
 

Klasa V – plastyka (23. 04. 2020r.) 

Temat: Formy w przestrzeni – instalacje.  

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się , co to są FORMY PRZESTRZENNE. Mieliście skomponować 

abstrakcyjną formę przestrzenną z materiałów dostępnych w domu. Muszę przyznać, że niektórzy 

uczniowie wykazali się pomysłowością w formie i w nazwie, np. moje wyobrażenie koronawirusa.  

Kolejną formą przestrzenną są INSTALACJE, czyli umieszczanie w wolnej przestrzeni różnych 

elementów gotowych (znalezionych czy zakupionych w sklepie) lub wykonanych specjalnie dla 

danego dzieła. Cechą instalacji – w odróżnieniu od formy przestrzennej – jest to, że zawsze wyraża 

ona jakieś treści, chce widzowi, który znajduje się w jej wnętrzu (w obręb instalacji zwykle można 

wejść), coś ważnego przekazać. Bywa, że działaniom plastycznym towarzyszy muzyka (dźwięk), film 

lub nagranie wideo. Niekiedy zdarza się, że artysta włącza się w swoje dzieło i sam prezentuje je 

widowni. 

  

53. Teresa Murak, Trzeci zasiew, 1973/2014, instalacja 

To jedno spośród licznych dzieł, które artystka dosłownie wyhodowała – wyeksponowana tu 

suknia jest porośnięta rzeżuchą. Autorka w tej instalacji, podobnie jak w innych swoich 

dziełach, wyraża zaangażowanie w sprawy ekologii. 

https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/277/43204/img/1.png


 

 

54. Jerzy Bereś, Ołtarz milczenia, 1977 

Artysta wykonał to dzieło w czasach panowania w Polsce komunizmu, gdy za krytykę władzy 

groziła kara – dlatego wielka płaska głowa w głębi ma zasznurowane usta. To i wiele innych 

swoich dzieł o podobnym charakterze artysta nazwał artystyczną manifestacją. 

 

PRZEMAWIAJĄCA INSTALACJA 

 

 Obmyślcie w zespołach kilka plastycznych instalacji, które niosłyby ważne dla was 
przesłania. Mogą one dotyczyć waszych wspólnych szkolnych problemów lub 
potrzeb. A może wykorzystacie sytuację, w jakiej się teraz znajdujemy. Potraktujcie 
to zadanie jak zabawę, do której możecie zaprosić domowników. 

 Znajdźcie na terenie DOMU (na przykład w pokoju, na korytarzu, na schodach) 
miejsca, które najlepiej nadają się do realizacji waszych działań. W instalacjach 
można wykorzystać na przykład krzesła, różnej wielkości pudełka, sznurki, kartony i 
gazety. Przydać się też mogą kolorowe papiery, pisaki, klej, nożyczki, pinezki i taśma 
klejąca. 

 Zadbajcie o dokumentację fotograficzną swoich realizacji, a następnie o sprawny 
demontaż zainstalowanych elementów. Warto pamiętać, że żadne z działań w 
przestrzeni publicznej nie może nikogo obrażać ani powodować zniszczenia 
jakichkolwiek sprzętów. 

Jest to zadanie dla uczniów poszukujących nowych wyzwań artystycznych. Ja 
traktuję je jako dodatkowe, czyli na szóstkę. 
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