
Klasa V – plastyka (16. 04. 2020r.) 

Temat: Sztuka w przestrzeni – formy przestrzenne. 

Na ostatniej lekcji przedstawiłam Wam podstawowe wiadomości dotyczące rzeźby i płaskorzeźby. 

Mieliście do Świąt wykonać rzeźbę pełną wolno stojącą lub płaskorzeźbę. Niestety, niewielu uczniów 

wywiązało się z tego zadania. Ci, którzy go nie wykonali otrzymują oceny niedostateczne. Wyjątkowo 

dam ostatnią szansę na poprawę tej oceny do 22. 04. 2020r. 

Dziś poznamy inną formę rzeźby – FORMĘ PRZESTRZENNĄ, która nie tworzy zwartej bryły lecz jest   

abstrakcyjną konstrukcją trójwymiarową. Zapoznajcie się z tekstem: Podręcznik str. 54-55.↓ 

17. Formy przestrzenne 
Zupełnie inną formą rzeźb niż dzieła opisane w poprzednim rozdziale są rzeźby o 

konstrukcji luźnej, otwartej. Powstają one nie przez lepienie ani ciosanie, lecz przez 

konstruowanie. Często są to konstrukcje z metalowych elementów, jak blachy i pręty, 

zazwyczaj pomalowane na jeden lub kilka kolorów. Bywają też formy skonstruowane 

z drewna albo z tworzyw sztucznych, a nawet ze sznurków i tkanin. Kompozycje te 

uznaje się za rzeźby, ponieważ są trójwymiarowe. Lepsza jest chyba jednak nazwa, 

którą specjalnie dla nich wymyślono – formy przestrzenne. 

Formy przestrzenne to trójwymiarowe konstrukcje rzeźbiarskie, które nie 

odgraniczają się, jak bryła, od otaczającej je przestrzeni, ale się z nią 

wzajemnie przenikają. 

  

51. Alexander Calder (czytaj: kalder), Mobile, 1976 

Oto forma przestrzenna poruszana podmuchami wiatru. Ruchoma konstrukcja z 

elastycznych prętów i kolorowych blaszanych elementów została osadzona na stabilnej 

podstawie. Dziełom takim nadano nazwę mobile, od łacińskiego słowa mobilis – ruchomy. 
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52. Jerzy Jarnuszkiewicz, Forma przestrzenna, XX wiek 

Ta forma przestrzenna, wykonana z odrębnie uformowanych i zmontowanych blach, jest 

lekka i prześwitująca. Dzieło to nie ukazuje niczego, co znamy z otaczającej nas natury – jest 

abstrakcyjne. Budzi zainteresowanie samą swoją formą, zmieniającą się zależnie od 

kierunku oświetlenia i siły światła. 

Zadanie domowe:  

Skomponuj swoją abstrakcyjną formę przestrzenną – zamocuj jej elementy w cokole z 

plasteliny. Wykorzystaj do tego celu różne materiały znajdujące się w domu, np. rolki po 

papierze toaletowym, po ręczniku papierowym, kawałki styropianu, wykałaczki, patyczki do 

szaszłyków, kawałki grubego kartonu, plastelinę, plastikowe sztućce, itd. 

Wykonanej kompozycji zrób zdjęcie  i wyślij do mnie do 23. 04. 2020r. 


