
Klasa VI  – plastyka. 

Temat: Spokój i harmonia w sztuce. 

Rozpoczęliśmy nowy dział dotyczący historii sztuki. Na początek poleciłam Wam wykonać OŚ CZASU. 

Gotową włóżcie do koszulki A4 i umieśćcie w podręczniku. Posłuży Wam jako pomoc dydaktyczna w 

kolejnych lekcjach. Termin jest do końca miesiąca kwietnia. (Nadal czekam na zaległe prace – do 24 

kwietnia).  

Dziś dowiemy się, co oznacza spokój i harmonia w sztuce. Przeczytajcie uważnie tekst w podręczniku 

na str. 52-60 (lub umieszczony pod tą lekcją).  

Pomyśl i odpowiedz: 

1) Wskaż na osi czasu ANTYK, RENESANS i KLASYCYZM. Czy sztuka tych epok ma jakieś cechy 

wspólne? 

2) Jakie elementy z architektury starożytnej wykorzystywali w swoich dziełach architekci 

odrodzenia?  

3) Gdzie w Polsce znajdują się wybitne przykłady sztuki renesansu? 

Na Waszej OSI CZASU  zaznaczcie przedział czasowy epoki RENESANSU (odrodzenia). Na kartoniku z 

nazwą RENESANS, wpisz nazwiska artystów i tytuły ich dzieł reprezentujących tą epokę.    

 14.–15. Spokój i harmonia 
Renesans to epoka w kulturze i sztuce, która nastąpiła po gotyku i trwała od około 

połowy XV wieku do końca wieku XVI. Jej nazwa pochodzi od francuskiego słowa 

renaissance (czyt. renesans), oznaczającego odrodzenie. W tym czasie artyści 

włoscy odkryli na nowo piękno sztuki antycznej. Próbowali jej dorównać, stosując te 

same zasady: harmonię i umiar. Kompozycja obrazów jest zazwyczaj 

uporządkowana, czasami symetryczna. Artyści studiowali dokładnie ludzkie ciało i 

poszukiwali doskonałych proporcji. Zarówno w sztuce antyku, jak i renesansu 

dominowało dążenie do idealizacji. Poszukamy tych cech na wybranych przykładach 

sztuki z tego czasu. 
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38. Rafael, Szkoła ateńska, 1511 

Monumentalny fresk (malowidło na tynku) w apartamentach papieskich w Watykanie przedstawia dwóch 

antycznych filozofów: Platona i Arystotelesa. Podczas przechadzki po starożytnym Rzymie mijają oni innych 

myślicieli, między innymi Pitagorasa i Sokratesa. Zwróć uwagę, jak Rafael, czyli Raffaello Santi, 

zakomponował tę scenę. W jaki sposób udało mu się uniknąć chaosu przy tak dużej liczbie postaci? Jaki rodzaj 

perspektywy został tu zastosowany? Jeśli nie pamiętasz, zajrzyj do rozdziałów 9.–10. Czy kompozycja tego 

obrazu jest symetryczna? 

                                                                           
Rafael od najmłodszych lat uczył się malarstwa pod okiem swojego ojca. Tworzył w Urbino, 

we Florencji i w Rzymie. Zmarł w wieku zaledwie trzydziestu siedmiu lat. Zasłynął przede 

wszystkim z malowania licznych wizerunków Madonny. Choć do obrazów pozowali mu 

często znajomi, to malowane przez niego postaci świętych i aniołów są przedstawione w 

sposób wyidealizowany. Rafael jest także autorem Szkoły ateńskiej. Stojący pośrodku sceny 

Platon (z palcem uniesionym do góry) ma rysy, które przypominają twarz Leonarda da Vinci. 
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39. Rafael, Madonna z Jezusem i św. Janem zwana Piękną Ogrodniczką, XVI wiek 

Madonna z Jezusem i św. Janem są przedstawieni tak, jakby chodziło o spacer matki z dwojgiem dzieci za 

miasto w pogodny dzień. W głębi widzimy już nie złote tło, jak w obrazach średniowiecznych, lecz rozległy 

krajobraz. Artysta buduje wrażenie niczym niezmąconego spokoju nie tylko poprzez układ postaci zamknięty w 

trójkącie, ale także przez subtelny klimat obrazu. Zajrzyj do rozdziału 11. i powiedz, jaki rodzaj perspektywy 

zastosował tu artysta. 

 
Sandro Botticelli naprawdę nazywał się Alessandro Filipepi. „Botticelli” to przydomek, a po 

włosku słowo to oznacza małą beczkę. Czyżby Sandro był niski i krępy? Większość życia 

spędził we Florencji. Malował obrazy religijne i mitologiczne, przykładając dużą wagę do 

dokładnego rysunku, w którym dominowała płynna, falista linia. Stosował zazwyczaj jasne 

kolory i niewielki modelunek światłocieniowy. Jego obrazy możecie łatwo rozpoznać po 

charakterystycznej urodzie namalowanych przez niego kobiet. Czy ciała malowane przez 

Botticellego są poprawnie zbudowane? Badacze mają co do tego wątpliwości. Botticellego 

nie nazwalibyśmy artystą naukowcem, może raczej malarzem poetą. 

 
40. Sandro Botticelli (czyt. boticzelli), Narodziny Wenus, ok. 1485 

Wraz z zainteresowaniem kulturą i sztuką starożytną w malarstwie renesansu powraca tematyka mitologiczna. 

Na obrazie Botticellego widzimy Wenus, która właśnie wyłoniła się z piany morskiej. Zefiry po lewej stronie 

próbują zdmuchnąć muszlę na ląd. Hora (jedna z bogiń pór roku) zamierza otulić nagą boginię kwiecistym 

płaszczem. Kompozycja obrazu jest uporządkowana i skoncentrowana wokół postaci Wenus. Jej ciało ustawione 

jest w kontrapoście, znanym nam ze sztuki antycznej. Czy pamiętasz z zeszłego roku, na czym polega taki układ 

ciała? 

Współczesny amerykański artysta Bill Viola (czyt. wajola) tworzy nietypowy wideo-

art (z ang. sztuka wideo). Niekiedy impulsem do stworzenia filmu stają się dla niego 

konkretne dzieła sztuki dawnej. Kiedy świat wokół przyspiesza i bombarduje 

natłokiem bodźców – on zwalnia i ogranicza środki artystycznego wyrazu do 

minimum. W jego filmach nie ma głośnych dźwięków ani gwałtownych ruchów, 

wszystko dzieje się w zwolnionym tempie. Występują w nich profesjonalni aktorzy, 

którzy doskonale panują nad ciałem: zarówno nad najmniejszym gestem, jak i 

mimiką twarzy. Viola czerpie inspirację nie tylko z własnych doświadczeń, ale także z 

innych kultur i religii. Za pomocą nowoczesnych technologii artysta próbuje wytrącić 

widza z codziennego zgiełku i pośpiechu, zmusić do zatrzymania się i czujnej 

obserwacji. Znajdź w internecie filmy tego artysty. Co o nich sądzisz? 
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41. Mariotto Albertinelli,                                     42. Bill Viola, Greeting (czyt. griting,  

Nawiedzenie, 1503                                                  czyli powitanie), wideo-art, 1995 

 
Jakie widzisz podobieństwa pomiędzy renesansowym obrazem religijnym a kadrem z wideo 

Billa Violi? Obraz przedstawia scenę z Biblii. Maria, zaraz po zwiastowaniu, idzie w 

odwiedziny do swej ciężarnej kuzynki, Elżbiety. Spróbuj znaleźć film w internecie. Zastanów 

się, czy wideo także przedstawia scenę biblijną, czy tylko ją przypomina.  

Michał Anioł, czyli Michelangelo Buonarroti (czyt. mikelandżelo) jak przystało na 

człowieka renesansu, był jednocześnie malarzem, rzeźbiarzem, architektem, a nawet 

poetą! Przez wiele lat pracował dla włoskiego rodu Medyceuszy. W Watykanie 

możemy oglądać niektóre dzieła tego artysty: znaną wam już Pietę, kaplicę 

Sykstyńską i kopułę bazyliki św. Piotra. Niewiele prac dotrwało do naszych czasów, 

ale większość z nich to dzieła wybitne 
 

43. Michał Anioł, Pieta, ok. 1500 
Artysta uporządkował tę scenę przez nadanie jej formy zbliżonej do trójkąta, dzięki czemu 
dzieło jest doskonale zrównoważone. 
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44. Michał Anioł, Dawid, 1504 
Ten ogromny, 5,5-metrowy akt męski (przedstawienie nagiej postaci) przedstawia biblijnego Dawida na 

chwilę przed walką z Goliatem. Stojący w kontrapoście młodzieniec przypomina starożytny posąg. W 
jego statycznej postawie nie widzimy ruchu. Spokojny i pewny zwycięstwa bohater wygląda tak, jakby 
w skupieniu zbierał siły przed atakiem. 
 
 

  45. Antonio Canova (czyt. kanowa),   

                                                                                 Paolina Borghese (czyt. borgeze), 1808 

Klasycystyczni rzeźbiarze ukazywali ludzi pięknych i szlachetnych. Rysy postaci upiększano, były regularne, nie 

wyrażały na ogół żadnych uczuć – podobnie jak rysy rzeźb starogreckich. Nagość, profil twarzy, greckie 

uczesanie znane z antycznych posągów, a nadto ogromny spokój, jakim tchnie oblicze niewiasty, mogłyby 

sugerować, że patrzymy na starożytną boginię. Jest to jednak portret siostry cesarza Napoleona. 

 

Podobne do renesansowych tendencje do uporządkowania kompozycji oraz fascynację 

kulturą antyczną znajdziemy także w sztuce klasycyzmu (XVIII i początek XIX wieku).              

W XVIII wieku odkryto Pompeje i dwa inne miasta, które zniknęły pod lawą wulkanu 

Wezuwiusza w I wieku n.e. Odkopane pozostałości starożytnych budynków, dzieł sztuki i 

przedmiotów codziennego użytku wzbudziły ogromne zainteresowanie antykiem. Architekci i 

artyści, głównie rzeźbiarze, zaczęli naśladować dzieła z tamtego okresu – tak powstał styl 

nazwany klasycyzmem. 
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Antyk był jednym z głównych źródeł inspiracji współczesnego rzeźbiarza Igora Mitoraja. 

Ten polski artysta po latach zagranicznych podróży osiedlił się we Włoszech. Stworzył tam 

mnóstwo rzeźb nawiązujących formą lub choćby tytułem do starożytnej sztuki i mitologii. 

Jego ogromne prace możemy spotkać na placach wielu europejskich miast, między innymi 

Paryża, Londynu, a także Krakowa.  

46. Igor Mitoraj, wystawa rzeźb w  

                                                                                        Pompejach, 2016 
Te rzeźby przypominają antyczne akty męskie. Kiedy się jednak dokładniej przyjrzymy, zobaczymy liczne 

niedoskonałości, uszkodzenia i spękania. Nie powstały one (jak to było w przypadku rzeźb 
antycznych) w wyniku działania czasu. Są wykonane przez samego artystę. Jego prace nabrały 
szczególnej wymowy, gdy w 2016 roku zostały wystawione w Pompejach. 

 

Starożytne zasady umiaru, harmonii i doskonałych proporcji realizowane w sztuce 

renesansowej we Włoszech rozprzestrzeniły się w całej Europie. Za pośrednictwem włoskich 

artystów dotarły także do Polski. Architekci odrodzenia, przynajmniej częściowo, posługiwali 

się takimi samymi elementami, jakie wykorzystywali budowniczowie starożytni – formą łuku 

oraz porządkami architektonicznymi: doryckim, jońskim i korynckim. Czy pamiętasz z 

poprzedniego roku, czym się różniły te porządki? Jednym z najświetniejszych przykładów 

architektury tego okresu w Polsce jest zamek na Wawelu, przebudowany wówczas przez 

Jagiellonów – Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. 

   47. Zamek Królewski  

                                               na Wawelu w Krakowie, krużganki z początku XVI wieku 
Ten najsłynniejszy polski zamek w ciągu wieków był wielokrotnie przebudowywany. Wewnętrzny dziedziniec 

został zaprojektowany w stylu renesansowym. Do antyku nawiązują półkoliste łuki tworzące podcienia 

(korytarze otwarte na dziedziniec), podtrzymywane przez kolumny w stylu jońskim. Spokojny rytm łuków i 

kolumn stwarza wrażenie porządku i harmonii. 
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 48. Wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej 

                                                                              przy katedrze na Wawelu, 1575 
W niszach kaplicy znajdują się nagrobki królewskie: Zygmunta Starego (u góry) wyrzeźbił 

Bartolomeo Berrecci (czyt. bereczczi), a Zygmunta Augusta (poniżej) – Santi Gucci (czyt. 

guczczi). Oba wykute w czerwonym żyłkowatym marmurze, trwają jakby w spokojnym 

uśpieniu. 

 
Wyjątkowym przykładem architektury renesansu jest założenie urbanistyczne (miejskie) 

Zamościa. Został on zaprojektowany pod koniec XVI wieku przez włoskiego architekta 

Bernarda Moranda na zlecenie kanclerza Jana Zamoyskiego jako miasto idealne. Na 

zupełnym pustkowiu wybudowano samowystarczalną twierdzę, w której obrębie znajdowały 

się pałac, ratusz, katedra, biblioteka oraz akademia. Ulice krzyżowały się pod kątem prostym 

i tworzyły pośrodku rynek otoczony kamienicami, których podcienie umożliwiały swobodny 

spacer nawet w czasie niepogody 

 
49. Georg Braun i Frans Hogenberg, Zamość na sztychu, XVII wiek 

W przeciwieństwie do średniowiecznych grodów, które chaotycznie rozbudowywały się z biegiem lat, 

Zamość zaprojektowano od razu w całości jako miasto idealne. 
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                    50. Stare Miasto  w Zamościu, widok obecny 
Renesansowy układ ulic, rynków i najważniejszych budowli pozostał czytelny do dziś. Stare Miasto w 

Zamościu, jako unikatowe założenie urbanistyczne, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. 
 

Zasady umiaru, harmonii i symetrii realizowano także w epoce klasycyzmu. Jednym z 

najpiękniejszych polskich przedsięwzięć tego okresu jest zespół pałacowo-parkowy znany 

jako Łazienki Królewskie w Warszawie. Powstał na życzenie króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, a pracowało przy nim wielu artystów, przede wszystkim architekci – 

Dominik Merlini i Jan Chrystian Kamsetzer (czyt. kamzecer). Do znanych budowli tego 

zespołu należą między innymi królewska rezydencja, czyli pałac Na Wodzie, Biały Domek, 

pałac Myślewicki, Stara Pomarańczarnia, teatr Na Wodzie, a wszystko otoczone pięknym 

parkiem ozdobionym licznymi rzeźbami. 

 
 

51. Dominik Merlini i Jan Chrystian Kamsetzer, pałac Na Wodzie w warszawskich 

Łazienkach, 1793 

W tej letniej rezydencji króla Stanisława Augusta tympanon oraz kolumny zwieńczone kapitelami w porządku 

korynckim przypominają antyczne portyki. Elewację dekorują rzeźby przedstawiające postacie 

mitologiczne, między innymi Minerwę i Marsa. 
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