
Klasa VI  – plastyka (12 tydzień) 

 

 Temat: Sztuka na wyciągnięcie ręki. Bogactwo ornamentu.   

Na dzisiejszej lekcji dowiecie się co to są ornamenty i poznacie niektóre z nich. Zapoznajcie się z 
tekstem poniżej.  

22.–23. Bogactwo ornamentu 
W poprzednim rozdziale próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: kim jest artysta? Teraz zastanówmy 

się nad tym, czym jest sztuka. Czy to tylko piękne przedmioty, które znalazły się w muzealnych 

gablotach i podręcznikach historii sztuki? Czy sztuką możemy nazwać to, co otacza nas lub otaczało 

naszych przodków? Przedmioty, których używali, ogrody, po których się przechadzali, lub też stroje, 

które nosili. Czy niewielki ogródek, fryzura albo tatuaż mogą być dziełami sztuki? 

     
  

Zacznijmy od ornamentów, czyli motywów zdobniczych. Stosuje się je nie tylko na elewacjach budynków, 
we wnętrzach, ale także jako dekorację przedmiotów codziennego użytku. Czasami wypełniają sobą całą 

powierzchnię, innym razem są jedynie dopełnieniem istniejących kompozycji. Ornamenty mogą powtarzać 
kształt zaobserwowany w przyrodzie. Inspiracją do ich powstania był i jest najczęściej świat natury: wić roślinna, 

kwiaty lub liście konkretnego gatunku. Mogą mieć także formy abstrakcyjne, np. geometryczne. Tego rodzaju 
dekoracje znajdziemy w twórczości ludów pierwotnych, a także we współczesnym designie (czyt. dizajnie, czyli 

projektowaniu). 

Ornamenty nie są domeną jednej techniki artystycznej. Mogą być ręcznie malowane, wytłaczane,  
haftowane albo rzeźbione. Współcześnie ornamenty są najczęściej powielane masowo,                                    

np. za pomocą maszyn drukarskich.  

     

85. Bartolomeo Berrecci, kopuła 

kaplicy Zygmuntowskiej, 1533 

Kopułę tej perły polskiego renesansu 

zdobią rozety. To ornament 

przypominający pojedynczy kwiat 

róży, który był szczególnie popularny 

w sztuce renesansu i baroku, ale 

znajdziemy go także w sztuce ludowej, 

np. góralskiej. Najlepiej widać to na 

podhalańskiej rozecie zamieszczonej 

poniżej. Przypomnijcie sobie witraże w  

formie rozety na fasadach 

średniowiecznych katedr. 
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Sposób dekorowania budowli, przedmiotów i strojów jest cechą charakterystyczną danej kultury i epoki. 
Zastosowane ornamenty często umożliwiają badaczom określenie czasu i miejsca powstania danego obiektu. 
Pierwsze formy zdobnicze znajdziemy już w prehistorycznych jaskiniach i na neolitycznych narzędziach. Są to 
najczęściej uporządkowane układy kropek, kresek, nacięć. Choć są bardzo proste, mają wyraźnie dekoracyjny 

charakter.  

     

 

      
 

Motyw liści akantu był chętnie stosowany przez artystów starożytnych,                                                 
średniowieczne ludy celtyckie lubiły skomplikowane plecionki, w okresie rokoko (późny barok) 

popularny był rocaille (czyt. rokaj). Współczesne motywy dekoracyjne mają zazwyczaj charakter 
sezonowy, zmieniają się, tak jak zmienia się moda na ubrania i wystroje wnętrz. 

Projektanci czasem inspirują się motywami z twórczości odległych lub lokalnych kultur. 
Niewyczerpanym źródłem pomysłów jest choćby sztuka afrykańska, azjatycka albo wysp Oceanii.                  

W poszukiwaniu ciekawych wzorów warto też sięgać do sztuki ludowej swojego kraju lub regionu. 
Świat jest pełen fantastycznych ornamentów!  

86. Haft kaszubski 

To sztuka zdobienia tkanin 

wystylizowanymi motywami kwiatowymi 

w kolorach niebieskim, zielonym, żółtym i 

czerwonym. Są one zakomponowane w 

symetrycznych, rytmicznych układach. 

Mają wiele lokalnych odmian, które różnią 

się gatunkami wyhaftowanych kwiatów. 
 

87. Władysław Strzemiński, tkanina 

zaprojektowana dla wytwórni 

jedwabiu w Milanówku pod 

Warszawą, 1949 

Wzór zdradza zamiłowanie artysty do 

form abstrakcyjnych. Na początku 

swojej twórczości preferował formy 

geometryczne, z czasem zafascynowały 

go płynne, nieregularne kształty 

inspirowane naturą. 
 

 

88. Dekoracja na misie, Złota w 

okolicach Sandomierza, ok. XXVIII–

XXIII wiek p.n.e. 

Karbowana krawędź naczynia zdobiona 

jest odciskami sznura i stempelka. 
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89. Jan Michałowicz z 

Urzędowa, nagrobek Urszuli 

Leżeńskiej 1568, kościół w 

Brzezinach 

W renesansie i baroku rzeźbione 

nagrobki dekorowano licznymi 

ornamentami. Figura zmarłej 

została umieszczona w 

architektonicznej niszy 

ozdobionej liśćmi akantu. 
 

90. Motyw rocaille’u 

To typowy dla rokoko (schyłkowa 

faza baroku, po 1730 roku) motyw 

zdobniczy. Jest to ornament o 

płynnych i postrzępionych 

konturach, przypominający 

wydobyte z dna morza muszle i 

małżowiny, a niekiedy koguci 

grzebień. 
 

91. Współczesne dekorowanie 

mebli, północna Afryka 

Zdobienie przedmiotów codziennego 

użytku jest ważnym elementem 

regionalnej tradycji. 
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Zadanie domowe:  

Wymyśl lub skopiuj jakiś ciekawy ornament i ozdób nim dowolny przedmiot (drewniany, 

wykonany z papieru kubeczek lub talerzyk …). Pracę wykonaj w dowolnej technice plastycznej 

(malowanie, rysowanie, wypalanie, naklejanie …).  

Jak zwykle wykonanej pracy zróbcie zdjęcie i przyślijcie do oceny. 
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