
Klasa VI  – plastyka (11 tydzień) 

 

 Temat: Artysta iluzjonistą, czyli daj się oszukać!   

Obserwując dzieła wielkich artystów, z całą pewnością możemy stwierdzić, że artysta jest 

wnikliwym obserwatorem natury, badaczem i naśladowcą rzeczywistości. Potraktujmy to 

jako wniosek z poprzedniej lekcji. Dziś zobaczycie że artysta może być również iluzjonistą.     

Zapoznajcie się z tekstem (w podręczniku na str. 84-88) 

 

Od wieków artyści na wiele różnych sposobów próbują oszukać widza. Stosują zasady 

perspektywy i wmawiają mu, że na płaskiej powierzchni płótna rozciąga się rozległy pejzaż lub 

sięgająca po horyzont architektura. Dobrze wiemy, że to iluzja, ale podczas zwiedzania muzeów 

z przyjemnością dajemy się oszukiwać mistrzom pędzla. 

Może pamiętacie z zeszłego roku, że malarstwo iluzjonistyczne (wiernie naśladujące 

rzeczywistość) było znane już w starożytności. Artyści kolejnych epok udoskonalili jednak 

techniki łudzenia naszego oka. W barokowych kościołach znajduje się mnóstwo malowideł 

ściennych przedstawiających przestrzenie namalowane z taką dokładnością, że tracimy 

rozeznanie, gdzie kończy się prawdziwa architektura, a zaczyna rzeźba lub malarstwo. Twórcy 

tej epoki prześcigali się w pomysłowości, żeby zaskoczyć widza swym kunsztem. W 

przeciwieństwie do artystów renesansowych nie kierowali się zasadami umiaru, harmonii i 

symetrii. Lubili przepych, bogactwo form i ornamentów (motywów zdobniczych) zestawionych w 

dynamicznych układach. 

 

 

 

79. Andrea dell Pozzo (czyt. pocco), Apoteoza św. Ignacego, kościół św. Ignacego w Rzymie, ok. 1689 

Imponująca, niemal trójwymiarowa wizja nieba roztacza się nad głowami wiernych w rzymskim kościele. 

Czy umiesz określić, co jest architekturą, co detalem rzeźbiarskim, a co zostało namalowane? 
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80. Zbigniew Wojkowski, Ryszard Paprocki, Moc żywiołów, Niedzica, 2011 

Podobnie jak barokowi, także współcześni twórcy potrafią wyczarować oszałamiające iluzje. Krakowscy 

artyści przedstawili swoją wizję wyrwy w zaporze na Dunajcu. To przykład street artu (czyt. strit artu, z 

ang. sztuki ulicy), w którym dzieło jest wykonywane w przestrzeni publicznej. 

 
 Holenderski malarz Willem Claesz Heda (czyt. klaas heida) był chyba jednym z największych „oszustów” 

w historii sztuki. Namalowane przez niego martwe natury nie mają sobie równych. Z fotograficzną 

dokładnością odtwarzał przezroczystość szklanych kielichów, połysk srebrnych pucharów i zawartość 

niedojedzonych posiłków. Gdy na nie uważnie patrzymy, z łatwością wyobrażamy sobie fakturę obrusu, 

twardość orzechów albo chłód metalu. Holenderscy mieszczanie chętnie wieszali tego rodzaju obrazy na 

ścianach jadalni. Nie tylko dekorowały wnętrza, ale także przekazywały znaczenia symboliczne: np. szkło i 

kwiaty mogły oznaczać kruchość i nietrwałość wszystkiego, co ziemskie.  

 

81. Willem Claesz Heda, Deser, 1637 

Gdy patrzymy na martwe natury tego artysty, aż trudno jest uwierzyć, że nie znano wówczas fotografii. 

Precyzja, z jaką Heda odmalował poszczególne faktury, wzbudza zachwyt nad kunsztem jego pędzla. 
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Gdyby ktoś zasłonił nam oczy i wprowadził do pewnego pomieszczenia w Dukli, to po ich odsłonięciu mielibyśmy 

wrażenie, że znajdujemy się w dawnym buduarze (niewielkim pokoju kobiecym między salonem a sypialnią). 

Zobaczylibyśmy biało-różowe ściany wypełnione delikatną dekoracją roślinną i lustra w złoconych ramach. 

Pośrodku, na podwyższeniu, ujrzelibyśmy wyrzeźbioną figurę młodej kobiety. Wygląda ona tak, jakby na chwilę 

przysnęła podczas czytania książki. Gdy się jednak dokładniej przyjrzymy, okaże się, że to, co wyglądało jak buduar, 

wcale nie znajduje się w pałacu, ale w przykościelnej kaplicy grobowej. 

    82. Jan Obrocki, 

nagrobek Amalii z Brühlów Mniszchowej w Dukli, II połowa XVIII wieku 

Autor nagrobka ukazał panią Mniszchową leżącą na materacu, wspartą na poduchach. Modny ubiór i wystrój 

wnętrza świadczą o jej zamożności. Niestety dostatek nie uchronił pięknej Amalii od przedwczesnej śmierci w wieku 

trzydziestu pięciu lat. 

Współczesnym artystą, którego krytycy nazywają „fałszerzem rzeczywistości” i „geniuszem atrapy”, jest 

Robert Kuśmirowski. Jak sam o sobie mówi, ma „dar ukazywania rzeczy, szanowania historii i 

poszanowania ludzi”. Część jego prac to kopie dawnych przedmiotów, wykonane z taką precyzją, że 

trudno nam odróżnić je od oryginałów.

83. Robert Kuśmirowski,   

                                                                                                                                                      D.O.M., 2004 

Imitacja cmentarza została wykonana między innymi ze styropianowych opakowań po monitorach. Aby 

wzmocnić efekt iluzji, artysta pomyślał także o zapachu – przywiózł do galerii prawdziwą ziemię. 

Inspiracją do powstania dzieła stał się widok zaniedbanego cmentarza pod Lublinem. Być może ma ona 

nas skłonić do refleksji nad przemijaniem i ulotnością ludzkiej pamięci. Jak wy odczytujecie sens tej 

pracy? Skrót D.O.M. pochodzi z łaciny i ma kilka znaczeń. Poszukajcie ich w słowniku wyrazów obcych 

lub internecie. 
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Zadanie domowe: 

1) Sztuka współczesna bywa kontrowersyjna (wzbudzająca sprzeczne reakcje, 

dyskusyjna, niejednoznaczna, powodująca negatywny odbiór). Napiszcie jakie 

emocje wywołuje w Was praca Roberta Kuśmirowskiego D.O.M. ? (ryc. 83). 

2) Stwórz iluzję trójwymiarowości napisu – swojego imienia – czyli przedstaw go w 

formie 3D. Pomyśl, jakie środki plastyczne należałoby zastosować, aby uzyskać 

wrażenie np. wypukłości liter (np. cieniowanie), albo ich oddalania się w głąb (różne 

rodzaje perspektywy). Jak można zastosować światło i mrok?                                                                                                                              

 

Pracę wykonaj na kartce A4, w dowolnej technice plastycznej.   

 
 

 

 

 

84. Robert Kuśmirowski, Paryż 

– Luxemburg – Lipsk 

Na tytułowej stronie fikcyjnej 

gazety widnieje data 1919, ale 

nie dajmy się zwieść pozorom. 

Oglądamy samego artystę – 

zapalonego rowerzystę 

wystylizowanego na cyklistę 

sprzed prawie stu lat. Pokonał on 

trasę z Paryża do Lipska na 

starym rowerze bez przerzutek w 

pięć dni! 
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