
Klasa VII a – 23. 04. 2020r.  

Temat: Historia fotografii i jej rodzaje.  

Zakończyliśmy dział „Współczesny świat sztuki”. Poznaliście nowe rodzaje malarstwa i 

niektóre formy działań twórczych w sztuce drugiej połowy XX i początku XXI wieku. 

Dowiedzieliście się, co to jest awangarda w sztuce, oraz poznaliście nazwiska wybranych 

artystów torujących nowe drogi w sztuce. 

Z przykrością stwierdzam, że nie wszyscy wykonują prace i zadania plastyczne. 

Uczniowie Ci, mimo moich i wychowawców przypomnień, nie przysłali żadnego 

zadania. W związku z tym otrzymują oceny niedostateczne. 

Dziś rozpoczynamy nowy dział, tj. „Media w sztuce, sztuka w mediach”. 

Proszę zapoznać się z tekstem w podręczniku na str. 72-76. Dla uczniów, którzy zostawili 

podręczniki w szkole, temat ten jest skopiowany i umieszczony poniżej ↓. 

FOTOGRAFIA – wszyscy stykamy się z nią na co dzień. Są to obrazy dokładnie 

odzwierciedlające rzeczywistość. A skoro są to obrazy, więc powinny być 

namalowane. Techniką malarską jest tu ŚWIATŁO, a narzędziem – APARAT 

FOTOGRAFICZNY. Nie można wykonać zdjęcia bez wykorzystania światła 

(sztucznego lub naturalnego).  

Krótka historia aparatu fotograficznego: 

1) Camera obscura (Leonardo da Vinci - renesans), 

2) Dagerotyp (Louis Jacques Daguerre – pierwsza połowa XIX wieku), 

3) Aparat analogowy (XX w.), 

4) Aparat cyfrowy (XX/XXIw.). 

Rodzaje fotografii:  

- dokumentalna, 

- artystyczna (kreacyjna), 

- reklamowa, 

- fotomontaż.  

Zadanie plastyczne: - fotograficzny kolaż. 

Przygotuj wydruki komputerowe kilku fotografii, lub ich kserokopie kolorowe albo czarno-

białe, lub wycięte z gazet. Potrzebne będą także nożyczki i klej, oraz duża fotografia, lub 

kserówka, przedstawiająca krajobraz lub wnętrze (może być np. obraz ze starego kalendarza, 

kolorowej gazety, itd. ). Zastanów się nad koncepcją swojej pracy.  

Starannie wytnij potrzebne elementy (wizerunki ludzi, zwierząt, przedmiotów) z przygotowanych 

zdjęć i naklej je na dużą fotografię z krajobrazem lub wnętrzem. 

Zrób zdjęcie wykonanej kompozycji i przyślij je do oceny, do 30 kwietnia.   

 



 

 O interpretacji świata w dziełach sztuki 

 Inspirujący świat sztuki nowoczesnej 

17. Fotografia 

Twórcy w poszukiwaniu ciekawej formy chętnie sięgają po nowe wynalazki 

techniczne. Na przykład w XX wieku artyści związani z awangardowymi kierunkami 

zainteresowali się filmem, chociaż był on uznawany za sztukę podrzędną. Obecnie 

fotografia, film i multimedia są dziedzinami sztuki. Co więcej, artyści nie chcą się już 

ograniczać do jednej dyscypliny i często łączą w jednym dziele różne media (na 

przykład film, fotografię i słowo). Najpierw zajmijmy się fotografią. 

We współczesnym świecie fotografia towarzyszy nam w życiu codziennym. Nie 

wyobrażamy sobie uroczystości rodzinnej czy wakacyjnych wyjazdów bez aparatu 

fotograficznego. Obecnie mamy możliwość zapisywania zdjęć w postaci cyfrowej i 

tym samym podziwiania ich na przykład na ekranie monitora komputera. Obraz 

fotograficzny niesie rozmaite treści; znajdziemy go w internecie, w portalach 

społecznościowych i aplikacjach, gdzie niejednokrotnie zastępuje słowo. 

Do narodzin fotografii przyczyniły się rozwój techniki oraz dziedzina nauki zwana 

optyką. Różne urządzenia optyczne były znane już w starożytności. W Europie 

zagadnieniami teorii widzenia zajmował się Leonardo da Vinci, który między innymi 

opisał działanie ciemni optycznej. W pierwszej połowie XIX wieku Joseph Nicéphore 

Niépce (czyt. żozef nisefor nips) i Louis Jacques Daguerre (czyt. lui żak dager) 

utrwalili obraz i od tego momentu zaczyna się historia fotografii.

 

 85. Camera obscura 

Rycina przedstawia camerę obscurę (czyt. kamerę obskurę; dosłownie: 

ciemny pokój), tzw. ciemnię optyczną. Jest to szczelne pudło z niewielkim 

otworem, w którym znajduje się soczewka. Przez nią światło przedostaje się 

do wnętrza skrzyni, a następnie jest odbijane za pomocą lustra. W rezultacie 

na jednej z wewnętrznych ścian tworzy się obraz. Artysta przerysowywał go, a 

następnie wykorzystywał podczas malowania obrazów z zastosowaniem 

perspektywy. 
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o 18. Teatr 

o 19.–20. Teatr plastyczny, performance 

o 21. Film – twórcy i środki wyrazu 

o 22. Rodzaje filmu, film animowany 

 

 

86. Wyświetlacz aparatu cyfrowego 

Wyobraźcie sobie moment tuż przed naciśnięciem migawki aparatu. Patrzycie na 

wycinek rzeczywistości przez obiektyw lub oglądacie ten fragment na wyświetlaczu 

aparatu cyfrowego. Staracie się dobrze zakomponować poszczególne elementy, 

które mają znaleźć się na zdjęciu. Następnie naciskacie spust migawki i w tym 

momencie obraz zostaje przeniesiony na błonę fotograficzną lub utrwalony na 

matrycy urządzenia cyfrowego. Ta pojedyncza klatka z odbiciem fragmentu 

rzeczywistości to kadr.  

Aby stworzyć zdjęcie dobrej jakości, potrzebne są wiedza na temat zasad optyki, 

oświetlania fotograficznego planu, kompozycji kadru oraz inwencja twórcza. Podczas 

komponowania kadru fotograficznego można zastosować kompozycję symetryczną 

lub asymetryczną z zasadą trójpodziału. Należy także pamiętać, że fotografię 

wyróżnia możliwość oddania wyglądu trójwymiarowej rzeczywistości na 

dwuwymiarowej płaszczyźnie. Dlatego istotną rolę podczas pracy nad pojedynczym 

zdjęciem odgrywa światło.  

Fotoreporterzy wykorzystują rozmaite okazje, by uwiecznić doniosłe wydarzenia, 

pokazać los zwyczajnego człowieka, danej społeczności czy urodę zakątków ziemi. 

W takim przypadku mówimy o fotografii dokumentalnej. Zdjęcie o charakterze 

dokumentalnym ma być wiernym opisem zdarzeń, często ma poruszyć odbiorcę, na 

przykład uwrażliwić go na krzywdę drugiego człowieka czy zwrócić jego uwagę na 

zjawiska, zachodzące na całej kuli ziemskiej. 
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87. Kadr fotograficzny kompozycji asymetrycznej i zastosowanie zasady 

trójpodziału 

Fotograf rysuje cztery linie – dwie pionowe i dwie poziome. Najważniejsze obiekty na 

zdjęciu powinny znaleźć się na przecięciu linii. Czy w waszym odczuciu pejzaż ten 

jest dobrze skadrowany? Spójrzcie na kompozycję obrazu kolejnych 

przedstawionych fotografii. Czy spełnia ona zasadę trójpodziału? 

Z czasem fotografie twórców dokumentujących rzeczywistość, takich jak Henri 

Cartier-Bresson (czyt. enri cartie bresą) czy Tadeusz Rolke, nabierają dodatkowej 

wartości. Nadal urzekają formą i nastrojem emanującym z kadru, ale są także 

świadectwem minionej epoki. 
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88. Henri Cartier-Bresson, Za dworcem St. Lazare (czyt. sę lazar), Paryż, 1932 

Artysta potrafił uchwycić decydujący moment, czyli najciekawszą, wyjątkową chwilę. 

Pamiętajcie, że fotograf zawsze dokonuje subiektywnego wyboru tego, co chce 

zatrzymać w kadrze. Jest to jeden z czynników decydujących o kreatywnym 

charakterze fotografii. Artysta bardzo dbał o kompozycję obrazu. Był też 

przeciwnikiem ingerowania w fotografię i twierdził, że nie należy jej retuszować, czyli 

poprawiać. Nie polecał także dodatkowego kadrowania podczas wykonywania 

odbitki. Bresson uważał, że czerń i biel są lepsze dla obrazu fotograficznego niż 

kolor. 
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89. Tadeusz Rolke, Eustachy i Matylda, 1961 

Ta fotografia zawiera element kreacji. Bohaterowie zdjęcia pozują, kobieta się 

uśmiecha. Jednak zwracamy również uwagę na ubiór i elementy charakterystyczne 

dla ówczesnej rzeczywistości. Zatem zdjęcie to ma także cechy dokumentu. 

Fotografia stała się ważnym środkiem wyrazu (medium) między innymi dla 

surrealistów. Artyści plastycy przyczynili się do rozwoju tej dziedziny. Do twórców 

eksperymentujących z obrazem fotograficznym należał Man Ray (czyt. rej; il. 91). 

Artysta zarówno tworzył fotografie z użyciem aparatu fotograficznego, jak i 

poszukiwał nowych artystycznych rozwiązań, realizował obrazy graficzne niezwykłą 

metodą. Układał przedmioty na papierze światłoczułym, a następnie naświetlał 

kompozycję. Tak powstawały tzw. rayografy (czyt. rejografy). 
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90. Kacper Kowalski, fotografia z cyklu Wzorki polskie III, 2009–2011 

Jakie refleksje nasuwa ten obraz? Autor fotografował pejzaże północnej Polski z lotu 

ptaka, pragnąc ukazać piękno Ziemi. To jezioro uwiecznił na zdjęciach o różnych 

porach roku. Zestawienie wielu takich ujęć daje niezwykłe wrażenie. Pojedyncze 

zdjęcia są obrazami niemal abstrakcyjnymi.  

 

91. Man Ray, Czarna i biała, 1936 

Zdjęcie wykonane przez słynnego artystę związanego z surrealistami oddaje ideę 

fotografii kreacyjnej. Twórca uzyskał równowagę między ciemnymi i jasnymi partiami 

obrazu głównie dzięki starannej kompozycji kadru i precyzyjnemu oświetleniu. W 

rezultacie zdjęcie emanuje spokojem i klasyczną elegancją.  
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Domyślacie się już, że fotografia kreacyjna (artystyczna) to szerokie pojęcie. Dzięki 

fotografii artysta może również tworzyć iluzję rzeczywistości – obraz świata, który 

istnieje w marzeniach. Artysta, zajmujący się fotografią kreacyjną, zaczyna od idei, a 

potem aranżuje otoczenie. Jeśli fotografuje martwą naturę, układa potrzebną 

kompozycję i za pomocą światła wydobywa fakturę przedmiotu. Sesja zdjęciowa z 

udziałem modela wymaga oprawy scenograficznej lub neutralnego tła. Fotograf sam 

lub ze współpracownikami przygotowuje rekwizyty i kostiumy, ustawia lampy. Z kolei 

praca w plenerze stwarza nowe możliwości i wyzwania. Nawet na zewnątrz artysta 

wykorzystuje sztuczne światło i niejednokrotnie naturalne otoczenie urozmaica 

dekoracjami. 

Fotografie często poddaje się korekcie. Już po wykonanej sesji poprawia się 

kolorystykę i kontrast zdjęcia. Czasem dokonuje się bardziej skomplikowanych 

ingerencji w obraz, takich jak fotomontaż. Artysta pracujący nad takim dziełem 

wycina poszczególne części z innych fotografii i układa z nich całkiem nową 

kompozycję, często o wymowie fantastycznej (il. 92). 



 

92. Andrzej Różycki, Zatruta studnia, 1965 

Artysta był między innymi związany z grupą twórców, która eksperymentowała na 

polu fotografii i często stosowała fotomontaż. Niesamowity klimat zdjęcia Różyckiego 

współtworzą elementy obce, wycięte z innych fotografii. Kolorowe postacie i 

przedmioty wkomponowane w czarno-biały obraz nadają mu zupełnie nowe 

znaczenie. 
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Istnieją także fotomontaże, w których scalone fragmenty układają się w jednorodną 

całość, a odbiorca nie znajduje granicy między naturalnym odbiciem rzeczywistości a 

manipulacją. Taki efekt powstaje w wyniku fotomontażu cyfrowego. Współcześnie 

powszechną praktyką jest retusz fotografii za pomocą programu komputerowego.  

Obraz fotograficzny ze względu na wierność przedstawienia może pełnić funkcję 

użytkową, na przykład promować określone produkty w celach sprzedaży. Mówimy 

wtedy o fotografii reklamowej. Jej autor stwarza iluzję piękna, odwołuje się do tego, 

co ładne i przyjemne, by zachęcić odbiorców i konsumentów do kupna określonego 

przedmiotu.  

Przygotuj wydruki komputerowe kilku fotografii lub ich kolorowe albo czarno-białe 

kserokopie. Potrzebne będą także nożyczki i klej. Zadbaj o to, aby przynajmniej 

jedno zdjęcie przedstawiało pejzaż lub wnętrze, a ponadto wykorzystaj fotografie z 

wizerunkami ludzi, zwierząt i przedmiotów. 

 Zastanów się nad koncepcją swojej pracy. 

 Starannie wytnij elementy z przygotowanych zdjęć. Następnie naklej je 

na fotografię z krajobrazem lub wnętrzem.  

 Na końcu możesz zrobić zdjęcie wykonanej kompozycji (zadbaj, by 

całość, bez zniekształceń, znalazła się w kadrze) i je wydrukować. 

Możesz też wykonać kolorową kserokopię stworzonego fotograficznego 

kolażu. 

Pomyśl, odpowiedz, wyszukaj 

1. Jakie czynniki powodują, że fotografia może stać się dziełem sztuki? Co 

decyduje o jej artystycznym potencjale? 

2. Opisz charakterystyczne cechy poszczególnych rodzajów fotografii. 

Jakie są między nimi różnice? 

3. Jakie funkcje spełnia fotografia dokumentalna? 

4. Określ, co to jest fotomontaż. 

 

 

 


