
To, co na zielono, przepisujemy do zeszytu.



 Przypomnijmy sobie czym jest rzeźba?

Rzeźba to bryła lub zespół brył z kamienia, drewna, 
metalu, gliny, gipsu, a obecnie także z betonu lub 
mas plastycznych.

Jest to dziedzina sztuki, która ukazuje twory 
otaczającego nas świata we wszystkich trzech 
wymiarach.

Na dzisiejszej lekcji zastanowimy się, co chce nam 
przekazać artysta – rzeźbiarz.



Jeszcze chwila powtórzenia –
jakie znamy tematy w rzeźbie?

portret abstrakcja

(cała sylwetka zwierzę (nie przedstawia

lub popiersie) (realne lub rzeczywistości)

wymyślone)

roślina (realna lub wymyślona)



W europejskiej historii sztuki, od starożytności po 
współczesność, spotykają się 

dwa nurty w przedstawianiu ludzkiego ciała: 

poszukiwanie ideału dążenie do prawdy

- ludzkie ciała są wyidealizowane, - ciało takie, jakie jest:
nienaturalnie upiększone, nieidealne, stare, 
pozbawione jakichkolwiek schorowane;
wad czy defektów urody;



Poszukujący ideału rzeźbiarze greccy 
postanowili ustalić takie proporcje 
figury ludzkiej, które pozwoliłyby 
stworzyć człowieka najpiękniejszego 
z pięknych. 

Pierwszym z owych artystów był młody 
rzeźbiarz Poliklet. Swój ideał 
człowieka przedstawił w słynnym 
dziele wyobrażającym młodzieńca 
niosącego włócznię (w języku 
greckim doryforos). 

Głowa mierzy ósmą część wysokości 
całego ciała, stopa – szóstą część, 
a dłoń od przegubu i twarz –
dziesiątą część.

Poliklet, Doryforos, 
V wiek przed naszą erą



Posąg ten powstał zgodnie z zasadą 
zrównoważenia ciała, zwaną 
kontrapostem (przeciwwaga). 
Ciężar całego ciała opiera się na prawej 
nodze, która spoczywa płasko na ziemi. 
Kompozycję równoważy lekkie odchylenie 
ciała w stronę przeciwną i dodatkowo lewa 
ręka zgięta w łokciu i obciążona włócznią 
(włócznia nie zachowała się do naszych 
czasów).



Pod koniec średniowiecza 
pojawił się styl zwany 
pięknym. Jak sama nazwa 
wskazuje, artyści bardziej 
kreowali, niż odtwarzali 
rzeczywistość. 
Najbardziej 
charakterystycznymi dla 
tego stylu dziełami były 
tzw. Piękne Madonny.

Piękna Madonna 
z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, 
koniec XIV wieku



 Artyści w kolejnych 
epokach również 
poszukiwali swojego ideału 
piękna. Cała kompozycja 
Piety renesansowego 
artysty jest przykładem 
daleko posuniętej 
idealizacji.

Michał Anioł Buonarotti, Pieta watykańska, 
ok. 1500



 Upiększanie postaci stało się obecnie raczej domeną 
współczesnej reklamy. Manekiny sklepowe o idealnych 
kształtach i modelki o nienaturalnie gładkiej skórze 
oraz wąskiej talii to współczesny kanon urody. 
Nieskazitelnie gładkie twarze modelek na plakatach 
mają nas przekonać do zakupu konkretnego 
kosmetyku. Nie zapominajmy o tym, że te wizerunki 
są najczęściej efektem pracy grafików komputerowych 
lub lekarzy medycyny estetycznej. Nie mają wiele 
wspólnego z takim ciałem ludzkim, jakie stworzyła 
natura.



 Dziękuję.

 Pracę zadam za tydzień, a na razie czekam na zaległe 
witraże i nie tylko.

 Przypominam adres mailowy plastyksp8@wp.pl

 Pozdrawiam serdecznie – Agnieszka Matusiak

mailto:plastyksp8@wp.pl

