
Witam, mówiliśmy już o spokoju i harmonii renesansu, a dzisiaj zajmiemy się dynamizmem i ruchem w 

sztuce. Barok - jest to kierunek w kulturze europejskiej od połowy XVI do połowy XVIII w 

Uporządkowane kompozycje renesansu zostały zastąpione kompozycjami dynamicznymi, wyrażającymi 

gwałtowany ruch. Styl ten obejmował wszystkie przejawy działalności artystycznej, literackiej, 

architekturę. Cechy szczególne baroku to przepych, bogactwo dekoracji i ornamentów, dynamika w 

rzeźbie, malarstwie oraz monumentalizm budowli. W malarstwie zastosowano spotęgowane kontrasty 

światłocienia i kolorystyki. Oto przykłady niektórych dzieł z tego okresu: 

„Zdjęcie z krzyża” P.P. Rubens Rzeźba Bł. L. Albertoni G. L. Berniniego reprezentuje typowo 

barokowe łączenie emocji z doznaniem mistycznym 

  

Dynamika jest także charakterystyczna dla dzieł powstałych w okresie romantyzmu. Romantyzm  to 

prąd w malarstwie, rzeźbie, literaturze na przełomie XVIII i XIX w. Przedstawiciele tego stylu uważali, 

że najważniejsze w sztuce są: uczucia, fantazja i wyobraźnia. Dzieła twórców tego okresu  - podobnie tj. 

baroku - charakteryzują: ekspresja, dynamika, bogactwo przeżyć. Oto niektóre przykłady: 

F. Goya „Ciuciubabka”     J. Suchodolski „Odwrót spod Moskwy”  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Lorenzo_Bernini


Także w zakresie zainteresowań współczesnych artystów jest dynamika i bogactwo przeżyć. Wystarczy 

spojrzeć na twórczość G. Vigeland.  Więcej informacji na ten temat znajdziecie w podręczniku na 

stronnie 62. 

W tym tygodniu nie ma obowiązkowego zadania praktycznego. Mam tylko propozycję dla tych, którzy 

chcą otrzymać dodatkową ocenę – do wyboru: 

1.  Zadanie związane z tematem lekcji – podręcznik str. 76 zadanie: „Efektowny moment” lub 

„Malowanie emocjami”   

2. Wykonaj samodzielnie prezent na Dzień Mamy –  kilka inspiracji: 

https://www.youtube.com/watch?v=A24YU_oOpUg 

https://www.youtube.com/watch?v=X07Kx9V6u_8 

A oto lista dotychczasowych zadań dla tych, którzy mają zaległości: 

Na e-dzienniku były wysyłane wiadomości z treścią lekcji, linkami do filmów i instrukcjami 

dotyczącymi zadań praktycznych. Oto skrócona wersja:   

1. Mój widok z okna – pejzaż realistyczny  

2. Pointylizm - malarstwo tzw. kropkowe. Filmik instruktażowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=XtmDKsc9LVI 

3. Proszę wymienić 3 dzieła sztuki renesansowej – zdjęcie, autor, tytuł, krótki opis, miejsce, gdzie się 

znajduje (muzeum, galeria)  

4. Plastyczny przepis na święty spokój – opis zadania w podręczniku na str. 61 

Przypominam, że do 25 maja muszę zaproponować ocenę końcową. Dlatego proszę o przesłanie 

zaległych prac na mój mail: eliza.gaczewska@sp1sobotka.pl   

Na e-learningu są bieżące lekcje i zadania (od 7 tygodnia). Pozdrawiam serdecznie – powodzenia! 

Eliza Gaczewska  
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