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Znaki przy fotografiach dzieł sztuki informują o:

narzędziach rysunkowych i podłożu,

technice malarskiej i podłożu,

materiale rzeźbiarskim,

technice mieszanej,

wymiarach dzieła,

miejscu, w którym znajduje się dzieło, 

czasie, w którym powstało dzieło.

Strony zatytułowane To warto zobaczyć  
informują o wybranych miejscach w Polsce, w któ-
rych można obejrzeć różnorodne zabytki, w tym 
także te związane ze sztuką Twojego regionu. 

Tworzę przez cały rok 
to propozycje prac  
plastycznych związanych 
z różnymi świętami.

Podręcznik „Do dzieła! 5” zaznajomi Cię z podstawowymi elementami abecadła plastycznego, 
takimi jak walor, gama barwna, faktura i kształt. Pomoże zrozumieć, czym jest kompozycja 
w sztuce oraz jakie jej rodzaje wyróżniamy w dziełach malarskich. Ciekawe reprodukcje ułatwią 
zrozumienie nowych zagadnień, a różnorodne ćwiczenia pomogą w doskonaleniu Twoich 
umiejętności i poszukiwaniu pomysłów na działania plastyczne.

Jak korzystać z podręcznika?

Podsumowania  
Czy już wiesz? ułatwią  
powtórzenie zdobytej wiedzy.

O tym się dowiesz informuje, czego nauczysz się na danej lekcji.

Ciekawi sztuki to odpowiedzi  
na interesujące pytania 
dotyczące twórczości  
artystycznej.

Różnorodne Ćwiczenia 
rozwiną Twoje  
umiejętności plastyczne.

Sztuka wokół nas  
zawiera wiadomości na temat 
ciekawych zjawisk artystycz-
nych, które możesz zaobser-
wować w codziennym życiu.

Słowniczek plastyczny 
zawiera wyjaśnienia pojęć 
z dziedziny sztuki, które 
pojawiają się w tekście.

Poznaję i zwiedzam  
to informacje na temat 
epok i stylów w sztuce oraz 
muzeów gromadzących 
pochodzące z nich dzieła.

Do dzieła! to ciekawe 
pomysły na prace 
plastyczne oraz 
wskazówki dotyczące 
różnorodnych sposo-
bów ich wykonania.



„Jeśli usłyszysz w sobie głos, który 
mówi nie umiem malować, to maluj  
za wszelką cenę, a ten głos ucichnie”.

Vincent van Gogh 
 [czyt.: winsent wan gog]

Claude Monet [czyt.: klod mone], 
Impresja. Wschód słońca (fragment)



Spis treści

   ABC sztuki  .............................................................................................................................................................  6

   Barwa ......................................................................................................................................................................  12
Do dzieła! Kostium na kolorowy bal  ....................................................................................................................  18 
Poznaję i zwiedzam – Barwy w sztuce romańskiej  ..........................................................................................  20
Poznaję i zwiedzam – Barwy w sztuce gotyckiej  ..............................................................................................  21
Poznaję i zwiedzam – Dwa style w sztuce średniowiecza  .............................................................................  22

   Faktura  ...................................................................................................................................................................  24
Do dzieła! Nocny pejzaż   .........................................................................................................................................  30

   Kształt, forma, bryła  ..........................................................................................................................................  33
Do dzieła! Statek kosmiczny  ..................................................................................................................................  39
Poznaję i zwiedzam – Proporcje form w sztuce renesansu  ...........................................................................  42

   Kompozycja   ..........................................................................................................................................................  44
Kompozycja centralna  ..............................................................................................................................................  46
Kompozycja symetryczna i asymetryczna  ..........................................................................................................  47
Do dzieła! Zwierzęta w ruchu  ................................................................................................................................  49
Kompozycja otwarta i zamknięta  .........................................................................................................................  50
Kompozycja statyczna i dynamiczna   ..................................................................................................................  52
Do dzieła! Wichura ....................................................................................................................................................  54
Poznaję i zwiedzam – Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku  ...............................................................  56
Poznaję i zwiedzam – Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu  ...........................................................  58
Kompozycja rytmiczna  ............................................................................................................................................  60
Do dzieła! Na stadionie  ...........................................................................................................................................  61
Układy form w naturze  ............................................................................................................................................  63

   Tworzę przez cały rok – Dekoracje na różne święta  .................................................................................  65

   To warto zobaczyć – Polskie zabytki z XII–XVIII w.  ..................................................................................  66

   Słowniczek plastyczny  .......................................................................................................................................  68

   Spis reprodukcji  ...................................................................................................................................................  71

5



ABC sztuki
O tym się dowiesz
• Jakie są powiązania 

pomiędzy sztukami 
plastycznymi 
i innymi dziedzinami 
sztuki?

• Czym są zabytki?
• Jak działają i jakie 

zadania mają 
muzea, galerie 
i centra sztuki?

• Jakie są rodzaje 
wystaw?

  Związki różnych dziedzin sztuki
Sztuki plastyczne łączą się z wieloma dziedzinami, m.in. teatrem, 
tańcem, filmem, literaturą, muzyką. Czasem związki te są wyraźne 
– np. w obrazach ukazujących wydarzenia z utworów literackich – 
a czasem jedynie się ich domyślamy.

We wszystkich dziedzinach sztuki i ich dziełach występują ele-
menty abecadła plastycznego. Jednym z nich jest przemyślany układ 
części, wynikający z pomysłu twórcy, czyli kompozycja. Swoją 
kompozycję mają zarówno obrazy czy rzeźby, jak i wiersze, powie-
ści, sztuki teatralne, kadry filmowe i utwory muzyczne. Podobnie 
twórcy wielu dziedzin posługują się zaskakującymi zestawieniami, 
które mają zaciekawić odbiorcę – kontrastami. Mogą to być kon-
trasty barw, walorów, kształtów czy dźwięków, ale też charakterów 
postaci literackich, teatralnych lub filmowych, z których jedna jest 
bohaterem pozytywnym, a druga – negatywnym.

Dzieła plastyczne, teatralne, filmowe, muzyczne czy literackie 
powstają ponadto w tym samym celu – aby oddziaływać na nas, 
odbiorców, i by przekazać nam określone przesłanie twórcy oraz 
wywołać emocje. Mogą nas zachwycić bądź zastanowić albo też 
możemy odbierać je jako brzydkie, nieciekawe. Kontakt z różnorod-
nymi przykładami sztuki sprawia, że rozwijamy się, pobudzamy 
wyobraźnię, zdobywamy wiedzę, stajemy się wrażliwsi, dostrzega-
my piękno i często sami zaczynamy odczuwać potrzebę tworzenia.

Co łączy plastykę i muzykę?
Muzyka, podobnie jak plastyka i pozostałe dziedziny sztuki, ma 
swoje abecadło. Niektóre jego elementy są wspólne dla dzieł 
sztuki i utworów muzycznych. Przykładowo, gama występuje 
w plastyce jako zestaw określonych barw, a w muzyce – jako 
uporządkowanie dźwięków. Mówi się także o barwie i fakturze 
dźwięku czy o plamach brzmieniowych. W obrazie dany element 
może się powtarzać w pewnym rytmie, podobnie jak dźwięk 
w piosence. Malarstwo i muzykę łączy nawet wspólna nazwa 
rodzaju dzieł: istnieją nokturny muzyczne, czyli nastrojowe 
utwory, oraz nokturny malarskie – obrazy ukazujące świat  
po zmierzchu.

Ciekawi sztuki

Aleksander Gierymski,  
nokturn Most Ludwika w Monachium, XIX w.
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Michaił Łarionow, projekty kostiumów 
do baletu Błazen, XX w.

Pablo Picasso [czyt.: pikasso], projekty kostiumów  
do baletu Parada, XX w.

Philip Engleheart  
[czyt.: filip engelhart], 
scenografia do spektaklu 
Metamorphosis  
[czyt.: metamorfozis] 
w reżyserii Gary’ego  
[czyt.: garego] Seftona, 
Teatr ONO, Sussex  
[czyt.: saseks] w Wielkiej 
Brytanii, XXI w.

Sztuki plastyczne, muzyka, literatura i taniec często spotykają się w teatrze. Podczas tworzenia 
wystroju sceny – zwanego scenografią – uwzględnia się większość elementów abecadła plastycznego. 
Dekoracja sceniczna stanowi połączenie malarstwa, rzeźby i architektury. Scenografowie dobierają 
barwy i kształty tak, aby w ramach sceny stworzyć całość przypominającą obraz. Dążą do tego, by 
podkreślić treść spektaklu oraz wywołać emocje u widzów. Często też inspirują się najnowszą sztuką.

Podczas tworzenia kostiumów teatralnych i filmowych projektanci uwzględniają elementy języka  
plastyki. Ważna jest kolorystyka i dekoracyjne wzory strojów. Często ubiory sceniczne przestają być 
wygodnym odzieniem, a stają się przestrzennym, rzeźbiarskim kształtem.
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Léon Bakst, projekt okładki do programu baletu 
Popołudnie Fauna, XX w.
Artyści często współpracują z producentami filmów 
i teatrami oraz wydawnictwami i czasopismami. 
Tworzą projekty kostiumów, scenografii, ilustracji, 
plakatów i innych materiałów promocyjnych 
towarzyszących wydarzeniom kulturalnym. 

François-Raoul Larche 
[czyt.: fransuła raul larsz], 
Loïe Fuller [czyt.: loi fuler], 
XIX w. 
Loïe Fuller była aktorką 
i tancerką, która 
zapoczątkowała rewolucję 
w teatrze tanecznym – 
odrzuciła tradycyjne pozy 
i ruchy oraz ciężkie 
kostiumy, przebrała się 
w zwiewne szaty 
i występowała w świetle 
kolorowych lamp. Robiło 
to na widzach ogromne 
wrażenie. Francuski 
artysta postanowił 
uwiecznić niezwykłą, 
pełną ruchu sylwetkę 
w formie rzeźby.

Edgar Degas [czyt.: dega],  
Orkiestra w operze, XIX w.

Caravaggio [czyt.: karawadżio], Muzycy, XVI w.

Artyści sztuk plastycznych od wieków fascynują się muzyką. Wielu malarzy tworzyło, słuchając ulubionych 
utworów. Próbowali oni znaleźć w języku sztuki środki pomagające zilustrować dźwięki, którym czasem 
przypisywano określone barwy i kształty. W muzyce, podobnie jak w sztuce, poszukiwano harmonii 
i doskonałości. Popularne rozrywki, jakimi są koncertowanie, słuchanie muzyki czy chodzenie do teatru, 
były częstym tematem dzieł sztuki.
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  Muzea, wystawy i festiwale sztuki
Dzieła sztuki można oglądać przede wszystkim w muzeach. Na 
wystawach muzealnych, zwanych ekspozycjami, stykamy się nie 
tylko z dziełami sztuki, lecz także z zabytkami, czyli przedmiota-
mi, które stanowią ważny ślad minionych czasów, mają dużą war-
tość historyczną i naukową. Zabytkami nazywamy także budowle, 
a nawet całe miasta. Mówi się o nich również, że są dobrem kultury 
lub pomnikiem historii. Zabytki podlegają ochronie. Często są to 
przedmioty stare i delikatne, które łatwo uszkodzić. Dlatego w mu-
zeach najczęściej nie można dotykać zgromadzonych tam obiektów, 
czyli eksponatów.  

Opiekę nad zbiorami muzealnymi sprawuje kustosz. Zniszczonym 
dziełom pierwotny wygląd przywracają konserwatorzy. Zabezpie-
czają oni także dzieła przed działaniem szkodliwych czynników, np. 
przed wilgocią. Wystawy czasowe w muzeach i galeriach sztuki or-
ganizują kuratorzy, czyli pracownicy muzeów lub zaproszeni eksper-
ci i artyści decydujący, które dzieła i w jaki sposób zostaną zaprezen-
towane. Uroczyste otwarcie wystawy, często połączone ze spotkaniem 
z kuratorem albo artystą, nosi nazwę wernisażu.

Kuratorami zwykle są znawcy danej dziedziny sztuki, ale współczesne muzea mają także inne pomysły 
na ciekawe ekspozycje. W 2016 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się wystawa 
W Muzeum wszystko wolno, przygotowana przez zespół młodych kuratorów. Grupa 69 dzieci w wieku 
6–14 lat przez sześć miesięcy uczestniczyła w projekcie edukacyjnym, w którego trakcie poznawała 
muzeum i pracowała nad ekspozycją. Dzieci wybrały blisko 300 eksponatów prezentowanych na wy-
stawie i zaplanowały wszystkie jej elementy. Wzięły udział w opracowaniu animacji, filmu i wizualizacji 
towarzyszących wystawie oraz zaprojektowały scenografię ekspozycji, nagrały audioprzewodniki i zre-
dagowały podpisy do dzieł. Na wystawie można było zobaczyć rozmaite obiekty: zabytki sztuki staro-
żytnej i orientalnej, przykłady rzemiosła artystycznego, rzeźby dawne i współczesne, fotografie, rysunki 
i grafiki, monety i medale, ubiory oraz obrazy pochodzące z różnych epok. 

Plakaty z wystawy W Muzeum wszystko wolno
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Istnieją muzea, w których można obejrzeć dzieła tylko z określone-
go czasu – np. prehistoryczne czy współczesne. Inne gromadzą 
sztukę danego kraju lub regionu bądź jedynie obrazy, rysunki albo 
sztukę użytkową. W galeriach sztuki możemy natomiast nie tylko 
podziwiać dzieła sztuki, lecz także je kupić. Różne formy sztuki 
najnowszej zwykle prezentowane są w centrach sztuki współczesnej. 
Można w nich dotykać niektórych eksponatów, a inne wymagają 
aktywności odbiorcy, np. włączenia nagrania gestem dłoni lub ru-
chem ciała.

Jednak gromadzenie zbiorów, ich badanie, ochrona i prezentowa-
nie to nie wszystkie zadania współczesnych muzeów, galerii i cen-
trów sztuki. Dzisiaj coraz częściej instytucje te łączą funkcje do-
mów kultury, kin, bibliotek, księgarni, kawiarni, miejsc widowisk 
artystycznych, organizują też zajęcia i warsztaty. Można w nich nie 
tylko spotkać się ze sztuką i z ciekawymi ludźmi, lecz także odpo-
cząć, zdobyć wiedzę i umiejętności, przyjemnie spędzić czas ze zna-
jomymi oraz spróbować sił w twórczości artystycznej.

Kontakt z dziełami sztuki umożliwiają nam również liczne wyda-
rzenia organizowane cyklicznie – co kilka miesięcy lub lat. Są to 
festiwale i targi sztuki, a także biennale – wystawy powtarzające się 
co dwa lata – lub triennale – ekspozycje organizowane co trzy lata. 
Podczas tego typu zdarzeń prezentowane są najnowsze dzieła róż-
nych dziedzin i twórców z wielu krajów. Często wystawom tym 
towarzyszą konkursy, w których artyści walczą o nagrody.

Najważniejszym i najstarszym festiwalem sztuki jest Międzynarodowe Biennale w Wenecji, 
organizowane od 1895 r. Co dwa lata Polskę reprezentuje na tej wystawie inny rodzimy artysta, 
który tworzy dzieło przeznaczone do ekspozycji w polskim pawilonie. 

W Polsce najstarszym biennale jest Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie – 
pierwszy na świecie konkurs tego typu dla plakacistów, odbywający się od 1966 r.

Wnętrze kawiarni na biennale w Wenecji, XXI w. Polski pawilon na biennale w Wenecji, XX w.
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Czy już wiesz? 
•   Sztuki plastyczne oraz teatr, literatura, film,  

muzyka i taniec łączą się ze sobą. Artyści 
tych dziedzin inspirują się nawzajem swoimi 
dokonaniami. Ponadto tworzą w tych samych 
celach: aby wywoływać emocje w odbiorcach 
i przekazać im określone przesłanie.

•   Niektóre elementy języka sztuki, jak np. 
kompozycja, są wspólne dla wielu dyscyplin 
artystycznych.

•   Zabytek to przedmiot lub budynek, który 
stanowi ważny ślad danego czasu czy 
zdarzenia, ma dużą wartość historyczną, 
naukową i artystyczną oraz podlega 
ochronie. Zabytki nazywamy również 
dobrami kultury lub pomnikami historii.

•   Eksponatami nazywamy przedmioty 
prezentowane w muzeach.

•   Opiekę nad zbiorami muzealnymi  
sprawuje kustosz.

•   Konserwatorzy zabytków przywracają 
zniszczonym dziełom pierwotną formę 
i zabezpieczają je przed uszkodzeniami.

•   Kurator to pracownik muzeum lub znawca 
danej dziedziny przygotowujący wystawę – 
wybiera dzieła, które mają być na niej 
zaprezentowane, oraz ustala ich układ.

•   Biennale to wystawa sztuki, czasem 
połączona z konkursem, powtarzana co dwa 
lata, natomiast triennale jest ekspozycją 
organizowaną co trzy lata.

Ćwiczenia
1.  Stwórz album dzieł, które szczególnie Ci się podobają i byłyby warte 

zobaczenia z bliska. W tym celu obejrzyj w dostępnych źródłach 
reprodukcje. Wybrane prace wydrukuj lub skseruj i wytnij. Następnie 
ułóż je w określonym porządku oraz uzupełnij własnymi opisami 
i rysunkami nawiązującymi do umieszczonych w albumie reprodukcji.

2.  Wykonaj plakat informujący o biennale sztuki dzieci i młodzieży, 
organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru lub Dnia 
Kina. Zastosuj dowolną technikę plastyczną.

3.  Przeprowadź eksperyment malarsko-muzyczny. Zilustruj na obrazie 
swój ulubiony utwór muzyczny. Jakie punkty, linie, barwy i plamy 
najlepiej wyrażą to, co słyszysz, i Twoje emocje?

Co będzie potrzebne?
zeszyt formatu A4 lub 
album zdjęciowy, 
reprodukcje, kartki 
z bloku rysunkowego, 
ołówek, kredki, klej

kartka z bloku tech-
nicznego, farby, kredki, 
flamastry, pędzel

kartka z bloku tech-
nicznego, farby, pędzel

Czy wystawy są tylko dla dorosłych artystów?
W Toruniu w 2016 r. odbyło się XX Międzynarodowe Biennale 
Grafiki Dzieci i Młodzieży, zorganizowane przez toruńską Galerię 
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka. Na jeden z konkursów 
przysłano 9616 prac w różnych technikach, rozmiarach i o różno-
rodnej tematyce. Wśród nagrodzonych znaleźli się młodzi artyści 
z Polski, Brazylii, Czech, Indii, Niemiec, Słowacji i Rosji. Prace 
zwycięzców można było podziwiać na wystawie.

Ciekawi sztuki

Wyróżniona praca 16-letniej  
Hanny Wróblewskiej z Rybnika
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Barwa
  Walor

Niektóre kolory sprawiają wrażenie jaśniejszych, lżejszych, a inne – 
ciemniejszych i cięższych. Natężenie jasności lub ciemności danej bar-
wy nazywamy walorem. Przykładowo, kolory żółty i pomarańczowy 
mają walor lżejszy, słabszy niż ciemny niebieski i fioletowy. Można 
zatem powiedzieć, że dwie pierwsze barwy mają więcej światła niż 
dwie kolejne. Walorem odznaczają się też odcienie barw neutralnych: 
bieli, szarości i czerni – szarość ma walor cięższy, mocniejszy niż biel. 
Walorem będą się także różnić odcienie jednego koloru.

W zależności od tego, jak malarz dobierze barwy, jego obraz może 
być zróżnicowany walorowo lub zrównoważony walorowo. Walorem 
posługują się też rysownicy, gdy stopniują zagęszczenie linii i nacisk 
narzędzia rysunkowego. Uzyskują dzięki temu płaszczyzny oraz linie 
ciemniejsze i jaśniejsze, czyli o mocniejszym lub słabszym walorze. 
Zastosowanie tego elementu języka plastyki pomaga osiągnąć wra-
żenie trójwymiarowości znajdujących się w dziele sylwetek i obiektów.

Koło barw w skali szarości (II) 
umożliwia porównanie różnic 
walorowych pomiędzy barwami 
znajdującymi się w wersji 
kolorowej (I). Możemy dostrzec, 
że najlżejszy walor mają trzy 
barwy w górnej części koła, 
a najcięższy – trzy kolory 
w jego dolnej części.

�   Jak możemy zmieniać walor?

Na walor wpływamy też, rozrzedzając farbę wodą – w ten sposób 
zmniejszamy nasycenie danej barwy, czyli osłabiamy jej walor. Staje się 
ona mniej intensywna.

Innym sposobem na zmianę waloru jest rozjaśnianie farby czarnej białą 
(osłabienie waloru) lub przyciemnianie farby białej czarną (wzmocnienie 
waloru). Możemy także mieszać barwy z niewielką ilością czerni bądź bieli. 

O tym się dowiesz
• Czym jest walor?
• Co nazywamy gamą 

barwną?
• Czym jest kolor 

lokalny?
• Czym jest tonacja 

barwna?
• Na czym polegają 

kontrasty barw?

AB1 B2

A
B1

I

II

B2

Walor danej barwy możemy zmienić, dodając do wybranego koloru 
inne barwy. Może to wpłynąć na jego nasycenie – sprawić, że stanie się 
on ciemniejszy lub złamany. W tym przypadku do czystej barwy żółtej 
(A) dodano niewielką ilość koloru zielonego (B1) i pomarańczowego (B2).
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  Gama barwna
Świadome, harmonijne zestawienie barw przez twórcę w danym 
dziele nazywamy gamą barwną lub kolorystyczną. Istnieją różne 
gamy barwne, np. zimna, ciepła, szeroka i wąska. Zestaw barw 
składający się z zimnych odcieni wybranych kolorów to zimna 
gama barwna. Natomiast ciepłą gamę barwną tworzą ciepłe  
odcienie danych kolorów.

Malarze dobierają gamę barwną w zależności od tematu dzieła 
oraz od tego, jaki nastrój zamierzają nadać przedstawionej scenie 
i jakie emocje chcą wywołać w widzach.

Obraz został 
namalowany w ciepłej 
gamie barwnej. 
Słoneczniki kojarzą się 
z latem i ze słońcem, 
dzięki czemu dzieło 
może wywoływać 
pozytywny nastrój.

Artysta zdecydował się 
na zimną gamę barwną. 
Kolory zostały dobrane 
ze względu na temat 
pracy, ukazującej 
w uproszczony sposób 
nocny krajobraz.

Vincent van Gogh 
[czyt.: winsent  
wan gog],
Słoneczniki

Paul Klee [czyt.: pałl kle],  
Skały w nocy

olej na płótnie
93 × 73 cm
Galeria Narodowa 
w Londynie
XIX w.

akwarela i tusz  
na papierze
27,6 × 36,2 cm
Muzeum Guggenheima 
[czyt.: gugenhajma]  
w Nowym Jorku
XX w.

Zimna gama 
barwna

Ciepła gama 
barwna
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tempera na papierze
105 × 72 cm
Muzeum Narodowe  
w Krakowie
XX w.

olej na płótnie
297 × 272 cm
Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej  
w Nowym Jorku
XX w.

Jeżeli zestaw barw składa się z wielu kolorów, zarówno zimnych, jak 
i ciepłych, mówimy o szerokiej gamie barwnej. Natomiast zestaw 
kilku barw w podobnym odcieniu to wąska gama barwna. Powsta-
ją też dzieła w kilku zbliżonych odcieniach jednej barwy, sprawia-
jące wrażenie jednokolorowych. Mówimy wówczas o gamie  
monochromatycznej. Artyści najczęściej łączą gamy barwne, aby 
uzyskać ciekawsze efekty plastyczne.

Maria Jarema, bez tytułu – 
przykład zastosowania szerokiej 
gamy barwnej

Mark Rothko [czyt.: rotko], Nr 5/Nr 22 – 
przykład zastosowania wąskiej gamy 
barwnej

Ćwiczenia
1.  Namaluj scenę z cyrkowcami w jaskrawych strojach. Posłuż się wybraną 

gamą barwną. W tym celu użyj farb akwarelowych, kredek lub pasteli na 
kolorowym papierze – jego barwa będzie prześwitywać przez warstwę farb 
i zmieniać jej wygląd. Możesz też wykonać rysunek kredkami – ich ślady 
przykryją barwę papieru w różnym stopniu, zależnym od siły nacisku. 

2.  Wykonaj w dowolnej technice dwie prace: jedną w szerokiej gamie barwnej, 
a drugą – w wąskiej. Zacznij od wymyślenia tematyki prac, dostosowanej 
do danej gamy. Możesz ukazać np. letnie popołudnie w ogrodzie oraz 
miasto w mglisty i deszczowy wieczór. Następnie porównaj uzyskane 
efekty i opowiedz o swoich wrażeniach.

Co będzie potrzebne?
kartka z kolorowego 
bloku technicznego lub 
akwarelowego, farby, 
kredki, pastele, pędzle

kartki z bloku tech-
nicznego, farby, kredki, 
pastele, pędzle
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Każda powierzchnia ma określoną barwę, wynikającą z właściwości 
danego przedmiotu, tworzywa lub substancji, np. węgiel jest czarny, 
a trawa – zielona. Naturalny kolor danego obiektu nazywamy  
kolorem lokalnym. Może on sprawiać wrażenie mniej lub bardziej 
intensywnego w sąsiedztwie innych barw. Może też zmienić się 
w inny kolor pod wpływem światła. Przykładowo, twarz czy śnieg 
w cieniu będą wydawały się niebieskie albo fioletowe, a w czasie 
zachodu słońca – pomarańczowe, różowe lub czerwone. Kiedy 
barwne światło pada na przedmioty i powierzchnie o różnych ko-
lorach lokalnych, zmienia ich pierwotne barwy i nadaje im wspólny 
odcień zwany tonacją. Wpływa ona na atmosferę dzieł sztuki.

W wyniku działań przeprowadzonych za pomocą komputera uzyskano różne tonacje 
fragmentów reprodukcji dzieła. Lewej części obrazu nadano tonację chłodną, a prawej 
– ciepłą. Dzięki temu zabiegowi można porównać, jak zmienia się nastrój oryginalnego 
dzieła pod wpływem zmiany tonacji. Goya nadał swojemu obrazowi tonację ciepłą.

Francisco de Goya  
[czyt.: fransisko de goja],
Parasolka

olej na płótnie
104 × 152 cm
Muzeum Prado  
w Madrycie
XVIII w.

Ćwiczenia
1.  Namaluj wymyślone rośliny w różnych barwach. Przedstaw każdy element  

na osobnym arkuszu papieru, tak aby powstał zbiór ilustracji. Postaraj się,  
aby kolory się nie powtarzały. Na koniec uszereguj prace w grupach według 
barw – ich temperatury, waloru albo tonacji.

2.  Wykonaj ilustrację do książki o mieszkańcach krajów dalekiej północy. 
Wyobraź sobie obiekty, które mogą oni zbudować ze śniegu i lodu.  
Przedstaw swój pomysł w wybranej tonacji – możesz ukazać zimowy 
krajobraz zabarwiony światłem słońca lub księżyca.

Co będzie potrzebne?
kartki z bloku tech-
nicznego, farby, pędzle 

kartka z bloku tech-
nicznego, farby, pędzle
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Caspar David Friedrich [czyt.: kaspar dawid fridriś],  
Morze lodu, olej na płótnie, 96,7 × 126,9 cm, Dom Sztuki 
w Hamburgu, XIX w.

Claude Monet [czyt.: klod mone], dwa obrazy z cyklu Katedra w Rouen [czyt.: rułą]

Zaprezentowane obrazy są przykładem tego, w jak wielu różnych barwach i odcieniach można 
ukazać lód i śnieg, których kolorem lokalnym jest biel. W zależności od światła postrzegamy ten 
kolor inaczej. Friedrich oprócz bieli użył głównie żółci, beżów i szarości – dzień jest ponury i mglisty, 
natomiast Fałat biel uzupełnił niebieskim i różem, ponieważ w ukazanym przez niego widoku 
płaszczyzny mocno nasłonecznione stykają się z zacienionymi. 

W latach 1892–1894 malarz stworzył ok. 30 płócien przedstawiających tę samą katedrę. Na każdym 
z obrazów budowla wygląda inaczej, ponieważ artysta ukazywał świątynię o różnych porach dnia 
i roku. Światło jest tak zmienne, że w dziełach widzimy zarówno ciepłą, jak i zimną gamę barwną. 
Lokalny beżowy kolor kamienia, z którego wzniesiono katedrę, dzięki wpływowi warunków 
pogodowych zmienia się w kilkadziesiąt innych barw. 

Julian Fałat, Śnieg, olej na tekturze, 70 × 86 cm, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, XX w.
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  Kontrasty kolorystyczne
Kontrast kolorystyczny występuje w zestawieniach barw, które po-
strzegamy jako różne. Kontrasty mogą być słabe lub silne.  

W kontrastowym zestawie plamy danej barwy bywają bardziej wy-
raziste od plam innych kolorów – jedna plama może dominować w ca-
łym dziele. Dzięki temu zwraca uwagę widza, a jej kształty wydają się 
widzowi mocniej zarysowane. Czasem barwy są równie mocno nasy-
cone i wtedy powodują złudzenie migotania, wibrowania. Najsilniej-
sze kontrasty występują pomiędzy barwami dopełniającymi, czyli 
parami barw leżących naprzeciwko siebie na kole barw. Kolorem kon-
trastowym dla żółtego jest fioletowy, dla czerwonego – zielony, a dla 
niebieskiego – pomarańczowy. Kontrasty powstają także w układach 
barw o odmiennym tonie, walorze, nasyceniu lub temperaturze.  

Kontrasty służą artystom do zwiększania wyrazistości barw oraz 
ekspresji, czyli wzmocnienia siły oddziaływania dzieła na widzów.

Józef Pankiewicz, Wóz z sianem, olej na płótnie, 50,5 × 69 cm,  
Muzeum Narodowe w Krakowie, XIX w.

Stanisław Wyspiański, Widok z okna 
pracowni artysty na kopiec Kościuszki, 
pastel, 90 × 59,5 cm, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, XX w.

Artysta posłużył się kontrastem  
walorowym, występującym pomiędzy 
jasnymi a ciemnymi plamami barw.

Malarz zestawił ze sobą nasycone, zróżnicowane barwy nałożone drob-
nymi pociągnięciami, co daje efekt mienienia się kolorów. Dostrzegamy 
kontrast temperaturowy pomiędzy barwami ciepłymi (żółtą, pomarań-
czową) a chłodnymi (zieloną, niebieską) oraz kontrast pomiędzy parą 
barw dopełniających: niebieską a pomarańczową.

Ćwiczenie
Wyobraź sobie rośliny i zwierzęta w świecie, w którym wszystko jest 
kontrastowe. Możesz je namalować albo wyciąć z kolorowego papieru.  
Zaplanuj podział tła i rozmieszczenie na nim przygotowanych wcześniej 
barwnych kształtów. Po zakończeniu pracy wskaż kontrastowe miejsca.

Co będzie potrzebne?
kartka z bloku tech-
nicznego, farby, 
kolorowy papier, klej, 
nożyczki, pędzle
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Co będzie potrzebne? 
blok techniczny A4, 
kolorowy papier, 
kolorowe folie 
samoprzylepne, farby 
plakatowe lub akrylowe, 
pastele, kredki, flamastry, 
pędzle, gąbka, nożyczki, 
klej

Do dzieła!

Kostium na kolorowy bal
Wyobraź sobie bal filmowych lub komiksowych bohaterów, których stroje 
przyciągają wzrok kontrastowymi barwami i wyrazistymi wzorami. Wymyśl 
element albo elementy ubioru na taką okazję. Może to być suknia, peleryna 
lub kombinezon, maska, nakrycie głowy czy obuwie. Zastosuj formy 
o prostych bądź nierównych krawędziach oraz wąską lub szeroką gamę 
barwną. Rozmyte i wyraziste plamy mogą być tłem dla wzoru albo kształtu 
wyróżniającego się kolorem. Jaki rodzaj kontrastu zastosujesz?

Zaplanuj kolorystykę stroju. Następnie wykonaj pracę w wybranej 
technice plastycznej. Możesz skorzystać z podanych wskazówek.

Aby stworzyć zarys wymyślonych elementów 
ubrania, namaluj lub wytnij i przyklej ich kształty  
na kartce. Przedstaw na nich kontrastowe wzory 
i formy według Twojego pomysłu.

Uzyskasz wyrazisty efekt, jeśli wytniesz kształty 
z folii samoprzylepnej w intensywnym, świetlistym 
kolorze i umieścisz je na podłożu o barwie 
przeciwstawnej. Możesz zastosować każdy 
z poznanych rodzajów kontrastu.

Dla urozmaicenia tła 
możesz skropić je farbą 
w kontrastowym kolorze. 
Rozetrzyj niektóre plamy. 
Te, które pozostawisz bez 
zmian, staną się akcentem 
barwnym.
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Czy już wiesz? 
•   Walor to natężenie jasności lub ciemności  

danej barwy.
•   Gama barwna to harmonijne i celowe 

zestawienie barw w dziele sztuki.
•   Wyróżniamy ciepłą i zimną gamę barwną 

oraz gamę wąską i szeroką, a także gamę 
monochromatyczną.

•   Kolor lokalny to rzeczywista barwa danej 
powierzchni, wynikająca z właściwości 
tworzywa, substancji lub przedmiotu.

•   Tonacją nazywamy jednolity odcień barw 
powierzchni różnych obiektów ukazanych 
w dziele, nadany im przez czynnik 
zewnętrzny, np. światło o określonej barwie, 
zmieniające pierwotne kolory przedmiotów.

•   Kontrasty barwne powstają poprzez 
zestawienia barw wywołujących odmienne 
wrażenia wzrokowe. Mogą polegać na 
sąsiedztwie kolorów podstawowych lub 
dopełniających oraz barw zróżnicowanych 
walorowo albo ciepłych i zimnych.

Artur Nacht-Samborski,  
Drzewa przy drodze

Sąsiedztwo barw ciepłych  
(żółtej, pomarańczowej)  
z chłodnym niebieskim  
tworzy w dziele kontrast  
temperaturowy.  
Zestawienie żółci i błękitu  
tworzy ponadto kontrast  
barw podstawowych. 

Sztuka wokół nas 

Do stworzenia sztuki teatralnej i filmu niezbędna jest praca makijaży-
stów lub charakteryzatorów. Odpowiadają oni za wizerunek bohatera 
na ekranie czy na scenie. Często mają wiedzę o kolorach równą 
malarzom. Podobnie scenografowie, operatorzy kamery czy autorzy 
zdjęć dobierający tonację barwną do nastroju poszczególnych scen 
filmowych. Jako widzowie często nie zdajemy sobie sprawy, że spek-
takl czy film nas smuci, niepokoi lub śmieszy także dzięki zastosowa-
nym kolorom. 

Anthony [czyt.: antony] Hopkins  
w charakteryzacji do filmu Tytus Andronikus

olej na płótnie
37,5 × 45,5 cm
Muzeum Narodowe 
w Poznaniu
XX w.
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Barwy w sztuce romańskiej
ok. XI–XIII w.
W dziełach romańskich stosowane były płaskie plamy barw podstawo-
wych i pochodnych oraz – w mniejszym stopniu – złamanych. Plamy te 
obrysowywano wyraźnym konturem. Malowidła powstawały w szero-
kiej gamie barwnej. Używano kolorów intensywnych i kontrastowych. 
Tło przedstawianych scen było najczęściej błękitne lub złote. 

W romańskich dziełach – służących przede wszystkim umacnianiu 
wiary i religijności – ukazywano Boga, postacie świętych, duchownych 
i władców. Wnętrza kościołów zdobiono malowidłami ściennymi. 
Ręcznie pisane księgi dekorowano kolorowymi ilustracjami, czyli  
miniaturami, a także wzorami oraz ozdobnymi pierwszymi literami 
tekstu – inicjałami. Postacie zarówno w malarstwie, jak i rzeźbie  
prezentowano w jednolitych, schematycznych pozach. 

Romańska rzeźba stanowiła uzupełnienie i dekorację budowli. 
Płaskorzeźbami zdobiono ściany i portale, czyli wejścia do budynków. 
Rzeźbiono również wzory na głowicach kolumn, wykuwano w kamieniu 
sarkofagi i płyty nagrobne. Powstawały wówczas także odlewy rzeźb 
w metalach – m.in. płaskorzeźbione drzwi do świątyń.

Na wystrój wnętrz romańskich kościołów składały się złocone 
ołtarze, bogato zdobione relikwiarze przeznaczone na szczątki świętych, 
chrzcielnice i kielichy. Dla królów wykonywano korony i berła, a możno-
władcy zamawiali biżuterię i broń oraz księgi oprawione w skórę, złoto 
i srebro, wysadzane kosztownymi kamieniami. Domy zamożnych ludzi 
zdobione były barwnymi, dekoracyjnymi tkaninami ściennymi przypomi-
nającymi obrazy – tapiseriami (arrasami, gobelinami).

Z architektury romańskiej do na-
szych czasów przetrwały głównie 
kościoły i klasztory, a także bu-
dowle obronne, m.in. zamki. 
Budynki te, niskie i masywne, 
mają bryłę złożoną z prostych 
figur geometrycznych, niewielkie 
okna oraz grube kamienne mury. 
W oknach, drzwiach i sklepie-
niach stosowano łuk półkolisty. 

Kolegiata Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Kruszwicy, XII w.

Miniatura z księgi króla Aragonii 
Piotra II Katolickiego, XII w.

Ćwiczenie
Wybierz fotografię z rodzinnego albumu. Wzorując się na niej, przed-
staw scenę z życia Waszej rodziny w sposób podobny do romańskiej 
miniatury. Wykonaj pracę w technice kolażu lub mieszanej.
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Barwy w sztuce gotyckiej
ok. XII–XV w.

Malarstwo gotyckie reprezen-
tują obrazy ołtarzowe, najczę-
ściej tryptyki, czyli dzieła zło-
żone z trzech części: środkowej 
i dwóch skrzydeł bocznych. 
Powstawały wówczas również 
okienne witraże – kompozycje 
z kawałków szkła, osadzonych 
w ołowianych ramach.

Rogier van der Weyden [czyt.: rochir wan der wejden], Tryptyk z Miraflores, 
olej na desce, 44,5 × 74 cm, Galeria Malarstwa w Berlinie, XV w.

Bracia Limbourg [czyt.: limburg],  
miniatura z Godzinek księcia  
de Berry [czyt.: beri], Muzeum Wiktorii 
i Alberta w Wielkiej Brytanii, XV w.

W gotyku karty rękopisów zdo-
biono barwnymi obramowaniami  
i miniaturami.

Ćwiczenie
Wykonaj papierowy witraż, na którym przedstawisz dekoracyjny wzór. 
Możesz wyciąć z tektury ramę z konturami kształtów w środku, a następ-
nie przykleić do niej kolorowe papiery. Na barwnych fragmentach narysuj 
szczegóły, a ramę pomaluj ciemną lub złotą farbą.

W gotyku początkowo wykorzystywano barwy intensywne, czyste, a także 
złocenia i płaskie plamy. Jednak z czasem kontury oraz barwy stawały się 
delikatniejsze i bardziej zróżnicowane, zaczęto też stosować walor. 
W sztuce gotyckiej pojawiły się sceny z życia dworskiego oraz pierwsze 

portrety. Sposób przedstawiania postaci stał się bardziej naturalny:  
Chrystus i Maryja przypominają zwykłych ludzi. 
W rzeźbie udoskonalano kamienne dekoracje architektoniczne w portalach 

i w oknach, zwane maswerkami. Zaczęły też powstawać posągi wolno 
stojące, np. figury świętych, Pięknych Madonn z Dzieciątkiem na ręku czy 
piety – przedstawienia Marii trzymającej na kolanach ciało zmarłego Jezusa. 
Wykuwano je w kamieniu albo rzeźbiono w drewnie, które następnie malo-
wano żywymi barwami. We wnętrzach świątyń umieszczano drewniane 
ołtarze szafiaste z ruchomymi, zamykanymi skrzydłami. 
Przykładami dzieł architektury gotyckiej są kamienne lub ceglane kościoły, 

klasztory i zamki obronne. Ich główną cechą jest nowa konstrukcja: ciężar 
sklepień spoczywa na filarach, dzięki czemu budynki mogą być bardzo 
wysokie, ich ściany – cieńsze, a zakończone ostrymi łukami okna – duże.  
W gotyku nastąpił także rozwój sztuki użytkowej – wytwarzano dekoro-

wane naczynia i szkatułki oraz tkaniny i meble. W świątyniach pojawiły się 
bogato zdobione monstrancje do przechowywania hostii.

21



vvv   v       

Poznaję i zwiedzam

Dwa style w sztuce 
średniowiecza 
Stylem w sztuce nazywamy charakterystyczne cechy 
dzieł malarskich, rzeźbiarskich, architektonicznych 
i innych, powstałych w danym czasie i regionie. 
Dzieła te mogą mieć podobną tematykę lub prezen-
tować postacie i przedmioty w zbliżony sposób. 
Możemy także w dziełach jednego stylu dostrzec 
podobieństwa w sposobie zastosowania języka 
plastyki, np. linii, plam, barw. Mówi się również 
o stylu wybitnego artysty, władcy, na którego 
dworze dany styl się rozwijał, czy regionu geograficz-
nego. Dzieła określonego stylu odzwierciedlają życie, 
problemy i zainteresowania ludzi żyjących w danej 
epoce. Są świadectwem historii, rozwoju nauki 
i techniki. 

Średniowiecze trwało w Europie prawie 1000 lat 
(V–XV w.). Był to czas powstawania państw i kształ-
towania się kultury europejskiej, której podstawę 
stanowiła religia chrześcijańska. Sztuka tego okresu 
rozwijała się odmiennie w różnych krajach i przeszła 
wiele przemian, w wyniku czego obiekty z początku 
tej epoki bardzo się różnią od dzieł powstałych u jej 
schyłku. Z tego powodu w sztuce średniowiecza 
wyodrębnia się dwa style: romański i gotycki.

Gotyckie rzeźby przybierały delikatniejsze, smuklejsze 
i bardziej eleganckie kształty niż rzeźby romańskie. 
Matka Boska z Krużlowej stoi w swobodniejszej pozie, 
zbliżonej do litery S – kontrapoście – i ma bardziej  
naturalny wygląd. Ponadto szaty postaci ukazanych 
w gotyckich dziełach są bardzo pofałdowane, układają 
się w skomplikowane wzory i załamania.

Romańskie portale różnią 
się od gotyckich kształtem 
łuków oraz ilością zdobień. 
W romanizmie dekoracje 
były prostsze, bardziej 
masywne i mniej liczne niż 
w budowlach gotyckich.

Romańska Matka Boska 
z Baroille [czyt.: baroil] 
we Francji, XIII w.

Romański portal kościoła św. Krzysztofa 
w Beget [czyt.: beziet] w Hiszpanii, X/XII w.

Gotycka Piękna Madonna 
z Krużlowej, XV w. 

Gotycki portal katedry w Amiens  
[czyt.: amię] we Francji, XIII w.
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Muzeum znajduje się w Pałacu Narodowym – pawilonie Wystawy 
Światowej z 1929 r., który po zakończeniu ekspozycji pomieścił 
dorobek kulturowy Katalonii. Należąca do placówki kolekcja sztuki 
średniowiecznej zalicza się do najważniejszych na świecie. Dział 
poświęcony sztuce romańskiej prezentuje liczne malowidła ścienne 
i ołtarzowe. Obrazy i inne dzieła wyeksponowano w specjalnie 
zaprojektowanych wnętrzach. Muzealne zbiory sztuki gotyckiej 
obfitują w dzieła malarstwa i rzeźby z całej Europy. Na stronie 
internetowej muzeum znajduje się bogaty katalog 
eksponatów.

Sztuka średniowieczna w Narodowym Muzeum 
Sztuki Katalońskiej w Barcelonie

Muzeum założono w 1946 r. Licząca ponad 400 eksponatów kolekcja 
średniowiecznych dzieł należy do najcenniejszych w Europie. Zgromadzono  
tu zarówno zabytki sztuki romańskiej, jak i gotyckiej. W muzeum można 
obejrzeć pozostałości romańskiego opactwa benedyktynów na Ołbinie, 
gotyckie obrazy na deskach, fragmenty ołtarzy, rzeźby kamienne i drewniane, 
książęce nagrobki i zabytki sztuki użytkowej. Na stronie internetowej  
muzeum znajduje się ilustrowany przewodnik po zbiorach.

W Polsce

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Kapitel ze szpitala św. Mikołaja 
w Barcelonie, marmur,  
28 × 26 × 23,5 cm, XIII w.

Poliptyk (ołtarz o wielu częściach)  
św. Jana Ewangelisty, drewno, olej na 
desce, 200 × 139 × 51,5 cm, XV w.

Matka Boska z Dzieciątkiem, 
kość słoniowa, 18,2 × 9 × 9 cm, 
XIV w.  

Relikwiarz św. Doroty, XV w.
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Imię i nazwisko Klasa
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Rok szkolny



Odkrywanie języka dzieł sztuki

Jan Gossaert [czyt.: chosart], Portret kupca

Faktura
Powierzchnia obrazu jest gładka. 
Artysta stworzył natomiast 
wrażenie zróżnicowanej faktury 
ukazanych przedmiotów: 
pogiętych dokumentów, 
połyskliwych metalowych 
sprzętów, delikatnej twarzy 
postaci oraz ciężkich tkanin.

Kształt, forma, bryła
Malarz posłużył się środkami języka sztuki w taki sposób,  
aby sprawić, że płaskie formy będą wydawały się trójwymia-
rowe. Dzięki temu dzieło wiernie oddaje rzeczywistą scenę. 
Ukazane na obrazie przedmioty informują o wykształceniu 
kupca i jego zajęciach, a różnorodne kształty obiektów  
ciekawią odbiorcę. 

Barwa
Obraz utrzymany jest w szerokiej 
gamie barwnej. Malarz 
zastosował także kontrast 
walorowy pomiędzy jasną 
barwą skóry postaci i papieru 
a ciemnym tłem i kolorami tkanin. 
Widoczny jest również kontrast 
dopełniający między czerwienią 
szaty kupca a zielenią materiału 
na stole.

Kompozycja
Dzieło ma kompozycję 
centralną i statyczną. Uwaga 
widza skupia się na zastygłej 
w bezruchu postaci znajdującej 
się na środku dzieła. Czerwona 
szata stanowi akcent plastyczny 
podkreślający ważność 
portretowanego. 

www.nowaera.pl plastyka@nowaera.pl

infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00
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