
Klasa VI  – plastyka (7 tydzień) 

 Temat: Dynamiczniej proszę – sztuka epoki baroku i romantyzmu.  

W domu mieliście znaleźć plastyczny przepis na święty spokój. Dostałam kilka bardzo 

ciekawych prac. Dziękuję za nie. 

Dziś zmieniamy podejście do sztuki. Spokój, harmonia, ład porządek charakteryzował sztukę 

starożytną (antyczną), renesansową i klasycystyczną. Epoki te powinny się znaleźć nad 

Waszą osią czasu. Pod osią czasu powinny być umieszczone epoki, które usytuowane były 

pomiędzy, tj. średniowiecze (romanizm i gotyk), barok i romantyzm. Jest to dokładnie 

przedstawione w podręczniku na str. 48-49. Występuje tu pewna prawidłowość, a 

mianowicie, epoki wzorowane na sztuce antycznej przedzielane były sztuką bardziej 

żywiołową, dynamiczną. Właśnie o tej sztuce teraz dowiemy się więcej.  Lekcję podzieliłam 

na dwie części: dziś malarstwo, a za tydzień Rzeźba i architektura. 

Proszę, zapoznajcie się z tekstem poniżej.   

Zadanie -Wymień artystów, których prace charakteryzują się dynamiką (zwróć 

uwagę na daty powstania dzieła i umieść je na odpowiednich kartonikach na osi 

czasu). 

 

 

16.–17. Dynamiczniej, proszę! 

 
Takie polecenie pojawia się zapewne częściej na lekcjach wychowania fizycznego 
niż plastyki. Możemy sobie jednak wyobrazić, że słyszeli je także artyści okresu 
baroku (od połowy XVI do połowy XVIII wieku – patrz oś czasu) od swoich 
zleceniodawców. Im bardziej dynamiczne były ich dzieła, tym bardziej się podobały. 
Słowo „dynamiczny” oznacza ruchliwy, żywiołowy. Choć żadne dzieło architektury, 
rzeźby ani malarstwa się nie ruszało, to jednak układ poszczególnych elementów, 
ich oświetlenie lub kolorystyka mogły dawać takie wrażenie. Uporządkowane 
kompozycje renesansu zostały zastąpione kompozycjami dynamicznymi, 
wyrażającymi gwałtowny ruch. Zastosowano także spotęgowane kontrasty 
światłocieniowe oraz zdecydowane zestawienia plam barwnych. Wszystkie 
dziedziny sztuki tego okresu wyróżniają się bogactwem i przepychem.  
 

Przedstawicielem sztuki baroku był m.in.  Caravaggio -  mistrz światłocienia. 

Jego styl był później chętnie naśladowany, a malarzy, którzy stosowali podobną 

metodę, nazywano od jego nazwiska caravaggionistami.  



         
52. Caravaggio (czyt. karawadżdżio), Święty Mateusz i anioł, 1602 

 

Obraz przedstawia chwilę, gdy nadlatujący anioł obdarza natchnieniem Mateusza, prostego 

człowieka powołanego przez Jezusa do spisania Ewangelii. Na tym obrazie widać wyraźnie 

wszystkie cechy baroku: realizm w ukazywaniu postaci, silne kontrasty światłocieniowe 

(scena zdaje się wyłaniać z mroku w nagłym rozbłysku światła) oraz dynamiczny układ 

kompozycyjny oparty na przekątnej. 

 
 

  
 

Peter Paul Rubens jest jednym z najbardziej znanych artystów barokowych. Zasłynął nie 

tylko jako utalentowany malarz, ale także zręczny dyplomata. Od wczesnej młodości dużo 

podróżował – pracował na zlecenie dworów królewskich i książęcych we Włoszech, w 

Anglii, Hiszpanii i rodzinnych Niderlandach. Malował obrazy oraz wykonywał grafiki i 

projektował arrasy (tkaniny dekoracyjne).                                                                                            

Większość dzieł Rubensa charakteryzuje niezwykle dynamiczny układ kompozycyjny. 

Masywne, często nagie ciała uchwycone są w żywiołowych, pełnych ruchu scenach. 

Dynamikę obrazów potęguje kontrastowa kolorystyka.  

Rubens był artystą starannie wykształconym, a także niezwykle cenionym i popularnym. 

Liczne zamówienia realizował w swojej pracowni, w której kształcił i zatrudniał wielu 

uczniów, często później wybitnych malarzy. 
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53. Peter Paul Rubens, Prometeusz skowany, 1612 (wraz z Fransem Snydersem, czyt. snajdersem). 

Obraz przedstawia mitycznego greckiego bohatera Prometeusza, który wykradł bogom ogień, aby dać go 

ludziom dla ich dobra i pożytku. Został za to ukarany: przykuto go do skały, a orzeł wyszarpywał mu 

wątrobę, która stale odrastała. Orła na tym obrazie namalował uczeń Rubensa, Frans Snyders. 

 

Wrażenie ruchu i ogólnego zamieszania malarze barokowi osiągali poprzez szczelne wypełnienie 

powierzchni płótna licznymi postaciami o skręconych ciałach i wyrazistych gestach.  

  

Dynamika jest także charakterystyczną cechą dzieł powstałych w okresie 

romantyzmu. To prąd w malarstwie, rzeźbie, a także literaturze, który pojawił się na 

przełomie XVIII i XIX wieku i przez pewien czas trwał równolegle z późnym 

klasycyzmem. Romantyzm za najważniejsze – ważniejsze od rozumu – uznawał 

uczucia, fantazję i wyobraźnię. W potocznym rozumieniu słowo „romantyczny” 

oznacza osobę z wybujałą wyobraźnią, skłonną do marzeń, silnych uczuć i 

bogatego przeżywania nawet błahych, codziennych spraw. Dzieła twórców 

romantycznych charakteryzują się ekspresją, dynamiką kompozycji, bogactwem i 

kontrastowością kolorystyki i światłocienia.  

 
Podobne środki zastosował słynny XIX-wieczny malarz Jan Matejko na obrazie 
przedstawiającym zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad Krzyżakami. Na 
ogromnym płótnie widzimy tumult bitewny, w którym ciężko nam się rozeznać. 
Dopiero po chwili dostrzegamy najważniejsze postacie: księcia Witolda, wielkiego 
mistrza zakonu krzyżackiego i św. Stanisława.                                                            
Znajdźcie ich na ilustracji. Układanie puzzli z tym obrazem może być dobrym 
ćwiczeniem na spostrzegawczość. 
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54. Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem, 1878 

Obraz ma imponujące rozmiary, mniej więcej 4 na 10 metrów. Matejko podróżował z nim po Europie, aby 

zaprezentować zagranicznej publiczności malarskie wyobrażenie na temat słynnej bitwy z 1410 roku. 

Wierzył, że tak wyraziste i ekspresyjne dzieło zapadnie widzom w pamięć, przypomni momenty chwały 

dawnej Polski i przyczyni się do odzyskania przez nią niepodległości. 

 

 
 

Matejko bardzo dokładnie przygotowywał się do pracy nad obrazem. Zanim zaczął malować, wykonywał 

mnóstwo szkiców twarzy, koni, najdrobniejszych elementów strojów i uzbrojenia. Ta precyzja rysunku jest 

widoczna w sposobie kładzenia plamy barwnej na obrazie. 

 

 

W przeciwieństwie do Matejki Michałowski nie skupiał się na szczegółach i detalach. 

Malował swobodnie, szybkimi i zdecydowanymi pociągnięciami pędzla. Położone w ten 

sposób plamy barwne dają wrażenie, że wojsko dynamicznie i nie bez trudu pokonuje 

przeciwnika w wąwozie. Z magmy koloru zaledwie wyłaniają się sylwetki koni i jeźdźców. 
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55. Piotr Michałowski, Somosierra, ok. 1837 

Szwadron polskich szwoleżerów w służbie cesarza Napoleona zdobywa wąwóz Somosierra w Hiszpanii. 

Brawurowa bitwa oddana została brawurą pędzla. Kompozycja zbudowana dynamicznie, po przekątnej, od 

dołu ku górze, wygląda, jakby była kierowana samą siłą szarży. Grając kolorami i światłem, tu 

przygasającym, w innych miejscach nagle rozbłyskującym w chmurach kurzu na sylwetkach koni i 

jeźdźców, malarz powiedział nam więcej o patosie bitwy, niż mógłby przekazać, pracowicie malując każdy 

szczegół obrazu.  

 

W 1816 roku na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Afryki zatonęła francuska fregata 

„Meduza”. Garstka ocalałych przez dwa tygodnie błąkała się po morzu na tratwie bez 

jedzenia i wody, nim została odnaleziona. Gwałtowna gestykulacja przerażonych rozbitków, 

groza wzbierającego wokół żywiołu, dramatyczny kontrast światłocieniowy – to wszystko 

wyznacza temu obrazowi czołowe miejsce w dziejach malarstwa romantyzmu. 

                                                                                      
56. Théodore Géricault (czyt. teodor żeriko), Tratwa Meduzy, 1819 
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Współczesne media, takie jak film i techniki cyfrowe, dają artystom zupełnie nowe możliwości. Dynamikę 

można uzyskać poprzez nagranie lub wygenerowanie ruchu, a nie tylko poprzez stwarzanie wrażenia 

ruchu. Wideo-art Billa Violi pokazuje zaskakujące przejście od układu statycznego do dynamicznego. 

 

57. Bill Viola, The Raft (czyli tratwa), 2004 

Grupa ludzi czekających spokojnie na przystanku zostaje nagle wystawiona na działanie silnych strumieni 

wody. Jej napór stopniowo powala uczestników zdarzenia na ziemię. Znajdź ten film w internecie. Zastanów 

się, jak ukazana sytuacja zmieniła relacje przedstawionych w nim osób (wobec siebie nawzajem). Czy 

inspiracją do powstania tej pracy mógł być obraz Théodore’a Géricaulta?  

 

 
58. Caspar David Friedrich (czyt. kaspar dawid fridriś), Morze lodu, 1824 

Gdy uważnie przyjrzymy się spękanym, malowniczo rozrzuconym taflom lodu, znajdziemy fragment 

zatopionego statku. W przeciwieństwie do Géricaulta ten malarz romantyczny nie skupił się na ludzkim 

dramacie, tylko na pięknie i potędze groźnej dla człowieka przyrody. 
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