ślady, najczęściej jest papier, ale znamy też 
z przeszłości rysunki na pergaminie, drewnie lub kości słoniowej.

Papier rysunkowy może mieć różne formaty, różną gramaturę i fakturę o zróżnicowanej 
ziarnistości. Najbardziej popularny jest format A, który, w zależności od wielkości, określany 
jest cyframi od 1 do 7, dodawanymi do litery. Początkujący rysownicy powinni używać wła-
śnie takich formatów o gładkiej powierzchni, aby dobrze zakomponować rysunek i uzyskać 
precyzyjne kreski i kształty. Szorstki, ziarnisty papier pozwala uzyskać ciekawą fakturę i wy-
maga pewnej sprawności w posługiwaniu się narzędziami rysunkowymi. Na takim papierze 
łatwiej jest rysować węglem, sangwiną lub innymi kredkami. Najczęściej w rysunku stosowa-
ny jest brystol – gruby papier nadający się do rysowania w różnych technikach.
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SSLeonardo da Vinci Studium kwiatów, ok. 1490 
Technika: mieszana – ołówek metalowy, piórko i tusz 

Ołówek metalowy był kiedyś jednym 
z  podstawowych narzędzi artysty, dziś jest 
rzadko używany. Przed wynalezieniem 
ołówka grafitowego (ok. 450 lat temu) więk-
szość artystów rysowała i  szkicowała szty-
ftami ze srebra, ołowiu lub miedzi, zwanymi 
też ołówkami metalowymi. Ślad po ołówku 
metalowym na papierze jest ostry, subtelny 
i bardzo precyzyjny. 

Ołówkiem rysowano na papierze pokry-
tym specjalną zaprawą. Na zwykłym papie-
rze kreski nie byłyby widoczne. Technika ta 
była najbardziej popularna w XV i XVI wieku 
i z tego też okresu pochodzi rysunek Leonar-
da da Vinci wykonany metalowym ołów-
kiem, piórkiem i tuszem na specjalnie przy-
gotowanym papierze. 

 Michał Anioł Buonarroti Studium Sybilli Libijskiej, 1512 
Technika: sangwina

 Melchior Lorck Turek grający na harfie, 1576 
Technika: piórko i tusz

Studium to najczęściej rysunek pomocniczy do tworzenia 
większych kompozycji freskowych lub obrazów olejnych. Tworzo-
ne w ten sposób szkice pomagały artyście odpowiednio zakompo-
nować obraz, oddać charakter gestu, fizjonomii czy układ światła 
i cienia. W rysunku studyjnym bardzo ważną rolę odgrywają obser-
wacja i wierność oddania szczegółów.

Szrafowanie to sposób rysowania polegający na pokrywaniu 
powierzchni cienkimi, równoległymi lub krzyżującymi się, kreska-
mi w celu uzyskania różnych stopni szarości lub kolorów. 



10
Technika rysowania tuszem z wykorzys-

ta niem piórka, patyka lub pędzla daje bar-
dzo ciekawe efekty plastyczne. Artysta, 
chcąc uzyskać efekty światłocieniowe na ry-
sunku, posłużył się szrafowaniem i lawowa-
niem, czyli rozmywaniem tuszu wodą za po-
mocą pędzla.

Rysunek może stanowić ostateczny cel 
pracy plastycznej, jak również bywa pomoc-
ny jako szkic – w projektowaniu dzieła z in-
nej dziedziny, na przykład: architektury, rzeź-
by, malarstwa itp. Rysunek stwarza wiele 
możliwości obrazowania wynikających z je-
go różnorodności tematycznej i technicznej. 
Portrety, pejzaże, martwe natury czy szkice 
studyjne rysowane za pomocą ołówka, wę-
gla, pasteli, kolorowych kredek lub piórka 
dają niepowtarzalne efekty i  posiadają od-
mienne walory.

SSRembrandt van Rijn Saskia siedząca przy oknie, ok. 1635 
Technika: piórko i brązowy tusz, lawowanie

SSMetoda lawowania wykorzystywana jest do tworzenia ciekawych efektów w projektowaniu graficznym

1. Powiedz, jakie znasz rodzaje narzędzi używanych do wykonania rysunku.
2. Wymień kilka technik rysunkowych i opisz jedną z nich.
3. Wykorzystując kredkę o dowolnym kolorze, narysuj szkic na kartce papieru. Tematem pracy może być dowolny 

przedmiot znajdujący się w twoim pokoju.
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Artystyczne inspiracje
Studium drzewa

SSAurelio Luini Studium drzew, ok. 1560 
Technika: piórko i tusz

SSClaude Lorrain Drzewa, ok. 1650 
Technika: piórko i tusz, lawowanie

SSPaul Bril Las, ok. 1600 
Technika: piórko i tusz, lawowanie

SSVincent van Gogh Dwie sosny, 1889  
Technika: ołówek grafitowy

Przygotuj:  ołówek, piórko i tusz lub czarny cienkopis, kartki z bloku formatu A4 (szkice) i A3 
(rysunek piórkiem i tuszem lub cienkopisem).

Przyjrzyj się rysunkom przedstawiającym drzewa. Zaobserwuj, czym różni się studium od sa-
modzielnych dzieł rysunku. Wykonaj kilka szkiców studyjnych ołówkiem, a następnie rysu-
nek drzewa piórkiem i tuszem. W swojej pracy posłuż się metodami szrafowania i lawowania.
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1.2. Techniki graficzne

Grafika jest techniką plastyczną pozwalającą na wielokrotne powielanie rysunku przez 
odbijanie go na papierze lub tkaninie. Właściwe dzieło stanowi odbitka wykonana z płyty lub 
innej formy drukarskiej (zwanej też matrycą). Obraz graficzny opracowuje się w danym ma-
teriale, którego rodzaj określa zarazem technikę (np. drewno – drzeworyt, metal, np. miedź 
– miedzioryt, kamień – litografia). Formę graficzną pokrywa się farbą drukarską i odbija na 
papierze.

Techniki graficzne można podzielić również według sposobu zwielokrotniania danego 
rysunku po właściwym przygotowaniu technicznym. Są to: druk wypukły, druk wklęsły i druk 
płaski. Poza tradycyjnymi technikami grafika posiada bogaty wybór odrębnych metod po-
wielania obrazów, m.in. monotypię oraz techniki ściśle związane z fotografią i jej właściwo-
ściami fotoreprodukcyjnymi, jak np. światłodruk, sitodruk (serigrafia), kserografia. Ze wzglę-
du na metody pracy można wyróżnić grafikę artystyczną i grafikę użytkową. 

Technika drzeworytu (druk wypukły) znana jest w Europie od czasów średniowiecza. Ry-
sunek jest wycinany dłutami w drewnianej płycie na zasadzie stempla. Na papierze odbija-
ją się tylko wypukłe elementy pokryte farbą. Papier do odbitek drzeworytniczych ma zwykle 
bardzo małą gramaturę, jest gładki i cienki jak bibuła.

Technika druku wypukłego nazywana linorytem wiąże się z wynalezieniem (w 2. poło-
wie XIX w.) linoleum – wykładziny do podłóg. Materiał ten jest dość miękki i z łatwością moż-
na w nim wycinać rysunki. Technikę linorytu często wykorzystuje się do tworzenia ekslibri-
sów – małych form graficznych służących do oznaczania książek.

SAdam Półtawski Ex libris Zygmunta Kowalskiego, 1942  
Technika: linoryt

SSWładysław Skoczylas Taniec nad ogniem (fragment), pocz. XX w.  
Technika: drzeworyt 
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Artystyczne inspiracje
Ex libris

SSAubrey Beardsley Ex-Libris Johna 
Lumsdena Properta, 1894 
Technika: litografia

SSEliseu Visconti Ex libris brazylijskiej Biblioteki 
Narodowej, 1903  
Technika: drzeworyt

SSZbigniew Lubicz-Miszewski Ex libris Elżbiety 
i Leopolda Wróblewskich 
Technika: linoryt

SSDorothy Sturgis Harding Ex libris Rosamond 
Sturgis Brooks, 1920  
Technika: litografia

Przygotuj:  materiały do wykonania linorytu: płytkę linoleum, dłuto (lub – technika uprosz-
czona – płytkę ze styropianu i ostrą wykałaczkę), farbę drukarską rozpuszczalną 
w wodzie lub farbę akrylową (plakatową), gumowy wałek, kartki z bloku rysun-
kowego.

Przyjrzyj się przedstawionym ekslibrisom. Zastanów się, jaki motyw umieścisz na własnym 
ekslibrisie. Wykonaj swój ekslibris w technice linorytu. Wytnij go dłutem w płytce lub nary-
suj ostrą wykałaczką na styropianie. Pamiętaj, że na papierze odbiją się tylko części wypu-
kłe płytki. Nałóż na nie farbę za pomocą wałka (jeśli nie masz – rozprowadź ją równomier-
nie pędzlem). Przyłóż kartkę papieru do płytki i mocno dociskaj (możesz użyć do tego łyżki). 
Odbitka na kartce powinna być idealna. Możesz wykonać kilka odbitek, powtarzając opisa-
ne czynności.
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Miedzioryt (druk wklęsły) stał się popu-

larny w  epoce renesansu. Technika ta po-
zwala na wykonanie precyzyjnego rysun-
ku i  szczegółów. Miedzioryt – jak sama na-
zwa wskazuje – polega na ryciu rysunku 
w miedzianej płycie za pomocą specjalnych 
ostrych dłut. Następnie wypełnia się farbą 
rowki wyryte w blasze i odbija ją na papierze 
przy użyciu prasy. Miedzioryt, którego twór-
cą jest Albrecht Dürer [czyt. direr], charakte-
ryzuje ostra kreska i precyzyjnie opracowa-
ne szczegóły. 

Akwaforta to technika druku wklęsłe-
go polegająca na odbijaniu farby z  meta-
lowej płyty, na której rysunek został wytra-
wiony kwasem azotowym. Blachę pokrywa 
się cienką warstwą specjalnego werniksu, 
na którym wykonuje się rysunek igłą. Po za-
nurzeniu płyty w kwasie wytrawiane są tyl-
ko linie i kreski narysowane igłą, czyli miejsca 
odsłonięte, bez warstwy werniksu. W rowki, 
które wytrawił kwas, wciera się farbę dru-SSAlbrecht Dürer Anioł z sudarium 

Technika: miedzioryt

SSRembrandt van Rijn Ucieczka do Egiptu, 1654 
Technika: akwaforta
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karską i  wykonuje odbitkę na grubym, lek-
ko wilgotnym papierze za pomocą prasy 
drukarskiej. Mistrzem akwaforty był wybit-
ny malarz i grafik Rembrandt van Rijn. Dzię-
ki wykorzystaniu techniki trawienia blachy 
uzyskiwał on miękki modelunek światłocie-
niowy swoich prac. 

Litografia jest techniką druku płaskie-
go. Artysta wykonuje rysunek na wypole-
rowanym, całkowicie płaskim, wapiennym 
kamieniu specjalną tłustą farbą lub kred-
ką. Pod wpływem kwasu wytrawiane są tyl-
ko nieosłonięte partie kamienia, natomiast 
te zarysowane artysta odbija na wilgotnym 
papierze za pomocą prasy. Wynalezienie tej 
techniki przyczyniło się do rozwoju sztuki 
plakatu. Przedstawiona litografia Henriego 
de Toulouse-Lautreca [czyt. ąri de tuluz lo-
treka] to plakat zaprojektowany dla otwar-
tej w  1893 roku kawiarni muzycznej o  na-
zwie Le divan japonais [fr. japoński salon; 
czyt. le dewą żapone]. 

SSHenri de Toulouse-Lautrec Divan Japonais, 1893 
Technika: litografia kolorowa

1. Podaj kilka cech, które odróżniają grafikę od pozostałych dziedzin sztuki.
2. Jakie znasz rodzaje druku?
3. Wykonaj plakat w dowolnej technice rysunkowej lub graficznej. 

SSSchemat druku wklęsłegoSSSchemat druku wypukłego SSSchemat druku płaskiego
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1.3. Techniki w malarstwie 

SSArtysta nieznany Święte z Dębna (św. Katarzyna i św. Agnieszka, 
fragment), 2. poł. XIII w.  
Technika: tempera na desce lipowej

Najważniejszymi elementami obrazu malarskiego są technika, w  jakiej został wykona-
ny, oraz rodzaj podłoża. W zależności od użytych farb można wyróżnić malowanie farbami 
akwarelowymi, temperowymi, plakatowymi, olejnymi, akrylowymi itp. W zależności od pod-
łoża – malarstwo na papierze, płótnie, desce, szkle, tkaninie czy ścianie (freski) itp. Rodzaj 
podłoża ma często decydujący wpływ na wybór techniki.

Używanie przez artystę konkretnego rodzaju farb pociąga za sobą również stosowanie 
pewnych metod malowania – charakterystycznych dla danej techniki, pozwalających osią-
gnąć w niej efekty właściwe tylko dla niej, wyróżniających tego rodzaju malarstwo na tle in-
nych technik.

Malarstwo sztalugowe – malarstwo 
powstające na sztalugach, które utrzymu-
ją w  odpowiedniej pozycji podłoże malar-
skie, np. płótno rozpięte na drewnianym kro-
śnie, deskę (czyli tablicę – stąd równoznacz-
ne określenie: malarstwo tablicowe), blachę 
czy tekturę. Dzieła malarstwa sztalugowe-
go można dowolnie przemieszczać. Malar-
stwo sztalugowe (zwłaszcza na płótnie) upo-
wszechniło się z początkiem XV wieku, kie-
dy prywatni fundatorzy zaczęli je zamawiać 
w  dużych ilościach. Najbardziej popularne 
farby używane do tego rodzaju malarstwa 
to: akwarele, tempery, farby olejne i akrylo-
we.

Obraz Święte z Dębna (tzw. deska z Dęb-
na) to jeden z najstarszych znanych przykła-
dów malarstwa tablicowego w Polsce. Świę-
ta Katarzyna i  święta Agnieszka namalo-
wane są temperą na desce lipowej. Ciem-
nowłose święte ubrane są w  długie tuni-
ki i płaszcze, zwrócone lekko w bok, a w rę-
kach trzymają palmy.
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Akwarela to technika malarska znana od 
czasów starożytnego Egiptu. Stosowano ją 
do malowania na ścianach i papirusach. Jest 
farbą rozpuszczalną w  wodzie, przezroczy-
stą, daje efekt miękkich, delikatnych plam. 
Do malowania oprócz farb używa się odpo-
wiedniego papieru – o  dużej gramaturze, 
ziarnistej fakturze, pochłaniającego wodę – 
oraz miękkich, naturalnych pędzli. 

Technika ta wymaga dużego doświad-
czenia i  wielu umiejętności, ponieważ nie 
ma możliwości poprawy. Artysta musi świa-
domie nakładać plamy barwne na siebie 
i  zostawiać niezamalowane miejsca, jeśli 
chce uzyskać białą plamę (w  akwareli nie 
stosuje się bieli). Technika ta daje doskonałe 
efekty malarskie, o czym świadczy prezento-
wana Głowa rybaka – pełen łagodnego świa-
tła i miękkich plam barwnych portret autor-
stwa Juliana Fałata, najsłynniejszego pol-
skiego akwarelisty.

Enkaustyka to technika malowania farbą 
składającą się z barwnika zmieszanego z wo-
skiem pszczelim. Dodatkową trudnością sto-
sowania tej techniki jest konieczność malo-
wania gorącą farbą, tak aby wosk był w sta-
nie ciekłym. Kolor w  enkaustyce jest trwa-
ły i  nie płowieje. Słynnym przykładem ma-
larstwa enkaustycznego są portrety z egip-
skiej oazy Fajum. W tej technice malowano 
też pierwsze chrześcijańskie ikony.

Najstarsza na świecie zachowana ikona 
Jezusa to Chrystus Pantokrator przechowy-
wany w  klasztorze św. Katarzyny na górze 
Synaj. Ikona ta pochodzi z Konstantynopola. 
Jest bogata w kolory i odcienie, na co z pew-
nością ma wpływ zastosowana do jej nama-
lowania technika enkaustyczna.

SSJulian Fałat Głowa rybaka, 1891 
Technika: akwarela na papierze 

SSAutor nieznany Chrystus Pantokrator z klasztoru św. Katarzyny  
na górze Synaj (fragment), VI w. 
Technika: enkaustyka na desce 
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Tempera jest znana od czasów starożytnych. Wówczas podłożem malarskim dla tej tech-
niki była ściana pokryta zaprawą gipsową lub papirus. Z czasem zaczęto malować na spe-
cjalnie przygotowanych deskach lub ścianach pokrytych zaprawą na bazie kredy. Zagrunto-
wana powierzchnia stanowi bazę do rozpoczęcia dzieła. Farby temperowe, nawet obecnie, 
wykonuje się, mieszając pigment (barwnik) ze spoiwem, którym najczęściej jest żółtko jajka. 
Plama barwna wykonana temperą jest płaska i kryjąca, dlatego artyści, aby uzyskać łagod-
ne przejścia światłocieniowe i efekt przestrzenności przedstawianych kształtów, bardzo czę-
sto stosowali metodę laserunku. 

Malarz Duccio di Buoninsegna [wł. czyt. dućcio di błonisenia] przedstawia postacie, 
uczestniczące w tytułowej scenie z Nowego Testamentu, w bardzo plastyczny sposób, co 
możemy dokładnie zobaczyć na powiększonym fragmencie jego obrazu. Pod koniec śre-
dniowiecza artyści starali się realistycznie przedstawiać rzeczywistość. Malowane przez nich 
rysy twarzy czy fałdy szat, dzięki zastosowanemu laserunkowi, nabierały trójwymiarowości, 
stawały się bardziej naturalne i prawdziwe.

SSDuccio di Buoninsegna Wskrzeszenie Łazarza, 1311 
Technika: tempera na desce

SSDuccio di Buoninsegna Wskrzeszenie Łazarza (fragment), 1311 
Technika: tempera na desce

SSPlamy miękkie w laserunku 
– akwarela

SSPlamy miękkie w laserunku 
– farby olejne

Laserunek polega na nakładaniu prze-
zroczystych, rozrzedzonych wodą lub inną 
substancją, warstw farby w  ten sposób, że 
jedna prześwituje spod drugiej i  jednocze-
śnie płynnie łączą się ze sobą, tworząc ła-
godne przejścia tonalne. Stosowanie lase-
runków jest możliwe w malarstwie farbami 
temperowymi, olejnymi i akrylowymi. 
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Artystyczne inspiracje
Tęczowe tło

Przygotuj:  karton formatu A3 (biały, szary lub kremowy), farby plakatowe lub akwarelowe, 
pędzel, ołówek, kredka lub cienkopis.

Inspirując się przedstawionymi pracami, wykonaj malarskie tło metodą laserunkową, nakła-
dając cienkie warstwy czystych kolorów jedna na drugą, mieszając je i uzyskując różne od-
cienie. Kiedy tło wyschnie, narysuj na nim ołówkiem (wykorzystaj rysunek światłocieniowy 
lub linearny) lub kredką dowolny motyw, który ci odpowiada, np. dłoń, zwierzę prehistorycz-
ne, kosmitę albo motyw dekoracyjny.
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Technika łączenia pigmentu z  olejem, 

czyli malarstwo olejne, pojawiła się na po-
czątku XV wieku. Odkrycie tego typu malar-
stwa przypisuje się braciom Janowi i Huber-
towi van Eyckom [czyt. wan ejkom], znanym 
malarzom niderlandzkim. Ta technika malar-
ska gwarantuje efekt świetlistości, ponieważ 
spoiwa olejne błyszczą intensywniej od uży-
wanej wcześniej matowej tempery. 

Farbami olejnymi maluje się najczęściej 
na zagruntowanym płótnie, naciągniętym 
na drewniane ramy, lub na desce. Malarstwo 
olejne daje artyście dużą swobodę w dobo-
rze i  mieszaniu kolorów farb, pozwala uzy-
skiwać połyskującą lub matową powierzch-
nię obrazu. Umożliwia wielokrotne popraw-
ki (czyli retusze) przez nakładanie kolejnych 
warstw farby. Obrazy olejne cechuje duża 
trwałość. Popularne metody malowania sto-
sowane w malarstwie olejnym to: laserunek, 
sfumato i impasto. 

SSJan van Eyck Portret małżonków Arnolfinich, 1434 
Technika: olej na desce

SSLeonardo da Vinci Jan Chrzciciel, 1516  
Technika: olej na desce

SSVincent van Gogh Gaj oliwny II, 1889 
Technika: olej na płótnie

Sfumato [wł. fumo – dym] to efekt malarski, który polega na 
stosowaniu łagodnych i miękkich przejść światłocieniowych, za-
tarciu linii konturu, wywołaniu u odbiorcy wrażenia, że przedsta-
wione na obrazie postacie lub obiekty spowija warstwa mgły lub 
dymu. Efekt taki jest możliwy dzięki zastosowaniu farb olejnych 
i metody laserunku. Technika ta wykorzystywana była szczegól-
nie przez malarzy epoki renesansu.

Impasto to metoda malarska polegająca na nakładaniu gru-
bej warstwy farby pędzlem lub szpachlą i uzyskaniu efektu chro-
powatej faktury. Stosowana była już w okresie renesansu i baro-
ku – wówczas obficie kładziona farba akcentowała efekty świa-
tła. Upowszechniła się w XIX wieku wśród impresjonistów i post-
impresjonistów.
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Pastel (łac. pasta – ciasto) lub pastela to miękki 
rysik w formie pałeczki, utworzony z pigmentu ma-
larskiego z dodatkiem kredy, glinki lub gipsu, połą-
czonych spoiwem. Technika zaliczana zarówno do 
malarstwa, jak i do rysunku, znana jest od czasów re-
nesansu. Rozróżniamy pastele suche i pastele olejne. 
Te pierwsze pozwalają na uzyskanie niepowtarzal-
nych efektów kolorystycznych za pomocą miękkiej 
i łagodnej kreski, ale zarazem są pylące, mało odpor-
ne na uszkodzenia i słabo przyczepne do podłoża, 
dlatego trzeba je zabezpieczać specjalnymi aerozo-
lami. Technika pastelu najlepiej sprawdza się na kar-
tonach o lekko porowatej strukturze lub na specjal-
nym welurowym papierze, zwiększającym jej przy-
czepność.  

Jednym z najbardziej znanych polskich malarzy 
mistrzowsko posługujących się pastelem był Stani-
sław Wyspiański. 

Ciekawą techniką, którą na początku XX wieku 
zapoczątkował francuski artysta Georges Braque 
[czyt. żorż brak], jest collage [fr., czyt. kolaż] lub ko-
laż. Na płaszczyźnie obrazu tworzymy kompozycję 
z różnych materiałów (takich jak: papier, cerata, tka-
nina, piasek itp.) naklejanych na płótno, tekturę lub 
inne podłoże. 

Kolaż wywodzi się od tzw. papiers collés [fr. papie-
ry klejone; czyt. papje cole], czyli techniki wykonywa-
nia obrazów z gotowych drukowanych papierów, ta-
pet i gazet. Te elementy – w różnych kolorach i o róż-
nej fakturze – przykleja się do powierzchni obrazu. 

Tworzenie obrazu lub jego fragmentu z  goto-
wych detali pozwala na uzyskanie zaskakujących ze-
stawień fakturowych i efektów kolorystycznych. 

Szerokie zastosowanie wśród współczesnych ar-
tystów mają farby akrylowe. W ich skład wchodzi 
pigment połączony z żywicami syntetycznymi. Akry-
le rozpuszczają się w wodzie, szybko wysychają, ale 
są trwałe. Uzyskane nimi efekty można porównywać 
zarówno z  tradycyjnym malarstwem olejnym, jak 
i malowaną na papierze akwarelą. SSEdward Dwurnik Kaczeńce, 2007  

Technika: akryl na płótnie

SSGeorges Braque Szklana karafka i gazeta, 1914 
Technika: collage

SSStanisław Wyspiański Chochoły (Planty nocą), 1898 
Technika: pastele



Artystyczne inspiracje

Przygotuj:  klej, nożyczki, kolorową makulaturę – gazety, czasopisma, kawałki tektury, papie-
ru ozdobnego itp., ścinki tkanin, kartkę z bloku formatu A4 lub A3.

Przyjrzyj się przedstawionym kolażom i wykonaj swoją pracę w tej technice. Wycinaj lub 
wydzieraj z papieru i tektury różne kształty, które będą plamami na twoim obrazie. Ułóż je 
w harmonijną całość – dopasuj kształty i kolory, starannie je przyklej. Do ciebie należy decy-
zja, czy twój kolaż będzie przedstawiał coś konkretnego – postać, przedmiot, pejzaż – czy też 
będzie swobodnym układem kształtów i kolorów.

Harmonia kształtów i plam
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Malarstwo ścienne i dekoracyjne znaj-
dziemy na wybranych elementach budowli, 
zdobionych ścianach, malowanych stropach 
czy sklepieniach. Podłoże najczęściej sta-
nowi odpowiednio przygotowany mur lub 
drewno. Wśród technik malarstwa ścienne-
go najbardziej znane są fresk i mozaika. 

Od czasów prehistorycznych ludzie po-
krywali malowidłami wnętrza jaskiń. Na prze-
strzeni dziejów zdobiono dekoracjami ma-
larskimi grobowce i świątynie, siedziby wład-
ców oraz budynki użyteczności publicznej. 

Fresk to technika, w której malujemy na 
mokrej warstwie tynku. Wilgotna farba łą-
czy się trwale z  zaprawą pokrywającą po-
wierzchnię muru. Technika ta jest bardzo 
trwała i niezmywalna. 

Przykładem są freski Giotta [czyt. dżjota] 
di Bondonego, dekorujące ściany wielu wło-
skich kaplic i kościołów z okresu późnego go-
tyku.

Małe i drobne kamyki lub szkiełka mogą 
być materiałem plastycznym przydatnym 
do wykonania mozaiki – dekoracyjnej tech-
niki malarskiej. Obraz tworzymy z cząstek ce-
ramicznych, kamieni lub szkła i łączymy za-
prawą murarską, niekiedy klejem. Mozaiki 
dekoracyjne pokrywają powierzchnie ścian, 
podłóg lub różne przedmioty. Mozaika cera-
miczna była znana już w starożytnej Mezo-
potamii, w  IV tysiącleciu p.n.e. wykładano 
nią posadzki i ściany. 

Wnętrze bazyliki San Vitale (św. Witalisa) 
w Rawennie we Włoszech jest bogato ude-
korowane freskami i mozaikami z okresu bi-
zantyjskiego. Powstały w VI wieku, za pano-
wania cesarza Justyniana. Przedstawiają sce-
ny ze Starego Testamentu, portrety Chrystu-
sa i świętych, bogate dekoracje roślinne. 

Najsłynniejsze z nich można oglądać we 
włoskiej Rawennie, gdzie przedstawiono ce-
sarza z orszakiem i jego żonę, Teodorę, której 
również towarzyszy orszak dworzan. 

SSGiotto di Bondone Opłakiwanie (kaplica Scrovegnich w Padwie), pocz. XIV w. 
Technika: fresk

SSCesarzowa Teodora (fragment), VI w. n.e., kościół San Vitale w Rawennie 
Technika: mozaika



24
Wędrując ulicami naszych miast, spotyka-

my się z graffiti. Już 40 tysięcy lat temu rdzenni 
mieszkańcy Australii zostawiali na skałach barw-
ne wzory. Współczesne kolorowe obrazy nama-
lowane w różnych miejscach, niestety nie zawsze 
odpowiednich, są sztuką ludzi młodych, pragną-
cych wyrazić swoją inwencję twórczą, swe idee, 
fascynacje, ale i bunt. Graffiti można określić for-
mą graficznego krzyku, który wydają z  siebie 
twórcy zwani writerami, podpisując uliczne ob-
razy tagami. W ostatnich kilkudziesięciu latach 
graffiti stało się autentyczną sztuką masową – 
odpowiedzią na otaczające nas często szarość 
i  nijakość. Dzieło uliczne zawsze powinno po-
wstawać w specjalnie do tego udostępnionych 
przestrzeniach, na szarych, odrapanych murach 
czy betonowych, zniszczonych ścianach, które 
zostały do tego celu specjalnie zaadaptowane. 
Ważne jest, by tworzyć, nie niszcząc zarazem.

1. Wyjaśnij, czym różni się malarstwo sztalugowe od malarstwa ściennego (dekoracyjnego).
2. Wymień poznane techniki malarskie i krótko scharakteryzuj jedną z nich.
3. Porównaj dwie metody malowania – laserunek i impasto. Powiedz, co je łączy, a czym się różnią.
4. Czy spotykasz na ulicach swego miasta graffiti? Jaka jest twoja opinia na temat tego rodzaju sztuki?

SSGraffiti. Malarstwo na murach, ciekawie i oryginalnie wykonane, może być wzbogacającym i interesującym motywem miejskiej ulicy

SSKompozycja graffiti i tagów. Podpis identyfikujący twórcę 
ulicznego obrazu jest często nieodłącznym elementem 
malowidła, który identyfikuje artystę w środowisku
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Podstawowym środkiem wyrazu w rzeź-
bie jest bryła. Dzieło sztuki rzeźbiarskiej 
można więc podziwiać z każdej strony. Osta-
teczny kształt formy, jaki przyjmuje rzeźba, 
uzależniony jest od tworzywa, z którego jest 
ona wykonywana. Obecnie tradycyjne ma-
teriały rzeźbiarskie, takie jak: drewno, ka-
mień, metal, są uzupełniane przez nowocze-
sne tworzywa sztuczne, szkło, gotowe przed-
mioty itp.

Rzeźba towarzyszy nam od początków 
dziejów. Zmianom podlegają jej formy i te-
maty. Rzeźby przemawiają do nas nie tylko 
formą, ale również fakturą (powierzchnią) 
i barwą. Oprócz rzeźby pełnej znana jest również płaskorzeźba. Ta forma najczęściej poja-
wia się w zdobieniach architektonicznych. Przy tworzeniu kompozycji rzeźbiarskiej wykonu-
je się czynności związane z rzeźbieniem, modelowaniem i konstruowaniem. 

Pierwszą z nich charakteryzuje praca z bryłą, którą artysta odpowiednio obrabia, odejmu-
jąc z niej niepotrzebny materiał za pomocą kucia, odłupywania, odcinania czy rycia. Korzysta 
przy tym z różnych narzędzi, na przykład: dłut, młotów, rylców, noży. 

Druga czynność – modelowanie – to ręczne kształtowanie, lepienie miękkiej formy po-
przez odejmowanie lub dodawanie materiału rzeźbiarskiego, takiego jak: plastelina, glina, 
wosk. Wymodelowaną bryłę można utrwalić, wykonując jej odlew (np. w gipsie) lub wypa-
lając ją w piecu. 

Konstruowanie to inaczej montowanie rzeźby z wybranych elementów, łączonych ze so-
bą różnymi sposobami (przez spawanie, nitowanie, klejenie, wiązanie). Ten sposób wykony-
wania form rzeźbiarskich spotykamy głównie w sztuce nowoczesnej. 

Przez wieki artyści posługiwali się dłutami i młotkami, współcześni rzeźbiarze często ko-
rzystają z nowoczesnych maszyn: wiertarki, szlifierki, piły (nawet laserowej).

1.4. Techniki rzeźbiarskie – tradycyjne i nowoczesne

SSWspółczesne pracownie rzeźbiarskie przypominają warsztat stolarski lub mechaniczny

SSMoai, koniec XVI w., Wyspa Wielkanocna. Majestatyczne kamienne posągi, 
wykute ze skały wulkanicznej, są osobliwością wyspy położonej na Pacyfiku
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W  Polsce najwspanialszym przykładem 
drewnianej rzeźby ołtarzowej jest dzieło 
mistrza Wita Stwosza – polichromowany 
(drewno pokryte warstwą malarską) ołtarz 
główny w  kościele Mariackim w  Krako-
wie. Do pracy nad ołtarzem artysta przystą-
pił w maju 1477 roku, a ukończył ją w lipcu 
1489 roku. Centralna część ołtarza przedsta-
wia scenę Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, 
nad nią znajduje się scena Wniebowzięcia 
NMP, a  nad szafą ołtarza – Koronacja NMP. 
Skrzydła boczne, z których każde podzielone 
jest na trzy części, pokryte są przez reliefy. 
Ołtarz wykonany został z drewna dębowego, 
modrzewiowego oraz lipowego. Cały ołtarz 
ma 1395 cm wysokości oraz 1068 cm szero-
kości.

SSWit Stwosz Ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w kościele Mariackim w Krakowie, II poł. XV w. 
Technika: drewno polichromowane

SSWit Stwosz Ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w kościele 
Mariackim w Krakowie, fragment
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W  czasach antycznych osiągnięto mi-
strzostwo w wykonywaniu odlewów z brą-
zu, który jest stopem miedzi z domieszką cy-
ny lub ołowiu. Ciekły, roztopiony metal wle-
wany jest do uprzednio przygotowanej for-
my. Technika ta pozwala na kopiowanie dzieł 
wykonanych w kamieniu oraz rzeźb z gliny. 
Osiągnięciem rzeźby starożytnego Rzymu 
jest niewątpliwie posąg konny cesarza Mar-
ka Aureliusza znajdujący się na wzgórzu ka-
pitolińskim w  Rzymie. Ustawienie sylwetki 
konia na trzech nogach wymagało od arty-
sty umiejętnego ustalenia środka ciężkości, 
aby cała konstrukcja była stabilna, a zarazem 
dawała wrażenie dynamiczne. 

SSPosąg konny cesarza Marka Aureliusza, II w. 
Technika: złocony brąz

SSAuguste Rodin Louise Lynch de Morla Vicuña, 1884 
Technika: marmur

Rzeźby z  marmuru znane są od staro-
żytności. Artyści nowożytni wzorowali się na 
antycznych posągach. Wiele z  nich wyzna-
czyło niezmienny przez wieki kanon piękna. 
Wykonanie rzeźby w marmurze to długi pro-
ces, wymagający ogromnej pracy. Artysta 
odłupuje kawałki kamienia za pomocą młot-
ka i  dłuta, aż do uzyskania zamierzonego 
efektu. Najpierw wydobywa zarys kształtu 
za pomocą ciężkiego dłuta o ostrym końcu, 
potem używa płaskiego dłuta do wydobycia 
szczegółów, a następnie mokrym papierem 
ściernym wygładza szorstką powierzchnię. 

Autorem kamiennych rzeźb był Francuz 
Auguste Rodin [czyt. ogist rodę], wybitny 
twórca przełomu XIX i XX wieku. Jego prace 
wyglądają na niedokończone, co zwiększa 
ich siłę wyrazu.
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SSJean Tinguely, Niki de Saint Phalle Fontanna Strawińskiego (fragmenty), 1982 
Technika: metalowy złom, malowany poliester

SSWładysław Hasior Krajobraz po bitwie, 1970 r.  
Technika: asamblaż

Współcześni rzeźbiarze wykorzystują w swojej twórczości nowe materiały. Mogą to być 
elementy metalowe, złom, tworzywa sztuczne lub wytwarzane przez przemysł chemiczny 
żywice i włókna syntetyczne. Czasami łączą je z tradycyjnymi materiałami. 

Fontanna Strawińskiego w Paryżu składa się z 16 ruchomych figur, które są umieszczone 
w olbrzymim basenie. Figury reprezentują najważniejsze kompozycje Igora Strawińskiego. 
Autorzy rzeźb – Jean Tinguely [czyt. żą tangli] i Niki de Saint Phalle [czyt. niki de sę fal] – się-
gali po inne niż dotychczas materiały i środki wyrazu. 

Jean Tinguely zasłynął jako twórca ruchomych rzeźb-machin i instalacji. Jego konstruk-
cje wykonane są z żelaza i złomu. Elementy swoich dzieł łączył za pomocą spawania lub in-
nymi sposobami tak, żeby mogły poruszać się i wydawać dźwięki. Rzeźby współautorki fon-
tanny – Niki de Saint Phalle – są wykonane z malowanego poliestru. 

Rodzajem przestrzennego kolażu jest 
asamblaż, czyli zestawienie i połączenie róż-
norodnych elementów, np.: fotografii, meta-
lowych części, fragmentów różnych mecha-
nizmów. Takie dzieło może przypominać ob-
raz lub relief.

Wizytówką twórczości znanego polskie-
go artysty, Władysława Hasiora (1928–1999), 
były symboliczno-ekspresyjne kompozycje 
asamblażowe, w których wykorzystywał róż-
norodne materiały i  gotowe przedmioty. 
Znane są również jego liczne pomniki o głę-
bokiej symbolice.
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SSMagdalena Abakanowicz Agora w Chicago, 1995 
Technika: utwardzona tkanina

1. Wymień materiały, z których można wykonać rzeźbę.
2. Jakie czynności wykonuje się przy tworzeniu kompozycji rzeźbiarskich?
3. Wykonaj postać z papieru. Może nią być dama w rozłożystej sukni, kowboj w kapeluszu, sportowiec lub fanta-

styczny bohater wymyślony przez ciebie. Twoje dzieło będzie rzeźbą figuralną (zasadniczym motywem jest postać 
ludzka lub zwierzęca). Zanim przystąpisz do pracy rzeźbiarskiej, zrób szkic. Przygotuj stare gazety, karton, nożyczki 
i klej (taśmę klejącą). Poszczególne elementy postaci modeluj ze zmiętej gazety lub wycinaj z kartonu. Całość po-
łącz klejem lub taśmą klejącą.

Magdalena Abakanowicz (1930–2017) zasłynęła cyklem przestrzennych tkanin nazwa-
nych abakanami. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku wykonywała prace z płótna, 
drzewa, brązu i kamienia. Jej dzieła przedstawiają fragmenty postaci ludzkich, często grupo-
wanych po kilkadziesiąt figur. Ustawione w przestrzeni – tworzą charakterystyczne trójwy-
miarowe kompozycje. 

Przedstawiona rzeźba to rodzaj instalacji, przestrzennej formy złożonej z wielu elemen-
tów i wykonanej z różnorodnych materiałów. 



Artystyczne inspiracje

Przygotuj:  mocny klej, grubą tekturę formatu A3, drobne, nieprzydatne przedmioty, takie 
jak: zakrętki od butelek, spinacze, pokrywki, kawałki tektury o różnych grubo-
ściach, talerze – papierowe i plastikowe, piórka, nici, włóczkę, kubki – plastikowe 
lub ze styropianu, niewielkie pudełka itp.

Przyjrzyj się przedstawionym kompozycjom o charakterze asamblażu. Zainspiruj się ich wy-
glądem lub wykonaj swój niepowtarzalny asamblaż. Wykorzystaj dostępne materiały. Upo-
rządkuj je na tekturze według określonej przez siebie zasady, przyklej. Możesz je pomalować 
na jeden kolor, aby nabrały charakteru reliefu, lub zakomponować ich naturalne kolory w ta-
ki sposób, aby tworzyły spójną całość.

Przedmioty, faktury, formy
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1.5. Jak powstają dzieła architektury?

SSWieża Eiffla w Paryżu, 1887–1889

SSMost Golden Gate w San Francisco 
Olbrzymia stalowa konstrukcja nad zatoką San Francisco pełni funkcję 
komunikacyjną, ma też oryginalną formę architektoniczną

Architektura jest sztuką budowania, czy - 
li zamykania przestrzeni zgodnie z  potrze-
bami i możliwościami człowieka. Pojęcie ar-
chitektura pochodzi od greckiego słowa ar-
chitekton, które oznacza głównego budow-
niczego. Przez wieki człowiek zwiększał licz-
bę funkcji, jakie musiały spełniać obiekty ar-
chitektoniczne. Pierwsze wzniesione przez 
niego siedziby były nietrwałe i bardzo suro-
we. Wraz z upływem wieków zmieniające się 
warunki gospodarcze, rozwój nauki, techni-
ki i kultury wpływały na przemiany form ar-
chitektonicznych. 

Oprócz spełniania funkcji użytkowych ar-
chitektura dostarcza również wrażeń este-
tycznych. W  architekturze najpełniej widać 
zmiany, jakim podlegała sztuka na przestrze-
ni dziejów. Już w starożytności rzymski archi-
tekt Witruwiusz w swoim dziele O architektu-
rze ksiąg dziesięć pisał, że poszczególne ele-
menty budowli powinny być przemyślane 
i uporządkowane, by tworzyły piękną całość. 

W każdym dziele architektonicznym moż-
na wyróżnić elementy konstrukcyjne i deko-
racyjne. Te pierwsze mają utrzymywać całą 
budowlę, nadawać jej trwałość. Zawsze speł-
niają konkretne zadanie wyznaczone przez 
projektanta, później uwzględnione w realiza-
cji przez budowniczego. Części dekoracyjne 
jedynie upiększają budynek, pełniąc funkcje 
zdobnicze. W nowoczesnej architekturze czę-
sto sama konstrukcja budowli stanowi jed-
nocześnie ciekawą dekorację.

Budowle można wznosić z  różnych ma-
teriałów. Architektura murowana powsta-
je z tradycyjnego budulca, jakim jest kamień 
i  cegła. Popularnym materiałem architek-
tonicznym jest drewno. Współcześnie kon-
strukcja budynku może posiadać elementy 
stalowe, żel betowe lub szklane.



32

W starożytnym Egipcie oprócz piramid wznoszono także okazałe świątynie. Zespół świą-
tynny w Abu Simbel stanowią kamienne budowle wykute w zboczu góry w czasach Ram-
zesa II Wielkiego. Świątynie te wydrążono w skale, wchodząc ponad 50 m w głąb masywu. 
Niezwykłą fasadę pierwszej świątyni zdobią cztery 20-metrowej wysokości kamienne po-

SSZespół świątynny w Abu Simbel, XIII w. p.n.e. Kamień jest tu zarówno 
elementem konstrukcyjnym, jak i dekoracyjnym (kamienne posągi)

SSAkwedukt Pont du Gard, IV/III w. p.n.e.

SSTermy Karakalli

sągi władcy w pozycji siedzącej. Ściany bu-
dowli wypełnione są malowanymi reliefami 
przedstawiającymi zwycięskie bitwy prowa-
dzone przez faraona. Przy fasadzie mniejszej 
świątyni znajduje się sześć stojących posą-
gów króla i królowej, mających po 10 m wy-
sokości. 

Częścią każdego miasta rzymskiego 
w  czasach starożytnych były łaźnie, czy-
li termy. Woda do term dostawała się po-
przez system akweduktów, czyli wodo-
ciągów. Te niezwykle pożyteczne urządze-
nia budowano już od 312 roku p.n.e. W cza-
sach świetności stolicę cesarstwa zaopa-
trywało w wodę 10 wielkich wodociągów. 
Akwedukty powstawały na terenach całe-
go Cesarstwa Rzymskiego. Jednym z  naj-
piękniejszych jest Pont du Gard [czyt. pą 
di gar] znajdujący się w południowej Fran-
cji. Dostarczał on wodę do pobliskiego mia-
sta Nimes [czyt. nim] dla 50 tysięcy miesz-
kańców. Te konstrukcje wodociągowe skła-
dały się z szeregu tuneli i mostów wzniesio-
nych z bloków kamiennych bez użycia za-
prawy. Starożytne cuda sztuki inżynieryjnej 



Tworzywo dzieła sztuki

33

stały się również elementami dekoracyjny-
mi miast i ich okolic, poprzez zastosowanie 
wysokich arkad.

Ważnym budulcem używanym w  archi-
tekturze gotyku była cegła. Osiągnięcia na-
uki, głównie geometrii, pozwoliły ówcze-
snym budowniczym na konstruowanie 
strzelistych katedr i innych budynków z cha-
rakterystycznymi elementami ostrych łu-
ków. Styl późnogotycki reprezentuje pięk-
ny kościół św. Anny w Wilnie (Litwa). Powstał 
na przełomie XV i XVI wieku z fundacji wiel-
kiego księcia litewskiego i późniejszego kró-
la polskiego, Aleksandra Jagiellończyka. Fa-
sada świątyni jest bardzo efektowna i boga-
to zdobiona. Dzięki 33 rodzajom ceglanych 
kształtek, jakich użyto do jej budowy, spra-
wia wrażenie koronkowej. 

SSKościół św. Anny w Wilnie, XV/XVI w.

SSKonstrukcja gotycka – system przyporowy SSKościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Haczowie, XV w.

Przez wieki budowano przy użyciu naturalnego surowca – drewna. Wybitnym przykła-
dem dzieła wzniesionego z tego materiału jest kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP 
i św. Michała Archanioła w Haczowie, wzniesiony w I połowie XV wieku. Świątynia ta jest wpi-
sana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako najstarszy, największy i najlepiej zacho-
wany gotycki kościół drewniany konstrukcji zrębowej w Europie. Wnętrze dekorowane jest 
polichromią. Na ścianach kościoła znajdują się fragmenty monumentalnej dekoracji figural-
nej i ornamentalnej pochodzącej z końca XV wieku. 
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Jedną z najbardziej znanych budowli ka-

miennych w  Europie jest La Sagrada Fami-
lia, nieukończona okazała Świątynia Świętej 
Rodziny w Barcelonie (Hiszpania), przypomi-
nająca gigantyczną formę organiczną, z na-
gromadzeniem detali i niezwykłej dekoracji 
rzeźbiarskiej. To dzieło hiszpańskiego artysty 
Antonia Gaudiego (1852–1926). Jego bu-
dowle architektoniczne wyglądają niczym 
ogromne bryły rzeźbiarskie, pełne falują-
cych linii, asymetrycznych kształtów i mozai-
kowych, kolorowych płaszczyzn.

Gaudi pracował nad budową kościoła aż 
do swojej śmierci. Wcześniej poświęcił tej 
konstrukcji ponad 40 lat swojego życia. Za-
kończenie prac planowane jest na rok 2026, 
czyli w setną rocznicę śmierci architekta.

Współczesna architektura charakteryzu-
je się estetyką technologiczną zwaną high-
-tech [czyt. haj tek]. Przykładem tego typu 
budowli jest Centrum Pompidou w  Pary-
żu zaprojektowane przez Richarda Roger-
sa [czyt. riczarda rodżersa]. Wyeksponowa-
ne na zewnątrz budynku elementy technicz-
ne i  instalacyjne spełniają nie tylko funkcje 
użytkowe, ale są również elementem deko-
racyjnym decydującym o  szczególnej este-
tyce tego obiektu. 

1. Odszukaj w  swojej miejscowości ciekawą budowlę 
i  spróbuj ją krótko opisać. Czym się ona wyróżnia? 
Z czego jest zbudowana?

2. Wymień materiały, które stosuje się do tworzenia 
dzieł architektury.

3. Wyobraź sobie, że jesteś architektem. Wymyśl bu-
dowlę, której – według ciebie – brakuje w  twojej 
miejscowości, a którą można by zbudować. Pamiętaj 
o  estetyce i  przeznaczeniu projektowanego dzieła. 
Swój pomysł przedstaw na papierze. Wykonaj szkic 
za pomocą miękkiego ołówka lub kredek.

SSKościół La Sagrada Familia, rozpoczęcie budowy: 1882 r.

SSCentrum Pompidou, 1972–1977
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Artystyczne inspiracje

SSBiurowiec firmy Aldar w Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 2010

SSAudytorium „Adán Martín” na przylądku Santa Cruz, Hiszpania, 2003

SSPort w Walencji, Hiszpania, 2007
SSBosco Verticale [czyt. bosko wertikale, wł. pionowy las], Mediolan, 
Włochy, 2014

Niezwykła budowla

Przygotuj:  pudełka, tekturę, papier kolorowy, taśmę klejącą, nożyczki, klej lub: karton for-
matu A3, ołówki, flamastry, kredki, farby i pędzle.

Przyjrzyj się przedstawionym budowlom i powiedz, co mogło być inspiracją dla architektów, 
że zaprojektowali właśnie takie, niezwykłe, formy. Zastanów się, jaki przedmiot (albo jaka 
funkcja budynku) mógłby (mogłaby) być inspiracją dla ciebie. Wykonaj taki projekt – oparty 
na własnym pomyśle – w formie przestrzennej (z pudełek, tektury itd.) lub na kartonie (naj-
pierw go naszkicuj, potem uzupełnij kolorystykę).
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1.6. Technologie sztuki nowych mediów

Wszystko zaczęło się kilka wieków te-
mu za sprawą Leonarda da Vinci, który w za-
ciemnionym pokoju (łac. camera obscura 
[czyt. kamera obskura] – ciemny pokój) do-
strzegł promienie słońca przedostające się 
przez mały otwór w okiennicy. Na przeciw-
ległej białej ścianie ze zdziwieniem ujrzał od-
wrócony wizerunek kościoła znajdującego 
się naprzeciwko jego domu. Smuga światła 
skupiona w otworze jak w soczewce stwo-
rzyła dokładny obraz, a ciemny pokój stał się 
pierwszym „aparatem fotograficznym”.

SSCamera obscura – schemat 

SSFotografia kobiety z XIX wieku, Drezno 

Wiek XIX przyniósł wynalazek fotografii 
w obecnym jej znaczeniu, kiedy Louis Jacqu-
es Mandé Daguerre [czyt. lui żak mande da-
ger] (1789–1851) i William Henry Fox Talbot 
(1800–1877) przedstawili swoje dokonania 
w uzyskiwaniu obrazów fotograficznych. 

W tym czasie zaczęły funkcjonować rów-
nież terminy: fotografia, negatyw, pozytyw. 

Dwie strony fotografii pochodzącej z XIX 
wieku, z  atelier [czyt. atelie, fr. pracownia, 
studio] fotograficznego w Dreźnie (Niemcy), 
zwracają uwagę dekoracyjnymi motywami 
graficznymi i wyszukanym liternictwem.

Fotografia

Tradycyjny podział na dyscypliny plastyczne podlega nieustannym zmianom związanym 
z rozwojem myśli technicznej i inwencji twórczej współczesnego człowieka. W naszym życiu 
pojawiają się udoskonalone narzędzia, które wpływają na jego jakość, a także potęgują siłę 
nowego przedstawiania treści i form. 

W fotografii – dziedzinie sztuki i techniki – występuje podział na fotografię tradycyjną, 
w której stosuje się materiały światłoczułe, oraz fotografię cyfrową, gdzie obraz zapisywany 
jest na elektronicznej matrycy.
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Fotografia cyfrowa stwarza dużo więk-
sze możliwości niż fotografia tradycyjna. 
Zdjęcia zapisywane elektronicznie można 
edytować w  specjalnych komputerowych 
programach graficznych. Możliwość obróbki 
i przetworzenia wykonanej fotografii otwie-
ra przed fotografikami nowe rejony twór-
czych poszukiwań.

Poza wieloma funkcjami użytkowymi 
związanymi z  dokumentowaniem wyda-
rzeń, zdjęć ludzi, krajobrazów, przedmio-
tów, fotografia jest również dziedziną sztu-
ki. Dzieła tworzone przez wybitnych foto-
grafików podziwiane są na równi z wytwo-
rami mistrzów malarstwa, rzeźby, grafiki. Na 
ostateczny kształt zdjęcia wpływa idea arty-
sty, jego wiedza, wyczucie, ale często także 
przypadek. Liczy się oryginalność, uchwyce-
nie odpowiedniej chwili, kompozycja, jak też 
umiejętność zastosowania odpowiednich 
środków wyrazu plastycznego. Odbitki fo-
tograficzne podkleja się więc na kartonach, 
umieszcza za szybą w  ramach lub oprawia 
w tak zwane passe-partout [czyt. paspartu]. 
To francuskie określenie oznacza obramie-
nie z kartonu lub tektury, stosowane głów-
nie przy oprawach fotografii, grafik, akwarel.

SSEdward Hartwig Krajobraz morski, Norwegia, lata 60. XX w.  
Fotografia tradycyjna

SSRyszard Horowitz Electric City, 2008 
Fotografia cyfrowa

SSSelfie [czyt. selfi] – popularny rodzaj autoportretu wykonanego 
smartfonem lub kamerą internetową



Artystyczne inspiracje
Zaskakujące połączenie

Przygotuj:  makulaturę – gazety i kolorowe czasopisma, karton formatu A3, klej i nożyczki 
(jeśli dysponujesz aparatem fotograficznym i odpowiednim programem do ob-
róbki zdjęć, możesz wykonać to zadanie w wersji cyfrowej).

Przyjrzyj się przedstawionym fotomontażom i powiedz, czy coś cię w nich zaskoczyło. Jeśli 
tak – może to być inspiracją dla twojej pracy, jeśli nie – samodzielnie wykonaj fotomontaż, 
który zaskoczy odbiorców nietypowym zestawieniem elementów: postaci ludzkich, zwie-
rząt lub fragmentów fotografii przedstawiających inne elementy rzeczywistości, dopasowa-
nych w nietypowy sposób. Łącząc ze sobą fragmenty fotografii, nadaj im nowy sens i odpo-
wiednio zatytułuj swoją pracę.
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Film

Pierwsze ruchome obrazy zapisane na ta-
śmie były krótkie i pozbawione dźwięku. Te 
kilkuminutowe scenki nie zapowiadały dy-
namicznego rozwoju filmu, który w XX wie-
ku stał się najbardziej popularnym środkiem 
wyrażania twórczych wizji i zapisywania rze-
czywistości w różnych jej aspektach.

Początki kina wiążą się z braćmi Lumière 
[czyt. limier] z  Francji, którzy w  1895 roku 
zorganizowali pierwszy pokaz dla publicz-
ności, prezentując swoje krótkie filmy, m.in. 
Wyjście robotników z fabryki i Wjazd pociągu 
na dworzec.

W realizacji filmu bierze udział wiele osób, 
z których każda zajmuje się konkretną dzie-
dziną. Oprócz reżysera i  aktorów nad dzie-
łem pracują scenarzyści, scenografowie, 
charakteryzatorzy, dźwiękowcy, operato-
rzy kamer, oświetleniowcy i inni. Filmy moż-
na podzielić na: fabularne, dokumentalne, 
edukacyjne oraz animowane. Kadry zapisa-
ne na taśmie filmowej tworzą utwór złożo-
ny z tysięcy małych obrazów opartych w du-
żej mierze na elementach plastycznych, ta-
kich jak: kompozycja, perspektywa, światło, 
kontrast.

SSKadr z filmu braci Lumière Wjazd pociągu na dworzec 

SSKrólewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, reż. David Hand, 1937 r.

SSZdjęcie z planu filmowego
SSDrony, czyli bezzałogowe statki powietrzne, wykorzystywane są obecnie 
m.in. do nagrywania obrazów z różnej wysokości
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Grafika komputerowa

Coraz częściej korzystamy z różnorodnych technologii informatycznych, które – oprócz 
pełnienia funkcji użytkowych – wpływają na sferę estetyczną naszego życia. Błyskawiczny 
rozwój techniki i pościg za doskonałością oddziałują także na współczesnych artystów, od-
krywając przed nimi nowe możliwości obrazowania.

Za pomocą komputera można od początku stworzyć wymyślony obraz lub przetwo-
rzyć już istniejący, na przykład rysunek czy fotografię. Graficy komputerowi rozróżniają dwa 
główne typy obrazów – rastrowy i wektorowy.

Obraz rastrowy charakteryzuje się strukturą złożoną z siatki kolorowych, szarych lub czar-
no-białych pikseli. Jakość ilustracji rastrowej zależy od liczby pikseli, które ją tworzą – im jest 
ich więcej, tym obraz zyskuje na czytelności i głębi. Tego typu obrazy powstają między in-
nymi przy wykorzystaniu programów komputerowych do obróbki i edycji fotografii, aplika-
cji malarskich, wreszcie poprzez skanowanie i przetwarzanie obrazów z aparatów cyfrowych 
i kamer wideo. 

SSTyp obrazu rastrowego

SSTyp obrazu wektorowego

Obraz wektorowy jest opisany matema-
tycznie, zbudowany w oparciu o linie i pro-
ste figury geometryczne. Ilustracje wektoro-
we można skalować bez straty jakości, po-
chłaniają mniej pamięci na nośnikach da-
nych. Obrazy tego rodzaju wykonuje się za 
pomocą rysunkowych i  konstrukcyjnych 
programów komputerowych, jak również 
odpowiednich narzędzi, tzw. 3D czy CAD.

Dynamiczny rozwój technologii informa-
tycznych inspiruje również twórców, którzy 
projektowaniu komputerowemu nadają wy-
miar artystyczny. Internetowe strony WWW 
zyskują nową jakość i estetykę. Strona taka, 
jako dokument utworzony w  określonym 
języku (np. HTML), pobierana jest z  dysku 
komputera (serwera) i  odczytywana przez 
użytkownika za pomocą przeglądarki inter-
netowej. Zaletą stron WWW jest ich multi-
medialność, pojemność informacji i dostęp-
ność. Powinno się też dbać o poprawność ję-
zykową, estetyczny projekt, funkcjonalność 
i  oryginalność. Bardziej rozbudowane stro-
ny WWW zawierają prezentacje dynamicz-
ne – animacje, tworzone za pomocą specjal-
nych aplikacji. 
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Wielu współczesnych artystów wykorzystuje nowoczesne technologie do tworzenia i pre-
zentowania swoich dokonań rzeszy użytkowników masowej komunikacji, jaką jest internet.

SSStrona główna witryny internetowej artystki Jadwigi Sawickiej

SSStrona vloga o modzie

Wideoblog (ang. videoblog, vlog, vog) to rodzaj filmowego bloga internetowego publi-
kowanego w internetowych serwisach społecznościowych. Vlogerzy publikują swoje filmy, 
które czasem mają charakter artystyczny, ale najczęściej są to poradniki dotyczące mody, 
makijażu, kuchni, gotowania czy majsterkowania. 

1. Wymień znane ci rodzaje fotografii i filmów.
2. Czym wyróżnia się grafika komputerowa w porównaniu z tradycyjnymi sposobami projektowania?
3. Wskaż różnice między obrazem rastrowym a wektorowym.
4. Na co powinien zwrócić uwagę twórca strony internetowej? Podaj kilka przykładów.
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1. Poniższe fragmenty dzieł obrazują ich wykonanie za pomocą dwóch różnych metod ma-
larskich. Powiedz, jakie to metody i na czym polegają.

2. Wyszukaj w podręczniku, rozpoznaj i nazwij dzieła oraz zabytki przedstawione na fotogra-
fiach. Powiedz, jakimi technikami i z jakich materiałów zostały wykonane.

sangwina, studium, szrafowanie, lawowanie, akwaforta, malarstwo sztalugowe, 
wideoblog, enkaustyka, ikona, tempera, laserunek, impasto, sfumato, asamblaż, 
instalacja, tag, piksel.
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2.1. Linia i kontur

Linia jest jednym z podstawowych środ-
ków wyrazu plastycznego, budujących for-
mę obrazu. Określa ona granice brył, płasz-
czyzn, kształtów występujących w  dziele 
i oddziela cień od światła. Linia buduje rytm, 
statykę, dynamikę, równowagę i przestrzeń 
dzieła. Linie występują samodzielnie lub 
w postaci zróżnicowanych układów. 

Kontur jest zarysem określającym kształt 
przedmiotu. Pozwala w sposób ogólny lub 
dokładny wskazać poszczególne elemen-
ty obrazu i nadać im odpowiedni charakter 
przez zastosowanie różnego rodzaju linii. 
Kreska konturowa, narysowana czy nama-
lowana, może być: cienka, łagodna, miękka, 
ostra, gruba, zanikająca. Kontur wypełniony 
plamami barwnymi stanowi wyrazisty ele-
ment kompozycji plastycznej.SSPostać kobiety 

SSAlbrecht Dürer Studium stóp apostoła, XV/XVI w. SSVincent van Gogh Krajobraz z domkami i młynem, 1885

Linia jest zwykle pierwszą notatką artysty przy tworzeniu koncepcji dzieła sztuki, zapo-
wiadając lub określając jego ogólną formę i wpływając na treść. 

Linie – jako elementy konstrukcji dzieła – odgrywały szczególną rolę w niektórych stylach, 
nurtach i rodzajach sztuki. Przyjrzyjmy się bliżej wybranym z nich. 
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Klasycyzm – rysunek to podstawa

Kompozycja linearna to taka, w  której 
efekt wizualny zależy od linii, bazuje na niej. 
Linia opisująca przedmiot, pejzaż czy postać 
pozwala podkreślić szczegóły, jak również 
obrysować konturem ogólny zarys motywu.

Bardzo wyraźnie widać ją w dziełach kla-
sycystycznych, gdzie pełni funkcję konstruk-
cyjną związaną z harmonią, ładem i propor-
cją klasycyzmu. Sztuka klasycyzmu swą es-
tetykę opierała na kilku istotnych zasadach: 
przemyślanym porządku kompozycji, domi-
nacji statyki, harmonii, przewadze kształtu 
nad barwą oraz idealizmie, polegającym na 
upiększaniu form natury. 

Kompozycja obrazów była przejrzysta, 
nacisk kładziono na doskonałość rysunku, 
kolor miał znaczenie drugoplanowe. Pod-
stawowymi środkami wyrazu były ry sunek 
i zwarta, statyczna kompozycja.

Obrazy uznawane za jedne z najwspanialszych dzieł klasycyzmu wyszły spod pędzla Ja-
cques’a-Louisa Davida [czyt. żaka luisa dawida] (1748–1825). W Przysiędze Horacjuszy artysta 
sławi cnoty patriotyczne na przykładzie antycznych bohaterów. To obraz, w którym po mi-
strzowsku dokonano połączenia estetycznej funkcji dzieła z przekazem moralnym. 

SSJacques-Louis David Trzech braci Horacjuszy, 1784  
Rysunek wykonany czarną i białą kredką, lawowany

Jacques-Louis David Przysięga Horacjuszy, 
1784

 W malowidle o doskonałym rysunku mo-
tyw portyków podkreśla trzy grupy posta-
ci: trzech Horacjuszy, starego ojca i  żony 
opłakujące mężów odchodzących na wojnę



46
W Polsce przełomu XVIII i XIX wieku piękne widoki Warszawy malował włoski artysta Ber-

nardo Bellotto, zwany Canaletto [czyt. kanaletto].

 Marcello Bacciarelli Stanisław August w stroju koronacyjnym, ok. 1768–1771  
Portret reprezentacyjny monarchy

SSCanaletto Krakowskie Przedmieście w stronę placu Zamkowego, 1774 
Artysta był malarzem popularnych w tym czasie widoków miast europejskich, również Warszawy

Czar ówczesnej Warszawy pozostał na obrazie Krakowskie 
Przedmieście w stronę placu Zamkowego, gdzie malarz z nie-
słychaną precyzją i subtelnością przedstawił życie codzien-
ne miasta. W kompozycji malarskiej widoczna jest dbałość 
o szczegół – kiedy po II wojnie światowej Polacy odbudowy-
wali zniszczoną stolicę, sięgano do jego obrazów jako źró-
dła, na podstawie którego można było odtworzyć dawny 
wygląd miasta.

Włoch Marcello Bacciarelli [czyt. marczelo bacziareli] 
(1731–1818), nadworny malarz króla Stanisława Augusta, 
otrzymał polski tytuł szlachecki za obraz ukazujący splendor 
króla i jego władzę – Stanisław August w stroju koronacyjnym.

 Czy wiesz, że płaszcz, w którym jest pokazany władca, za-
chował się do dzisiaj? Można go oglądać w Muzeum Kate-
dralnym na Wawelu w Krakowie.
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Dekoracyjna secesja

W sztuce secesyjnej przełomu XIX i XX wieku dominowały kompozycje linearne w posta-
ci skomplikowanych układów esowatych linii, odgrywających rolę dekoracyjną. Secesja (łac. 
secessio – odłączenie) zmieniła dotychczasowe znaczenie i funkcję sztuki, podkreślając ro-
lę architektury wnętrz i rzemiosła artystycznego. Dzieła sztuki secesyjnej charakteryzowały: 
nieregularna, splątana linia, asymetria, dekoracyjność, stylizacja roślinna, płaska plama ob-
wiedziona konturem i ekspresyjna ornamentyka, często o zabarwieniu symbolicznym. 

Istotną inspirację dla swoich dzieł artyści secesji czerpali ze sztuki japońskiej. W kompozy-
cjach przewijały się motywy kwiatowe, barwne ptaki, fantastyczne zwierzęta, płynne kształ-
ty natury oraz postacie pełnych wdzięku, smukłych kobiet.

Najpełniej styl secesyjny w architekturze prezentują dzieła hiszpańskiego artysty Anto-
nia Gaudiego (1852–1926). Jego budowle architektoniczne wyglądają niczym ogromne bry-
ły rzeźbiarskie, pełne falujących linii, asymetrycznych kształtów i mozaikowych, kolorowych 
płaszczyzn. Do najbardziej znanych należą barcelońskie kamienice – Casa Batlló i Casa Milà 
oraz wspomniana wcześniej wizytówka stolicy Katalonii – La Sagrada Familia. 

SSAntonio Gaudi 
Fragment kamienicy Casa Batlló w Barcelonie

SSAntonio Gaudi 
Fragment kamienicy Casa Milà w Barcelonie
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SSStanisław Wyspiański Śpiący Mietek

Ośrodkiem secesji w Polsce był Kraków. Stąd też wywodził się Stanisław Wyspiański (1862–
1907), artysta wszechstronny – poeta, dramaturg, malarz, architekt wnętrz, scenograf, grafik 
i projektant witraży. Jego mistrzostwo dostrzec można w serii portretów, zwłaszcza dziecię-
cych, przepełnionych prawdą psychologiczną i urokiem pastelowych tonacji.

Wertykalizm [łac. verticalis – pionowy’ to zasada kompozycyjna dzieła 
sztuki, podkreślająca kierunki pionowe, bardzo popularna w secesji. Ob-
razy z tego okresu często miały formę wąskich i wysokich prostokątów, 
na których malowano np. łodygi roślin lub wysmukłe postacie.

 Gustaw Klimt Portret Emilie Flöge, 1902
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Komiks

SSGrzegorz Rosiński Thorgal

SSRoy Lichtenstein M-Maybe (A Girl’s Picture)

Rysunek konturowy ściśle wiąże się z ko-
miksem. Ta, spopularyzowana w  XX wieku, 
dziedzina sztuki użytkowej polega na przed-
stawieniu określonej historii w formie nastę-
pujących po sobie obrazów, ściśle powiąza-
nych z tekstem. Komiksy adresowane są do 
szerokiego grona odbiorców, mają bogatą 
tematykę, opowiadają historie realne i fanta-
styczne, mogą być wydrukowane w formie 
samodzielnych zeszytów lub opowiadań za-
mieszczonych w  czasopismach – ukazują 
się również w internecie. Sztuka komiksowa 
czerpie inspiracje z filmów, książek i prawdzi-
wych wydarzeń. 

Fascynację komiksem odnajdziemy 
w sztu ce, czego przykładem może być twór-
czość Roya Lichtensteina [czyt. roja lich-
tensztajna] (1923–1997), amerykańskiego 
artysty, którego obrazy charakteryzują się 
czystą barwą i  mocnym konturem. Plamy 
budował w oparciu o charakterystyczny ra-
ster, odwzorowując motywy „wyjęte” z  ko-
miksowych zeszytów.

Wśród polskich artystów związanych 
z nurtem komiksowym jest Grzegorz Rosiń-
ski (ur. 1941), znany m.in. jako ilustrator (od 
1976 roku) komiksu z przygodami popular-
nego Thorgala Aegirssona.

1. Wyjaśnij różnicę między linią a konturem.
2. Podaj definicję komiksu. Powiedz, jakie środki wyrazu 

plastycznego budują obraz komiksowy.
3. Wykonaj trzy różne układy linii, kresek, konturów. 

Pierwsza z kompozycji powinna cechować się linear-
nością, druga – mocno zaznaczoną linią konturową, 
inspirowaną sztuką komiksu. Trzeci układ kompozy-
cyjny wykonaj według własnego pomysłu, ale pamię-
taj o zastosowaniu kreski. Prace możesz wykonać na 
kartkach z bloku.
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SSStanisław Wyspiański Projekt polichromii (fragment)

SSGustaw Klimt Drzewo życia, 1909

SSKwiaty lipy

Dekoracyjny kafelek

Przygotuj:  karton o wymiarach 21 cm x 21 cm, farby – plakatowe lub akrylowe, cienkie pę-
dzelki, kredki i flamastry (lub: farby wodne, szybkoschnące, do ceramiki i szkła, 
odpowiednie pędzelki, jednokolorową płytkę ceramiczną, szkliwioną).

Na przedstawionych reprodukcjach widzisz obrazy, w których dominującą rolę odgrywa fa-
lista i wijąca się secesyjna linia. Przedstawione kwiaty i drzewo nie obrazują określonych ro-
ślin – ważniejsza od rzeczywistego podobieństwa jest dekoracyjność. Zaprojektuj podobny 
motyw roślinny na kwadratowym kartonie lub ceramicznej płytce. Inspiracją mogą być dla 
ciebie przedstawione na fotografii kwiaty lipy. Użyj dekoracyjnej, płynnej linii, kolory dobierz 
według własnego uznania. Możesz też udekorować płytkę motywami z dzieł Stanisława Wy-
spiańskiego lub Gustawa Klimta.
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2.2. Barwa – jasność, nasycenie, walor
Barwa jest jednym z  głównych i  najważniejszych 

czynników budujących formę obrazu i wpływających 
na jego odbiór przez widza. Barwę postrzegamy zmy-
słem wzroku, a stwarza ją światło odbijane lub pochła-
niane przez przedmioty. 

Stosując tylko trzy barwy podstawowe: czerwoną, 
niebieską i żółtą (oraz biel i czerń), można uzyskać wła-
ściwie wszystkie barwy otaczającego nas świata. Kolo-
ry podstawowe połączone odpowiednio ze sobą po-
zwalają otrzymać barwy pochodne: pomarańczową, 
zieloną i fioletową. Istotny wpływ na praktyczne dzia-
łania plastyczne ma znajomość zasady kolorów uzu-
pełniających się (dopełniających). Sięgniemy po nie, 
chcąc uzyskać efekt kontrastu. Pragnąc złamać barwę 
– zmieszamy je w nierównych proporcjach.

Według innego podziału barwy można podzielić 
na trzy główne grupy: chromatyczne (tzw. barwy tę-
czy, czyli kolory: fioletowy, niebieski, zielony, żółty, po-
marańczowy i czerwony); achromatyczne lub neutral-
ne (czerń, biel i szarość); ziemne (barwniki malarskie 
pochodzenia mineralnego, jak żółcienie i brązy w róż-
nych odcieniach, np. ugru czy sjeny). Te ostatnie nale-
żą do najstarszych farb, używanych już w malarstwie 
prehistorycznym.

Kolor jako element formy nie występuje sam. Towarzyszą mu faktura, plama i podłoże. Ko-
lor występuje razem z elementem światła i cienia. Światło warunkuje istnienie koloru, widze-
nie linii i kształtów, jest elementem integralnym formy obrazów, rzeźb, budowli. Poszczegól-
ne kolory zawierają w sobie odpowiednią symbolikę, wywołują określone wrażenia, wyzna-
czają cechy stylu, kierunku lub zjawiska w sztuce. 

SSBarwy ziemne

SSBarwy dopełniające się są przykładem kolorów 
kontrastowych 

Własności koloru
Jakość – pozwala na odróżnienie jednego koloru od drugiego (np. 
czerwieni od innej barwy). Jakość koloru często zależy od rodza-
ju barw znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a tak-
że od oświetlenia.
Nasycenie – stopień intensywności barwy.
Jasność – inaczej walor.
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Manieryzm i barok

W  malarstwie manieryzmu, w  I  połowie 
XVI wieku, odtwarzanie realnego świata zo-
stało zastąpione tworzeniem skomplikowa-
nych kompozycji, wyrafinowanym zestawia-
niem kolorów oraz przedstawianiem stylizo-
wanych postaci.

Ten kierunek w sztuce włoskiej, który po-
jawił się między renesansem a  barokiem, 
oznaczał zmanierowanie, czyli odstępstwo 
od klasycznych ideałów piękna, w czym do-
patrywano się upadku sztuki. Dopiero w XX 
wieku, rozszerzając stopniowo pojęcie ma-
nieryzmu nie tylko na malarstwo, ale rów-
nież na rzeźbę i  architekturę, dostrzeżono 
w nim nowy styl z własnymi zasadami este-
tycznymi.

Jednym z  najwybitniejszych malarzy te-
go okresu był El Greco [czyt. el greko] (wła-
ściwie Domenikos Theotokopulos, malarz 
hiszpański greckiego pochodzenia), w  któ-
rego twórczości kolor wydobywany przez 
dynamiczną grę światła i  cienia jest głów-
nym nośnikiem treści i ekspresji obrazu. 

Malarskim określa się styl baroku, w któ-
rym malowidła, architektura, rzeźba, odzna-
czają się dynamizmem kompozycji i  form, 
wydobywanych przez światłocień. W  prze-
ciwieństwie do statycznych dzieł renesanso-
wych, w których liczyły się głównie rysunek 
i proporcja, w baroku uwagę zwraca bogac-
two kolorystyczne, które podkreśla gra świa-
tła. Malarze tamtego okresu skierowali zain-
teresowanie w stronę natury i  realistyczne-
go odtwarzania świata. 

Prekursorami byli artyści włoscy, wśród 
których wyróżnia się twórczość Caravag-
gia [czyt. karawadżia] (1571–1610), odrzu-
cającego idealizację oraz naśladownictwo 
antyku. Działanie artystyczne podpierał ob-
serwacją natury oraz egzystencji człowieka, 

SSEl Greco Zesłanie Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica), 1596–1600 

SSCaravaggio Powołanie świętego Mateusza, 1599–1600
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dzięki czemu spod jego pędzla wyszły dzieła 
charakteryzujące się niezwykłym dramaty-
zmem. Obraz Powołanie świętego Mateusza 
uchodzi za jedno z najlepszych płócien mi-
strza. Formę i nastrój dzieła kształtuje światło 
wydobywające się z ciemnego tła. 

XVII stulecie, nazywane złotym wie-
kiem malarstwa holenderskiego, kojarzy się 
przede wszystkim z  postacią Rembrandta 
Hermensza van Rijna (1606–1669). Mistrz 
światłocienia poruszał w  swoich dziełach 
różnorodne tematy – malował motywy re-
ligijne, pejzaże, portrety, sceny rodzajowe 
i  martwą naturę. Jego płótna zachwyca-
ją grą światła i  cienia, budujących niezwy-
kłe kontrasty barwne. W 1632 roku powstał 
sławny obraz Lekcja anatomii doktora Tulpa 
– zbiorowy portret amsterdamskich chirur-
gów zgromadzonych przy sekcji zwłok. I tu 
rolę pierwszoplanową odgrywa światło-
cień, wyłaniający najistotniejsze fragmenty 
kompozycji.

Porywcze i  pełne energii podkreślonej 
barwą są dzieła znanego Flamandczyka – 
Petera Paula Rubensa (1577–1640), autora 
około 1400 obrazów i setek rysunków. Ulu-
bione przez niego motywy to postacie i sce-
ny alegoryczne. 

W  latach 1612–1614 artysta namalował 
tryptyk Zdjęcie z  krzyża. Centralny, tytuło-
wy obraz mistrzowsko ukazuje dramatycz-
ny, a zarazem melancholijny moment zdję-
cia ciała Jezusa z krzyża. 

SSRembrandt van Rijn Lekcja anatomii doktora Tulpa

SSPeter Paul Rubens Zdjęcie z krzyża
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Dzikie bestie – fowizm

SSHenri Matisse Portret Pani M. z zieloną pręgą, 1905 
Czyste kolory, mocno nasycone, ekspresyjny kontur i rytmy barwne 
stanowią bogactwo środków malarskiej wypowiedzi

SSAndre Derain Most Westminsterski, 1906

Fowizm (ok.1903–1908), kierunek zapo-
czątkowany w malarstwie francuskim, wy-
raźnie podkreślał potęgę koloru. Przeciwsta-
wiał się klasycznym zasadom w sztuce. Fo-
wiści zostali nazwani przez jednego z ów-
czesnych krytyków sztuki „dzikimi bestia-
mi” [fr. les fauves – czyt. le fow] ze względu 
na żywiołowość i siłę wyrazu ich „krzyczą-
cych kolorami” płócien. Malarstwo fowizmu 
to kontrastowe zestawienia czystych, pła-
skich plam barwnych, często określonych 
niespokojną linią, deformacje kształtów oraz 
brak tradycyjnej perspektywy i światłocie-
nia. Liderem grupy był Henri Matisse [czyt. 
ąri matiz] (1869–1954), który podkreślał, że 
kolor w  obrazie wyraża ekspresję i dobie-
rany jest instynktownie, niekoniecznie od-
zwierciedlając naturę. Przykładem realiza-
cji powyższych założeń jest wybitny Portret 
pani M. z zieloną pręgą. Zielone ulice i czer-
wone drzewa malował André Derain [czyt. 
ądre derę]. Jego kolorowe płótna uderzają 
siłą i beztroską radosnych barw. 
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Artystyczne inspiracje
Dzikie kolory

Przygotuj:  farby plakatowe, pędzelki lub pastele, karton formatu A4.

Inspirując się pracami fowistów, zinterpretuj wybrany z przedstawionych pejzaży w stylu 
fowizmu. Kolory, które występują w rzeczywistości, zmień na takie, które podpowie ci wy-
obraźnia.
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SSKompozycje symetryczne wieloosiowe

SSKompozycja symetryczna jednoosiowa

2.3. Kompozycja 
Każde dzieło sztuki ma określoną kompozycję, czyli przemyślany układ elementów. Skła-

dają się na nią świadomie zestawione środki wyrazu plastycznego, takie jak: linie, barwy, wa-
lor, bryła. Kompozycję tworzą również zastosowane kontrasty (np. koloru lub kształtu), har-
monia, układy dynamiczne, akcent wybranych elementów obrazu itp. Do zasadniczych ty-
pów kompozycji zalicza się układy – otwarty i zamknięty. Pierwszy z nich umożliwia rozbu-
dowywanie dzieła, niejako jego kontynuację. Drugi – zamyka się w określonym kształcie, 
tworzy wrażenie zwartej całości.

Kompozycja może być płaska (np. rysunek, obraz malarski) lub przestrzenna (np. relief, 
bryła rzeźbiarska, budowla).

Schematy kompozycji



Forma dzieła sztuki

57

SSKompozycja dynamiczna SSKompozycja statyczna

SSKompozycja otwarta SSKompozycja zamknięta

SSKompozycja rytmiczna, jednoelementowa SSKompozycja rytmiczna, wieloelementowa
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SSZłoty podział

SSUkład pasowy. Hieroglificzne płaskorzeźby i obrazy na wewnętrznych ścianach starożytnej egipskiej świątyni w Dendera

SSMyron Dyskobol, V w. p.n.e. 
Zasada złotego podziału w kompozycji dzieła z czasów starożytnych

Przez historię sztuk plastycznych przewija się wiele sposobów komponowania dzieł. 
W starożytnym Egipcie obowiązywały dwie istotne zasady przedstawiania na płaszczyźnie, 
w reliefie i malarstwie. Pierwsza z nich kazała stosować kompozycję pasową, w której plany 
dalsze pokazywane były ponad bliższymi. Druga określała sposób ukazywania postaci ludz-
kiej – głowa przedstawiana była z profilu, oko wyglądało jak widziane z przodu, dolną część 
tułowia pokazywano bokiem, a tors – od przodu. Stopy rysowano bokiem, obie widziane od 
strony wielkiego palca.

Z kompozycją łączy się proporcja. Artyści dążący do harmonijnego układu kompozycyj-
nego korzystali z kanonu proporcji. Były to określone stosunki wielkości między częściami 
danej całości, np. budowli, posągu ludzkiego.

Aby to osiągnąć, twórcy korzystają też z tak zwanego złotego podziału, zasady określonej 
już w starożytności, a polegającej na stałym układzie proporcji poszczególnych elementów.
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SSLe Corbusier Villa Stein, Garches, Francja, 1927

 Leonardo da Vinci Człowiek witruwiański, 1490

Pod koniec XV wieku proporcjami ciała 
ludzkiego zajmował się też Leonardo da 
Vinci. Swój kanon proporcji oparł na stu-
dium ludzkiego ciała, którego sylwetkę moż-
na wpisać w  kwadrat i koło, gdzie środek 
wyznaczał pępek.

Le Corbusier [czyt. lekorbuzje], słynny 
szwajcarski architekt, oparł swoją filozofię 
projektowania na harmonii i proporcjach. 
Stworzył własny system projektowania pro-
porcji architektonicznych, który oparł m.in. 
na proporcjach „człowieka witruwiańskiego”. 
Le Corbusier uważał, że – używając proporcji 
ciała ludzkiego do projektowania dzieł archi-
tektonicznych – tworzy się budowle o do-
skonałym wyglądzie i funkcjonalności.
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Kompozycja odgrywa równie istotną ro-

lę w obrazie filmowym i fotografii. Na efekt 
wpływa wtedy odpowiednia korelacja usta-
wień technicznych, dotyczących prawidło-
wej ekspozycji, ale również kadrowanie, 
czyli umiejętne wypełnienie przestrzeni 
obrazu. Plan filmowy to sposób przedsta-
wiania poszczególnych ujęć. Plany w filmie 
można podzielić na dalekie, średnie i bli-
skie. W pierwszej grupie wyróżniamy: plan 
generalny (szeroki zakres otoczenia, bez 
szczegółów), plan ogólny (poszczególne 
elementy, panorama), plan pełny (widocz-
na postać bohatera w najbliższym otocze-
niu). W grupie planów średnich jest plan 
amerykański (postać „ucięta” na wysoko-
ści kolan) i plan średni (przybliżony, mieści 
dwie osoby od pasa w górę). Trzecia grupa 
to plany bliskie: twarz w półzbliżeniu (z ra-
mionami), zbliżeniu (cały kadr), w dużym 
zbliżeniu (broda i czoło są przycięte).

W sztuce współczesnej – często pełnej 
ekspresji, ujęć abstrakcyjnych, a także no-
wych metod tworzenia – kompozycja sta-
je się spontaniczna, pozornie przypadko-
wa i  poszukująca odmiennych zasad rów-
nowagi.

SSPrzykład kadrowania w filmie

1. Powiedz, co to jest kompozycja i jakie znasz rodzaje kompozycji.
2. Wyjaśnij, na czym polega zasada złotego podziału.
3. Posługując się wyłącznie dowolnymi figurami geometrycznymi, wykonaj następujące układy kompozycyjne: sta-

tyczny, dynamiczny, symetryczny, rytmiczny i asymetryczny.
 Prace możesz wykonać na kartkach z bloku, z wykorzystaniem figur wyciętych z kolorowego papieru.
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Artystyczne inspiracje
Porządek i chaos

Przygotuj:  kilkanaście wybranych przez siebie niewielkich przedmiotów (mogą to być: 
różne rodzaje orzechów lub makaronu, liście, cięte lub suszone kwiatki, kamy-
ki, przedmioty twojego codziennego użytku, np. długopisy, ołówki, piórnik, pę-
dzelki, farby, zeszyty, książki itp.), aparat fotograficzny (dostępny w funkcjach do-
wolnego telefonu).

Przyjrzyj się wyżej przedstawionym układom kompozycyjnym, określ je i wytłumacz, na ja-
kich zasadach opiera się każdy z nich. Przygotowane przedmioty wykorzystaj do ułożenia 
przynajmniej sześciu kompozycji, których zasady znasz i potrafisz o nich opowiedzieć. Goto-
we prace sfotografuj, a następnie wydrukuj lub przygotuj na nośniku cyfrowym, jeśli istnieje 
możliwość zaprezentowania ich w klasie w takiej formie.
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2.4. Kształt i światło

Chcąc wiernie odwzorować przedmiot 
lub krajobraz, należy dokonać analizy jego 
kształtu, którą w  początkowej fazie szkicu 
można „opisać” w formie prostych brył geo-
metrycznych. Ważne jest również ustalenie 
wzajemnych proporcji elementów obrazu, 
czyli ich wielkości.

Szczególną wagę do określania proporcji 
przywiązywano w  starożytnej Grecji, dążąc 
do osiągnięcia w  sztuce piękna i  doskona-
łości. Opracowano kanony wykorzystywane 
w budowlach architektonicznych i rzeźbach 
przedstawiających postacie ludzkie.

Jeżeli stosujemy w pracy kolor, to należy 
określić jasność barw, czyli walor. Wyznacza 
on jasne lub ciemne płaszczyzny przedmio-
tu. Dzięki niemu można przedstawić głębię 
obrazu. W  rysunku światłocieniowym trze-
ba uwzględnić różnice tonalne, wynikają-
ce z oświetlenia poszczególnych przedmio-
tów. To właśnie modelunek światłocienio-
wy, który jest związany z natężeniem świa-
tła, umożliwia uwydatnianie przestrzennej 
formy elementów obrazu. 

SSRysunek ucznia – światłocieńSSPoliklet Doryforos, V w. p.n.e.

SSKształty brył geometrycznych z zaznaczonymi proporcjami przedmiotów
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Podstawowym elementem kompozycji 
przestrzennej jest bryła. Związana z  formą 
architektoniczną i rzeźbiarską, ma swoją fak-
turę umożliwiającą działanie światłocienia – 
istotnego elementu w jej odbiorze.

Mówi się, że to właśnie światło wydo-
bywa kształt. Jego jakość wpływa na walor 
i  kontrast w  wizerunku modela lub przed-
miotu. Sztuczne źródło oświetlenia oddaje 
większe kontrasty, a naturalne – bardziej roz-
prasza, łagodzi i zmniejsza wyrazistość. Miej-
sca pozbawione światła wypełnia cień. Ar-
tysta, tworząc dzieło plastyczne i chcąc wy-
korzystać właściwości oświetlenia, powinien 
określić trzy główne czynniki: kierunek świa-
tła, jego ilość i rodzaj.

Dobrym przykładem malowania świa-
tłem są obrazy twórców impresjonistycz-
nych – z Claude’em [czyt. klodem] Monetem 
na czele. Te nasycone jasnością pejzaże, por-
trety czy sceny rodzajowe bazują na ulot-
nym wrażeniu, które podkreśla oryginalna 
technika malarska.

SSClaude Monet Katedra w Rouen [czyt. ruą], 1892–1894 
Fasada katedry gotyckiej, namalowana w kilkunastu ujęciach (to trzy z nich) – ukazanie zmienności efektów świetlnych w różnych porach dnia i roku

SSUmberto Boccioni Praforma ciągłości w przestrzeni, 1913
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SSWitraż to szczególny typ obrazu, którego piękno i zmienność  
są całkowicie uzależnione od światła

SSRóżne rodzaje oświetlenia na fotografii portretowej

SSWnętrze katedry oświetlone światłem witraży

W szczególny sposób światło wykorzystywane jest w witrażach. To ono podkreśla formę 
pracy plastycznej, ożywia barwy i wydobywa ekspresję. Światło zmienia również wygląd po-
mieszczeń i przedmiotów, które oświetlają witrażowe okna. Od jego natężenia zależy wraże-
nie, jakie dzieło wywiera na odbiorcy.

Rodzaj i jakość oświetlenia wpływa również znacząco na wartości artystyczne każdej foto-
grafii. To właśnie światło buduje nastrój, uwypukla te elementy, które są istotne w przekazie 
zdjęcia, lub ukrywa te, które artysta uważa za zbędne. Fotografia, zwana malowaniem świa-
tłem, nie zaistnieje bez odpowiedniego oświetlenia.

1. Wyjaśnij, czym jest kształt, a czym są proporcje w kompozycji plastycznej.
2. Powiedz, jaką rolę pełni światło w obrazie i w jaki sposób tworzy się modelunek w dziele sztuki.
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Artystyczne inspiracje
W świetle i w cieniu

Przygotuj: czarną i białą farbę plakatową, pędzel, biały karton formatu A3.

Ustawcie w klasie martwą naturę. Możecie użyć modeli brył wypożyczonych z pracowni ma-
tematycznej lub innych, prostych przedmiotów, które znajdziecie w swoim otoczeniu. Nale-
ży je ułożyć w takim miejscu w klasie, gdzie światło dzienne pada tylko z jednej strony, lub 
ustawić w miejscu zacienionym i oświetlić lampą.
Na przedstawionych ilustracjach możesz zaobserwować, jak natężenie światła wpływa na 
wygląd przedmiotów i jak światłocień wydobywa ich kształty. Posługując się tylko czarną 
i białą farbą, namaluj przygotowaną martwą naturę ze szczególnym uwzględnieniem kon-
trastów światła i cienia. Czarną farbą namaluj miejsca najbardziej zacienione, szarościami 
o różnym natężeniu – miejsca, gdzie cień miesza się ze światłem. Najjaśniejsze miejsca po-
zostaw białe.
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Jednym z  elementów kompozycji plastycznej jest faktura. Określa się nią rodzaj po-
wierzchni przedmiotów przedstawianych w dziele, jak również strukturę całego obrazu lub 
rzeźby. Faktura wiąże się z  materiałem plastycznym użytym podczas pracy, np. w  rysun-
ku ołówkiem, który buduje różnorodne linie, otrzymamy rodzaj faktury powierzchniowej. 
W obrazie malarskim z kolei istotny czynnik stanowić będzie sposób pokrycia płaszczyzny. 
Jeżeli farba nałożona jest cienko, mówi się o gładkim rodzaju faktury. W przypadku malo-
wania niektórych części obrazu niewielką ilością farby, a pozostałych warstwami grubszymi, 
mamy do czynienia z fakturą zróżnicowaną.

SSVincent van Gogh Pole pszenicy  
z cyprysami, 1889 
Artysta znany jest ze stosowania 
w swojej malarskiej twórczości 
metody impasto, czyli grubego 
nakładania warstw farby 
szybkimi pociągnięciami pędzla. 
Ślady tego narzędzia tworzą na 
jego obrazach niepowtarzalną 
fakturę

2.5. Faktura w rzeźbie i w malarstwie
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SSCesarz Justynian z orszakiem, VI w. n.e., kościół San Vitale w Rawennie, Włochy

SSFragment dekoracyjnej mozaiki zdobiącej ścianę

W mozaice, dekoracyjnej technice zaliczanej do dziedziny malarstwa, powierzchnię two-
rzą różnorodne elementy – kamyki, kawałki szkła czy ceramiki. Faktura takich obrazów jest 
więc niejednolita, zależna od użytego materiału i jego ułożenia.
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1. Powiedz, co wpływa na fakturę w rysunku, obrazie malarskim i rzeźbie.
2. Posługując się dowolną techniką plastyczną, wykonaj kompozycję przestrzenną – rzeźbę – składającą się z brył 

o różnych rodzajach faktury.

Rzeźba jest dziedziną sztuki, w której uzy-
skać można różnorodne odmiany faktu-
ry, związane z rodzajem materiału oraz je-
go obróbką. Inaczej wyglądają powierzch-
nie rzeźb uformowanych z gipsu, inaczej 
wykutych w kamieniu, wyciętych z drewna 
czy skonstruowanych z różnych materiałów 
(tzw. formy przestrzenne).

W dziełach sztuki współczesnej, wykony-
wanych często nietradycyjnymi technika-
mi plastycznymi, faktura w sposób istotny 
wpływa na ich formę, intensyfikując efekty 
i ekspresję kompozycji.

SSTamar Kvesitadze Ali i Nino (Mężczyzna i kobieta), Batumi, Gruzja, 2010SSMariella Mosler Czerwone drzewo, 2005, Stuttgart, Niemcy

SSStatua Horusa z profilu, Edfu, Egipt
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Artystyczne inspiracje
Gładkie i chropowate

Przygotuj:  dowolne materiały, które pozwolą ci uzyskać różnorodne powierzchnie i faktu-
ry – papier, skrawki tkanin, tektury, nici, włóczkę, folię, piórka, ziarna itp., moc-
ny klej, blok techniczny z kolorowymi kartkami formatu A4, niewielkie pudełko 
(np. po butach).

Na kartonach z bloku odrysuj wszystkie boki pudełka i wytnij je. Oklej każdy bok pudełka 
kartonem innego koloru. Następnie każdy z nich wyklej innym materiałem tak, aby uzyskać 
jak najwięcej różnorodnych faktur. Podstawową formą odbioru twojej pracy będzie dotyk. 
Spraw, aby odbiorca – który będzie podziwiał twoją pracę z zamkniętymi oczami, tylko za 
pomocą zmysłu dotyku – odebrał jak najwięcej wrażeń. Spróbuj określić wrażenia wynie-
sione z odbioru swojej pracy i zatytułuj ją adekwatnie do nich.
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2.6. Perspektywa i głębia

 Anonimowy miniaturzysta holenderski Prace Cicero  
(fragment manuskryptu), XV w.

SSMalowidło na ścianie grobowca egipskiego

Perspektywa jest sposobem przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie obrazu. Inaczej 
mówiąc – to, co oglądamy w trzech wymiarach, musi być pokazane za pomocą dwóch wy-
miarów. Perspektywa pomaga więc w oddawaniu głębi w kompozycji, daje złudzenie po-
strzegania przestrzeni, jak to ma miejsce w rzeczywistości.

Człowiek w swoich obrazach zawsze dą-
żył do uzyskania iluzji stworzonej za pomocą 
perspektywy. Początkowo ukazywano prze-
strzeń, tworząc układy rzędowe, w których 
plany dalsze przedstawiano nad bliższymi. 
Na podobnej zasadzie opierała się perspek-
tywa pasowa, stosowana między innymi 
w starożytnym Egipcie. Podobnie przedsta-
wiano przestrzeń w okresie średniowiecza 
na miniaturach i iluminacjach malowanych 
w księgach.
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SSLeonardo da Vinci Ostatnia wieczerza, 1498 r. 
Fresk ścienny charakteryzuje się przemyślaną kompozycją i zastosowaniem zasad perspektywy zbieżnej. Postać Chrystusa jest zarazem centralnym punktem obrazu

 Leonardo da Vinci Mona Lisa, 1503–1506
 Na przedstawionym fragmencie najsłynniejszego portretu świata widzimy 

tajemniczy pejzaż, w którym wrażenie przestrzeni artysta uzyskał, stopniowo 
rozmywając kształty i zmieniając ich barwy na zimne

W renesansie narodziła się perspektywa 
zbieżna (inaczej linearna), która znacząco 
odmieniła sposób przedstawiania otaczają-
cego świata. Jej podstawową zasadą jest po-
zorne zmniejszanie się wielkości przedsta-
wianego przedmiotu w miarę oddalania od 
widza oraz pozorna zbieżność ku horyzonto-
wi wszystkich linii biegnących „w głąb”.

Rozwinięto wtedy również badania nad 
perspektywami – powietrzną i barwną – któ-
re polegają na rozmywaniu kształtów odda-
lonych obiektów i pokazywaniu zmiany ich 
barw na zimne.
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1. Jaką funkcję pełni perspektywa w obrazie?
2. Powiedz, jakie znasz rodzaje perspektywy i opisz krótko każdy z nich.

SSSchemat głębi w malarstwie (barwy ciepłe – barwy zimne)

Głębia kojarzy nam się z przestrzenią, którą określają trzy wymiary: wysokość, szerokość 
i głębokość. Jednym ze sposobów na zgubienie płaskości obrazu może być zastosowanie 
wybranego rodzaju perspektywy lub odpowiednie zaznaczenie rozłożenia światła i cienia. 
Ukazanie głębi możliwe jest także przy zastosowaniu mocniejszego kontrastu na planie 
pierwszym, a słabszego – na dalszych planach. Większą iluzję głębi daje perspektywa kuli-
sowa: przedmioty znajdujące się na planie pierwszym pokazane są w całości i częściowo za-
słaniają obiekty bardziej oddalone. Inny sposób uzyskania głębi: wyraźniejszy kształt powin-
ny mieć elementy znajdujące się bliżej widza, a szczegóły tych bardziej oddalonych powinny 
być zatarte. Kolejna zasada to głębia uzyskana dzięki odpowiedniemu zestawieniu kolorów 
na obrazie: barwy ciepłe „zostają” z przodu, a zimne – „cofają się”.
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Artystyczne inspiracje
Świat i przestrzeń

Przygotuj: ołówki o różnej miękkości, kredki, kartkę z bloku A4 (ewentualnie linijkę).

Przyjrzyj się przedstawionym fotografiom pejzaży. Określ, w jaki sposób artysta, rysujący lub 
malujący takie pejzaże, mógłby przedstawić przestrzeń – czy za pomocą wyraźnych planów 
(bliskich i dalszych), perspektywy malarskiej czy powietrznej. Może pomogłoby mu zastoso-
wanie zasad perspektywy zbieżnej – równoległej, bocznej, żabiej lub z lotu ptaka.
Kiedy określisz sposób przedstawienia przestrzeni na poszczególnych fotografiach, wykonaj 
własne dzieło, wybierając jedną ze znanych ci metod przedstawiania przestrzeni. Pracę mo-
żesz wykonać w plenerze lub z wykorzystaniem fotografii wykonanej samodzielnie (jeśli nie 
masz takich możliwości, możesz wybrać jedno ze zdjęć zaprezentowanych powyżej).
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2.7. Ekspresja, kontrast, deformacja

SSStanisław Ignacy Witkiewicz Portret doktora Kunceka, 1920 
Artysta przedstawił portretowanego mężczyznę w subiektywny 
i ekspresyjny sposób. Zastosował deformację kształtu, żywą, gwałtowną 
linię oraz mocno nasycone kolory

SSEdvard Munch Zazdrość. Z serii Zielony pokój, 1907

Zjawisko ekspresji (łac. expressus – wy-
razisty) w sztuce znane jest od dawna. Czło-
wiek, pragnąc wyrazić swoje uczucia i emo-
cje w  dziele plastycznym, zawsze dążył do 
wzmocnienia siły jego wyrazu. Ekspresja pla-
styczna najczęściej kojarzy się z kierunkami 
dynamicznymi, z  nieregularnością kształtu 
i żywiołowością przekazu. 

W malarstwie siłę odczucia emocjonalne-
go mogą wyrażać: zestawienie barw o skraj-
nym nasyceniu, wprowadzenie mocnego, 
ciemnego konturu, zróżnicowanie faktury. 
Rzeźbę ekspresyjną rozpoznaje się po kan-
ciastej bryle, charakterystyczne bywają rów-
nież przerysowane i zdeformowane kształty. 
Dzięki takim środkom wyrazu artyści nawią-
zują w swoich dziełach do osobistych prze-
żyć, temperamentu lub innych cech własnej 
osobowości. Wyrażają też uczucia postaci – 
bohaterów swoich prac.
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SSJames Ensor Intryga, 1890 
Obraz artysty reprezentującego symbolizm, uważanego za prekursora ekspresjonizmu, przedstawia zdeformowane ludzkie twarze. Tytuł obrazu sugeruje, 
że uczestniczenie w intrygach może upodobnić ludzkie oblicze do zwierzęcego. Deformacja służy artyście do przekazania określonej treści, pokazania 
innego wymiaru rzeczywistości

SSKontrast walorów SSKontrast plam barwnych

Z ekspresją powiązane jest zjawisko deformacji, oznaczające zmianę formy rzeczywiste-
go przedmiotu. Deformowanie kształtów wynika z potrzeby ekspresyjnego oddania tema-
tu w dziele sztuki lub z chęci zademonstrowania oryginalnego języka plastyki. Zestawienie 
zjawisk lub elementów o cechach przeciwstawnych nazywamy kontrastem. Umiejętne po-
sługiwanie się przeciwieństwem kolorów, linii, kształtów lub walorów w dziele sztuki w istot-
ny sposób podnosi jego wartość artystyczną. Na przykład w malarstwie zjawisko to doty-
czy barw dopełniających, walorowo różnych, jasnych i ciemnych, ciepłych i zimnych, świa-
tła i mroku.



76

W architekturze i formach przestrzennych kontrastowymi 
określamy kształty drobne i większe oraz statyczne i dynamicz-
ne. Kontrast może być łagodny (np. w rysunku, w którym tony 
mają podobne nasycenie) lub ostry (kiedy jasna plama przeciw-
stawiona jest ciemnej, bez tonów pośrednich).

Kontrast tworzy swoistą atmosferę kompozycji. Budując 
ostrzejsze lub łagodniejsze kontrasty – zależne od kierunku, ilo-
ści i rodzaju światła – artysta tworzy klimat obrazu. Jeżeli przed-
miot jest dobrze oświetlony, wtedy dla przeciwstawienia tło 
zaznacza się ciemniej. Zjawisko kontrastu obecne jest w sztu-
ce tworzonej w różnych miejscach świata. Wystarczy przywołać 
magiczne maski ludów Afryki czy tajemnicze wzory malowane 
na ciałach pierwotnych mieszkańców Australii.

1. Jakie cechy powinien posiadać obraz ekspresyjny? Wymień kilka i uzasadnij.
2. Wyjaśnij, co to jest kontrast i podaj przykład kontrastu barwnego.

SSMost Elgina w Singapurze

SSRytualna maska 
Charakterystycznym wytworem sztuki 
afrykańskiej są maski obrzędowe
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Artystyczne inspiracje

SSEdvard Munch Niepokój, 1894

SSVincent van Gogh Gwiaździsta noc, 1889

SSEdvard Munch Krzyk, 1893 SSVincent van Gogh Pole pszenicy z krukami, 1890

Ekspresyjna interpretacja

Przygotuj:  farby – plakatowe lub akrylowe, pędzle (lub pastele albo inne kredki), karton for-
matu A4 lub A3.

Wykonaj interpretację wybranego z przedstawionych obrazów. Postaraj się coś na nim zmie-
nić – kolory, kształty, możesz dodać jakieś postacie lub przedmioty. Ważne jest, aby twoje 
dzieło nie było kopią wybranego obrazu, ale wynikiem twoich przemyśleń na jego temat 
i twojego postrzegania przedstawionej sceny. Jeśli wydaje ci się zbyt smutna – przedstaw ją 
tak, aby nie budziła ponurych skojarzeń i była weselsza. Jeśli uważasz, że przedstawiono za 
mało postaci ludzkich – domaluj ich więcej. Twoja wyobraźnia na pewno wskaże ci jeszcze 
wiele innych możliwości. 



Czy znasz te SŁOWA?78

1. Poniższe dzieła malarskie zostały wykonane z dbałością o rysunek, jednak w każdym 
z nich linia jest wykorzystana inaczej. Powiedz, w jakich stylach powstały te dzieła i jaką 
funkcję pełnił w nich rysunek.

2. Wyszukaj w podręczniku, rozpoznaj i nazwij dzieła oraz zabytki przedstawione na fotogra-
fiach. Powiedz, jakie środki formalne pełnią w nich dominującą rolę.

linia, kontur, wertykalizm, komiks, jakość barwy, złoty podział, kompozycja, plan, 
filmowy, kadr, modelunek, faktura, perspektywa, ekspresja, kontrast, deformacja.



3.
Treść 
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sztuki
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3.1. Tematy dzieł sztuki

SSStanisław Ignacy Witkiewicz Portret Anny Nawrockiej, 1925 r. 
Wizerunek charakteryzują miękkie przejścia barw i mocny kolor

SSNefretete – egipska rzeźba, przedstawiająca głowę żony faraona 
Echnatona, stała się jednym z symboli starożytnego kanonu piękna

SSJerzy Nowosielski Portret podwójny 
Artysta przedstawił parę muzyków, poddając formę obrazu 
charakterystycznej stylizacji i deformacji

Portret

Jednym z często przedstawianych tema-
tów w różnych dziedzinach sztuki jest por-
tret – inaczej określany wizerunkiem. W por-
trecie artysta stara się ukazać indywidual-
ne cechy wyglądu modela, odwołuje się do 
jego charakteru i przeżyć. Portrety mogą 
przedstawić samą głowę, popiersie, wizeru-
nek do kolan i całą osobę. Istnieje wiele ka-
nonów przedstawiania postaci, które od wie-
ków stosowane są w różnorodnych dziełach 
sztuki. Wizerunki egipskich faraonów przed-
stawiano w ponadczasowej młodości, grec-
kie posągi cechowały się idealnymi kształta-
mi, rzymskie portrety były realistyczne, mi-
strzowie renesansu wprowadzili nowe uję-
cia modela w półpostaci, zaś w baroku wy-
konywano wizerunki psychologiczne, pełne 
napięcia i emocji.

Im bliżej współczesności, tym portrety 
stawały się bardziej ekspresyjne, alegorycz-
ne, uproszczone i fantastyczne. Ze względu 
na liczbę przedstawianych postaci wyróżnia 
się portrety: pojedyncze, podwójne i zbioro-
we. Niekiedy modela ukazuje się w różnych 
okolicznościach, samego lub na tle najbliż-
szego otoczenia.
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SSPieter Bruegel (starszy) Pejzaż z upadkiem Ikara, ok. 1557

SSWilliam Turner Statek niewolniczy, 1840

SSCamille Pissarro Bulwar Montmartre, wiosenny poranek, 1897 SSPierre Bonnard Ogród, 1937

Pejzaż

Obraz przedstawiający widok przyrody, 
miasta, morza, kwitnących kwiatów, słońca 
itp. nazywamy pejzażem. Krajobraz to je-
den z najpopularniejszych tematów – głów-
nie w malarstwie – i towarzyszy ludziom już 
od starożytności.

Pejzaż początkowo występował jako mo-
tyw uzupełniający większe kompozycje, na-
tomiast od początku XVII wieku zaczął poja-
wiać jako temat samodzielny. Artyści malo-
wali krajobrazy najczęściej w swoich pracow-
niach. Zmieniło się to pod koniec XIX wieku 
we Francji, kiedy malarze zaczęli tworzyć pej-
zaże w plenerze.

Krajobrazy utrwalane przez artystów na 
płótnie czy papierze mogą być różnego ro-
dzaju. Jeśli przedstawienie malarskie ukazu-
je miasto, architekturę – nazywamy to we-
dutą. Jeśli na obrazie zobaczymy widok mo-
rza – nazwiemy go mariną lub pejzażem ma-
rynistycznym.

Dziś również artyści malują krajobrazy. 
Współcześnie malowane pejzaże mogą róż-
nić się kolorem i sposobem ujęcia rzeczywi-
stości, np. przedstawiony na obrazie świat 
sprowadzony będzie do kilku pasów kolo-
rów, obrazujących np. ziemię, łąkę i niebo.
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Sceny

Do tematów artystycznych zaliczamy rów-
nież różnego rodzaju sceny, czyli przedsta-
wienia rzeczywistości życia o zróżnicowanej 
tematyce. Do najpopularniejszych zaliczamy 
sceny: rodzajową, historyczną, religijną, mito-
logiczną, batalistyczną i animalistyczną.

Scena rodzajowa to obraz z życia codzien-
nego. Może przedstawiać życie domowe, to-
warzyskie lub zwyczaje i obrzędy charakte-
rystyczne dla wybranej społeczności.

Scena historyczna przedstawia wydarze-
nia oparte na prawdzie historycznej, najczę-
ściej takie, które są ważne dla danej społecz-
ności lub danego narodu.

Scena batalistyczna to rodzaj sceny histo-
rycznej, przedstawiający bitwy i walki.

Scena religijna przedstawia wydarzenia 
biblijne, postacie świętych i obrazy z ich ży-
cia. 

Scena mitologiczna przedstawia postacie 
i wydarzenia zaczerpnięte z mitologii.

Animalistyka to sceny przedstawiające 
wizerunki zwierząt.

SSQentin Massys Bankier z żoną, 1514

SSGiovanni Lorenzo Bernini Apollo i Dafne, 1622–1625 SSPeter Paul Rubens Polowanie na tygrysa, 1615–1617
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SSWillem Claesz Heda Martwa natura ze złotym pucharem, 1635

SSFrancisco de Zurbarán Martwa natura, ok. 1636

SSPaul Cézanne Jabłka i pomarańcze, 1895–1900

Martwa natura

Obraz, którego głównym i jedynym tematem są takie elementy, jak: owoce, warzywa, 
kwiaty, misy pełne jedzenia lub szklane kielichy, to martwa natura. Termin polski pochodzi 
od francuskiego nature morte [czyt. natiur mort], czyli martwa natura.

Motyw martwej natury znany był już w starożytności, a od początku XVI wieku występo-
wał najpierw jako uzupełnienie większych kompozycji, a później jako temat samodzielny. 
Najpełniej rozwinął się w Holandii w XVII wieku. Holenderscy malarze byli prawdziwymi mi-
strzami martwych natur.

W późniejszych okresach i współcześnie martwa natura to bardzo popularny temat wśród 
malarzy, pozwala bowiem obserwować i przedstawiać na płaszczyźnie obrazu różnego ro-
dzaju układy kompozycyjne i kolorystyczne.

1. Wyjaśnij, czym różni się portret od innych tematów w sztuce.
2. Wymień i opisz rodzaje pejzaży, jakie spotykamy na obrazach artystów.
3. Powiedz, czym charakteryzują się sceny: rodzajowa, historyczna i batalistyczna.
4. Jak myślisz, dlaczego temu tematowi artystycznemu nadano nazwę martwa natura?



Artystyczne inspiracje
Fotograficzny wizerunek

Przygotuj:  aparat fotograficzny (dostępny w funkcjach dowolnego telefonu), ewentualnie 
przybory i rekwizyty do charakteryzacji.

Określ, jakie emocje przedstawione są na twarzy dziewczyny na poszczególnych fotogra-
fiach. Wykonaj serię fotografii (6–9 ujęć) własnej twarzy (czyli fotograficznych autoportretów 
zwanych potocznie selfie) na tej samej zasadzie – przedstaw na każdej fotografii inne uczu-
cia, np.: smutek, radość, złość, zawstydzenie, zaskoczenie, znudzenie, obojętność itp. Swoje 
emocje możesz podkreślić strojem, makijażem lub kolorami w otoczeniu.
Gotowe prace wydrukuj lub przygotuj na nośniku cyfrowym, jeśli istnieje możliwość zapre-
zentowania ich koleżankom i kolegom z klasy w takiej formie.
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Przekazywanie informacji odbywa się na 
wiele sposobów i przy użyciu różnorodnych 
narzędzi. Od najdawniejszych czasów czło-
wiek szukał środków wyrazu i  możliwości, 
które mogłyby stworzyć język symboli i zna-
czeń. Tak powstały alfabety oraz kroje pisma, 
dzięki którym komunikacja międzyludzka 
nabrała szerszego wymiaru. 

Symbole możemy znaleźć na malowi-
dłach w prehistorycznych jaskiniach, na fre-
skach staroegipskich, w dziełach starożyt-
nych Greków i Rzymian. W sztuce europej-
skiej przez setki lat były związane z kulturą 
i  religią chrześcijańską i niektóre z nich to-
warzyszą nam do dzisiaj. Odkrycie znaczenia 
sztuki abstrakcyjnej jako symbolicznej wy-
razicielki określonych nastrojów i pojęć da-
ło początek przekonaniu znawców sztuki, że 
każde dzieło sztuki jest swego rodzaju sym-
bolem rzeczywistości. Przyjrzymy się niektó-
rym z dzieł i symbolom w nich zawartym.

W średniowieczu powstał rozbudowa-
ny i złożony system symbolik, obejmują-
cy zarówno architekturę, jak i sztuki przed-
stawiające. Ponieważ większość ówczesne-
go społeczeństwa nie umiała pisać i czytać, 
symbole wyrażały idee i pojęcia i były nie-
zbędnym składnikiem komunikacji społecz-
nej. Symbol miłości – róża – ma swoje korze-
nie w średniowieczu. Pojawia się w opisach 
i obrazach zakochanych rycerzy i dam, które 
spotykamy na kartach ręcznie pisanych i ilu-
strowanych ksiąg z tego okresu. Orzeł sym-
bolizował w średniowieczu m.in. młodość 
i dumę.

SSRelief (fragment), starożytny Egipt 
Egipskie znaki żłobione w kamieniu

SSAutor nieznany, miniatura z Kodeksu Manesse, 1310–1340

3.2. Symbol i znak w dziele sztuki
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SSTycjan Alegoria czasu zarządzanego przez roztropność, 1565

SSAdriaen van Utrecht Martwa natura wanitatywna z bukietem i czaszką, ok. 1642

Malarstwo i rzeźba renesansowa bogate 
są też w przedstawienia alegoryczne. Alego-
ria to obrazowe przedstawienie abstrakcyj-
nego pojęcia, ukazanego pod postacią ludz-
ką (personifikacja) lub zwierzęcą, której ce-
chy, atrybuty, stroje, pozy, gesty i zachowania 
oznaczają określoną sytuację. W odróżnieniu 
od symbolu alegoria ma zawsze ściśle okre-
ślone znaczenie, jest zawsze jednoznaczna.

Vanitas to szczególny rodzaj martwej natury i jeden z najważniejszych motywów sztu-
ki baroku. Ma to związek z myślą przewodnią biblijnej Księgi Koheleta – Vanitas vanitatum et 
omnia vanitas (z łac. marność nad marnościami i wszystko marność). W martwych naturach 
malarzy północnej Europy pochodzących z Flandrii (dzisiejsza Belgia) i Holandii wspomnia-
na marność jest przedstawiana przez wiele symboli: czaszkę, zepsute lub więdnące owo-
ce i kwiaty, klepsydry, zegary oraz instrumenty muzyczne. Przesłaniem tych obrazów jest 
uświadomić widzowi, że radość życia to tylko ulotna chwila, trwająca przez moment i prze-
mijająca bezpowrotnie.
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Artystyczne inspiracje

SSArnold Böcklin Wyspa umarłych, 1883 SSOdilon Redon Najświętsze serce, 1910

SSJacek Malczewski Śmierć, 1902 SSEdward Okuń Wojna i my, 1917–1923

Symbolizm

Symbolizm to nurt w sztuce przełomu XIX i XX wieku, odwołujący się do świata przeżyć we-
wnętrznych artysty i odbiorcy. Artyści tego nurtu za pomocą plastycznych środków wyrazu 
starali się pokazać rzeczywistość zarówno fizyczną i zmysłową, jak i duchową i intuicyjną. Wi-
dać to na przedstawionych obrazach polskich i zachodnioeuropejskich malarzy. 

Z pomocą dostępnych źródeł (literatura, internet) przygotuj charakterystykę tego nurtu 
w sztuce i opisz wybrany z przedstawionych obrazów pod kątem jego przekazu symbo-
licznego.
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3.3. Dzieła – abstrakcyjne i realistyczne

SPortret Rzymianina 
Twarz portretowanego została przedstawiona realistycznie, bez upięk-
szania jego wizerunku

SSWassily Kandinsky Pierwsza akwarela abstrakcyjna, 1910 
Kompozycja dynamiczna barwnych plam i graficznych linii unoszących się swobodnie  
w nieokreślonej przestrzeni dzieła

 Zbigniew Pronaszko Akt, 1917 
Postać w deformacji nawiązującej do uproszczeń geometrycznych

Na formę dzieła sztuki wpływa sposób 
interpretacji rzeczywistości. W  przedsta-
wieniu realistycznym modelem jest dla 
twórcy otaczający go świat (ludzie, zdarze-
nia, przedmioty itp.), pokazywany możliwie 
wiernie. W  starożytnym Rzymie funkcjono-
wał na przykład typ portretu realistycznego, 
uwzględniający wszystkie cechy modela.

Dzieło w  formie abstrakcyjnej jest w  swojej treści oderwane od rzeczywistości. Nie 
przedstawia konkretnych kształtów znanych z codzienności i działa na wyobraźnię kształ-
tami linii, układem plam lub brył. Niekiedy forma abstrakcyjna wynika z osobistego prze-
tworzenia rzeczywistości przez artystę, a niekiedy bazuje na kształtach geometrycznych.

Między realizmem a abstrakcją istnieje jeszcze pośredni sposób przedstawiania w dziele 
sztuki, czyli deformacja. Polega ona na zniekształceniu, uproszczeniu formy modela i odej-
ściu od wiernego obrazu. Treść stanowi przekaz myśli i emocji artysty. Przez dzieło możemy 
poznać przeżycia twórcy, odczytać jego komunikaty i odkryć artystyczną wizję świata. 
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Artystyczne inspiracje
Realne motywy, abstrakcyjne obrazy

Przygotuj:  dowolnie wybrane farby: akwarele, akryle lub farby plakatowe, pędzle, karton 
formatu A3.

Przyjrzyj się przedstawionym obrazom abstrakcyjnym. Motyw każdej z przedstawionych 
kompozycji został zaczerpnięty z rzeczywistości realnej. Są to: rozlewające się plamy, musz-
la, księżyc i dachy domów. Ty też wybierz sobie jakiś konkretny, realny motyw i przedstaw go 
jako abstrakcję w dowolnie wybranej technice malarskiej.
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Twórczość artystów jest często powiąza-
na z duchem epoki, w której żyją. Na dzieła 
sztuki mają wpływ umiejętności, osiągnięcia 
cywilizacji i  ich wykorzystanie oraz uczucia 
i tęsknoty artysty. 

Obraz, rzeźba czy budowla są zwykle od-
biciem określonej sytuacji społecznej i poli-
tycznej, kultury lub ideologii.

Sztuka towarzyszy człowiekowi od wie-
ków, jest obecna w jego codziennym życiu. 
Raz jest prosta i czytelna, innym razem zawi-
ła i dziwna. Aby rozszyfrować dzieło sztuki, 
należy nauczyć się czytać jego formę i treść, 
poczynając od kluczowych elementów, ta-
kich jak: linia, kolor, kompozycja, bryła, pro-
porcje.

SSGrupa Laokoona, I–II w. p.n.e. 
To jedno z najsłynniejszych dzieł greckich, będące przedmiotem inspiracji 
innych twórców, podziwiających jego realizm i  „barokową” ekspresję

3.4. Cechy stylowe

SSSchemat Panteonu – starożytnej świątyni, której elementy konstrukcyjne  stały się wyznacznikami stylowymi 
dla wielu budowli m. in. w epoce renesansu i klasycyzmu.



Treść dzieła sztuki
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SSEdvard Munch Melancholia, XIX/XX w.

SSLucas Cranach Melancholia (fragment), XVI w. 
Sposób przedstawienia tego samego tematu – alegorii melancholii – 
zależał od stylu panującego w danej epoce.

Styl kojarzy się głównie z wytworami sztuki znanej z muzeów i galerii – jednak wspól-
ne cechy, którymi opisujemy przedmiot, pojawiają się również w życiu codziennym, w tak 
zwanej sztuce użytkowej i projektowaniu. Żyjemy wśród różnorodnych obiektów, otaczamy 
się wieloma przedmiotami, które należą do przyjętego kanonu piękna. Potocznie używamy 
stwierdzenia „wyczucie stylu”, które kojarzy się z elegancją, dobrym smakiem i gustem.

SSStrój i moda również zależą od epoki i panującego stylu

1. Wyjaśnij, jak rozumiesz słowo styl?
2. Przyjrzyj się zaprezentowanym obrazom, o tym samym tytule Melancholia. Powiedz, czym się różnią, a co je łączy.



Artystyczne inspiracje
Stylowe nakrycie głowy

Przygotuj: kredki, flamastry, cienkopisy, kartki z bloku rysunkowego A4 lub A3.

Przyjrzyj się nakryciom głowy, które były popularne w okresach średniowiecza, renesansu 
i klasycyzmu i w znacznym stopniu wynikały z panujących wówczas zwyczajów i obowiązu-
jącego stylu. Czy w obecnych czasach spotykamy podobne berety i kapelusze?
Zaprojektuj nakrycie głowy dla współczesnych kobiet lub mężczyzn, inspirowane modą 
z przeszłości. Możesz połączyć różne style, możesz zaplanować coś podobnego lub w do-
stępnych źródłach znaleźć na obrazach z różnych epok inne nakrycia głowy, które cię zain-
spirują. Swój projekt przedstaw na głowie modela narysowanej z natury lub z wyobraźni – 
z profilu i en face [czyt. ą faz; fr. z przodu], czyli w dwóch różnych ujęciach.



Czy znasz te SŁOWA?
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1. Poniższe dzieła to dwie różnego rodzaju sceny. Określ je i wyjaśnij, jaki zakres tematyczny 
obejmuje typ każdego z tych przedstawień.

2. Wyszukaj w podręczniku, rozpoznaj i nazwij dzieła oraz zabytki przedstawione na fotogra-
fiach. Powiedz, jakie treści są dla nich najbardziej charakterystyczne.

portret, pejzaż, weduta, marina, scena rodzajowa, animalistyka, symbol, alegoria, 
vanitas, realizm, abstrakcja, styl.



94 Słowniczek
abstrakcja – coś oderwanego od rzeczywisto-
ści, nierzeczywistego, niepopartego doświad-
czeniem
akwaforta – technika graficzna druku wklęsłe-
go. Polega na odbijaniu farby z metalowej płyty, 
na której rysunek wykonany igłą został wytra-
wiony kwasem azotowym
akwarela – technika malarska znana od czasów 
starożytnego Egiptu. Farby rozpuszczone w wo-
dzie tworzą przezroczyste, miękkie, delikatne 
plamy
akwedukt – rzymski wodociąg doprowadzają-
cy wodę ze źródeł do miast; miał formę mostu 
wspartego na arkadach
architektura – sztuka budowania, zamykania 
przestrzeni zgodnie z potrzebami i możliwościa-
mi człowieka
asamblaż (assemblage) – zbiór różnych przed-
miotów lub ich fragmentów, wyrwanych z kon-
tekstu, uformowanych w artystyczną całość
collage (kolaż) – technika plastyczna, w której 
na płaszczyźnie obrazu tworzy się kompozycję 
z różnych materiałów (np. papier, cerata, tkanina, 
piasek itp.)
drzeworyt – technika graficzna, w której rysu-
nek wycina się dłutami w drewnianej płycie, na 
zasadzie stempla. Na papierze odbijają się tylko 
wypukłe elementy pokryte farbą
ekspresja – w sztuce – subiektywny wyraz spo-
tęgowanych przeżyć wewnętrznych artysty
enkaustyka – antyczna technika malarska pole-
gająca na stosowaniu jako spoiwa wosku pszcze-
lego i nakładaniu farb na gorąco
faktura – rodzaj powierzchni przedmiotów 
przed stawianych w dziele, struktura obrazu lub 
rzeźby
film – utwór audiowizualny, popularny środek 
wyrażania twórczych wizji i zapisywania rzeczy-
wistości w różnych jej aspektach 
forma – zewnętrzny kształt dzieła, na który skła-
dają się linie, plamy barwne, płaszczyzny, faktu-
ry, bryły
fotografia cyfrowa – zdjęcia zapisywane są 
elektronicznie i można je edytować w kompute-
rowych programach graficznych

fowizm – kierunek w malarstwie początku XX 
wieku, charakteryzujący się krzykliwymi, czysty-
mi kolorami, deformacją kształtu, pominięciem 
światłocienia oraz nierzeczywistą barwą
fresk – technika malarstwa ściennego, w której 
farby rozprowadza się na jeszcze mokrej płasz-
czyźnie (tzw. świeżym tynku); w czasie wysycha-
nia malowidło wiąże się trwale z podłożem
gotyk – styl dojrzałego średniowiecza (XII–XV 
wiek), szczytowe osiągnięcie kultury mieszczań-
skiej i rycerskiej; termin miał oznaczać sztukę Go-
tów – „barbarzyńców Północy”
graffiti – kolorowe obrazy namalowane w prze-
strzeni publicznej. Artyści zwani writerami wyra-
żają swoją inwencję twórczą, swe idee, fascyna-
cje i bunt 
ikona – obraz kultowy, ukształtowany w kultu-
rze bizantyjskiej, malowany na desce (tablicy) 
według określonych reguł i typów ikonograficz-
nych
impasto – metoda malarska polegająca na na-
kładaniu grubej warstwy farby pędzlem lub 
szpachlą i uzyskaniu efektu chropowatej faktury 
instalacja – przestrzenna forma plastyczna zło-
żona z wielu elementów i wykonana z różnorod-
nych materiałów
kontur – zarys określający kształt przedmiotu
laserunek – warstwa farby rozrzedzona wodą 
lub inną substancją, tak, że jedna prześwituje 
spod drugiej i jednocześnie płynnie łączą się ze 
sobą, tworząc łagodne przejścia tonalne
linia – środek wyrazu plastycznego określający 
granice brył, płaszczyzn, kształtów występują-
cych w dziele
linoryt – technika graficzna, w której rysunek wy-
cina się w linoleum
litografia – technika graficzna. Rysunek wyko-
nuje się na wypolerowanym, całkowicie płaskim, 
wapiennym kamieniu tłustą farbą lub kredką. 
Pod wpływem kwasu wytrawiane są tylko nie-
osłonięte partie kamienia – miejsca zarysowane 
artysta odbija na wilgotnym papierze za pomo-
cą prasy
malarstwo olejne – technika łączenia pigmen-
tu z olejem, pojawiła się na początku XV wieku. 
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Gwarantuje efekt świetlistości, ponieważ spoiwa 
olejne błyszczą intensywniej
malarstwo sztalugowe – malarstwo powsta-
jące na sztalugach, które utrzymują w odpo-
wiedniej pozycji podłoże malarskie, np.: płótno 
rozpięte na drewnianym krośnie, deskę, blachę, 
tekturę
miedzioryt – technika graficzna druku wklęsłe-
go. Polega na ryciu rysunku w miedzianej płycie 
za pomocą dłut. Rowki wyryte w blasze wypełnia 
się farbą i odbija na papierze przy użyciu prasy
modelunek – pokazywanie przestrzennej budo-
wy przedmiotu, wydobywanie kształtu w dziele 
plastycznym
monotypia – technika graficzna pozwalająca na 
otrzymanie tylko jednej odbitki
mozaika – technika plastyczna polegająca na 
układaniu wzoru kompozycji z drobnych, różne-
go kształtu kolorowych szkieł, kamieni lub cera-
miki
nasycenie – stopień intensywności barwy
ołówek metalowy – stosowany przed wynale-
zieniem ołówka grafitowego; do rysowania uży-
wano sztyftów ze srebra, ołowiu lub miedzi. Ślad 
po ołówku metalowym na papierze jest ostry, 
subtelny i bardzo precyzyjny
pastel – miękki rysik w formie pałeczki, utworzo-
ny z pigmentu malarskiego z dodatkiem kredy, 
glinki lub gipsu, połączonych spoiwem. Technika 
zaliczana zarówno do malarstwa, jak i do rysun-
ku
perspektywa – sposób przedstawiania prze-
strzeni na płaszczyźnie obrazu. Pomaga w odda-
waniu głębi w kompozycji
portret – typ wizerunku występujący w sztuce. 
Ukazuje postać lub postacie z uwzględnieniem 
ich indywidualnych cech wyglądu
proporcja – określony stosunek wielkości danej 
części do całości i poszczególnych części między 
sobą; może być podawana liczbowo, modułowo 
lub przez podobieństwo kształtów figur i brył 
geometrycznych
raster – stosowane głównie w grafice użytkowej 
rozbicie zróżnicowanego tonalnie obrazu na za-
gęszczone kropki, linie itp.

realizm – kierunek w literaturze i sztuce, którego 
głównym założeniem było odtwarzanie zjawisk 
i rzeczy w sposób zgodny z rzeczywistością; roz-
winął się w XIX wieku
relief (płaskorzeźba) – trójwymiarowe opraco-
wanie płaszczyzny za pomocą wybranej techniki 
rzeźbiarskiej. Występuje kilka rodzajów r. – zwią-
zanych ze stopniem ich wypukłości i sposobem 
wykonania. Może być: wypukły, płaski, wgłębny, 
wklęsły i ażurowy
rysunek – praca wykonywana narzędziami 
pozostawiającymi na płaszczyźnie ślad kreski. 
Może być linearny, światłocieniowy, walorowy, 
malarski lub lawowany
sangwina – kredka koloru brunatno-czerwone-
go. Jej szczególny koloryt wynika z zawartości 
tlenku żelaza z domieszką glinki o barwie czer-
wonawej
sfumato – efekt malarski polegający na stoso-
waniu łagodnych i miękkich przejść światłocie-
niowych, zatarciu linii konturu, wywołaniu u od-
biorcy wrażenia, że przedstawione na obrazie 
postacie lub obiekty spowija warstwa mgły lub 
dymu
studium – rysunek pomocniczy do tworzenia 
większych kompozycji freskowych lub obrazów. 
Szkic roboczy do obrazu, oddający charakter ge-
stu, fizjonomię, układ światła i cienia 
szrafowanie – sposób rysowania polegający na 
pokrywaniu powierzchni cienkimi, równoległy-
mi lub krzyżującymi się kreskami w celu uzyska-
nia różnych stopni szarości lub kolorów
światłocień – rozmieszczenie światła i cienia na 
przedmiotach w kompozycji plastycznej
tempera – technika malarska, w której podsta-
wę stanowi zagruntowana powierzchnia na ba-
zie kredy. Farby temperowe powstają ze zmie-
szania pigmentu (barwnika) ze spoiwem (żółtko 
jajka)
termy – łaźnie publiczne z kompleksem budowli 
o bogatej dekoracji wnętrz, wznoszone w staro-
żytnym Rzymie
treść – tematyka dzieła sztuki
tworzywo – konstrukcja dzieła, wykonanie tech-
niczne. W dziełach plastycznych rodzaj materia-
łu, z jakiego są wykonane
walor – jasność barwy
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