
TEMAT: KIM JEST ARTYSTA, CZYLI O 

WIELKICH TWÓRCACH SZTUKI.

Tradycyjnie to, co na zielono stanowi notatkę. Proszę wpisać ją do zeszytu.



Przez wiele wieków zastanawiano się kim jest 
artysta. Czy jest rzemieślnikiem? A może 
naśladowcą rzeczywistości? A może twórcą 
nowego? 

Jego prace mają się podobać, czy dawać do 
myślenia?

Chyba po części każdym z powyższych.

Dziś omówimy sobie kilku twórców, którzy na 
stałe zapisali się na kartach historii i sztuki.



LEONARDO DA VINCI

Włoski renesansowy genialny malarz, rzeźbiarz, 
architekt, inżynier, a także odkrywca, matematyk, 
anatom, wynalazca, geolog, filozof, muzyk, pisarz. 

Leonardo często był opisywany jako „człowiek 
renesansu”.

Uważa się go za jednego z największych malarzy 
wszech czasów. Jako inżynier, Leonardo tworzył 
projekty wyprzedzające jego czas. 

Do czasów dzisiejszych przetrwało 
najprawdopodobniej 15 jego obrazów.



NAJSŁYNNIEJSZE DZIEŁA LEONARDA

Mona Lisa, 

1505-1507, 

Luwr

Dama z gronostajem, ok. 1489, 

Muzeum Narodowe w 

Warszawie

Ostatnia wieczerza, 

1494-1498

malowidło ścienne 

w kościele Santa Maria 

delle Grazie, 

Człowiek witruwiański, 

ok.1490, rysunek



REMBRANDT

Holenderski malarz, rysownik i grafik. Uważany 
powszechnie za jednego z największych 
artystów europejskich i światowych.

Rembrandt pozostawił po sobie około 300 
obrazów olejnych, 300 grafik i około 1000-
2000 rysunków. 

Charakterystyczną cechą jego dzieł jest 
zafascynowanie efektami światła i głębokich 
cieni. 



NAJSŁYNNIEJSZE DZIEŁA REMBRANDTA

Portret 

osiemdziesięciotrzyletniej 

kobiety, 1634

Wymarsz strzelców/ Straż nocna, 1642

Autoportret, 1640

Lekcja anatomii doktora Tulpa, 1632



MICHAŁ ANIOŁ

Włoski rzeźbiarz, malarz, poeta i architekt epoki 
odrodzenia. Kolejny z największych artystów epoki 
renesansu, a także uznawany za jednego z 
najwybitniejszych artystów w dziejach świata.

Autor między innymi fresków w Kaplicy Sykstyńskiej. 
Od roku 1547 Michał Anioł prowadził budowę 
Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

Główny temat rzeźb Michała Anioła stanowiła postać 
ludzka, w której artysta upatrywał głęboki sens. 
Pracował wyłącznie w marmurze.



NAJSŁYNNIEJSZE DZIEŁA MICHAŁA ANIOŁA

Dawid, 1501-1504

Pieta 

watykańska, 

1497-1500

Stworzenie Adama, 

1511,

Kaplica Sykstyńska

Sąd 

ostateczny,

1534-1541,

fresk, 

kaplica 

Sykstyńska



JAN MATEJKO

Polski malarz, twórca obrazów historycznych i 
batalistycznych, historiozof. Był autorem ponad 
trzystu obrazów olejnych oraz kilkuset rysunków i 
szkiców. Jeden z najwybitniejszych polskich 
malarzy w historii.

Tajemnicą popularności artysty jest nie tylko kunszt 
wykonania prac, ale przede wszystkim „filmowość” 
ujęcia historii.

Wykształcił wielu malarzy. Najważniejszymi uczniami 
byli Mehoffer, Wyspiański, Tetmajer i Malczewski.



NAJSŁYNNIEJSZE OBRAZY MATEJKI

Stańczyk1862, 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Bitwa pod Grunwaldem, 1878, 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Konstytucja 3 maja 1791 roku, 1891, 

Zamek Królewski w Warszawie

Astronom Kopernik, czyli rozmowa 

z Bogiem, 1871-1873, 

Uniwersytet Jagielloński



ALEKSANDER GIERYMSKI

Polski malarz, przedstawiciel realizmu, prekursor 

polskiego impresjonizmu, luminista, rysownik.

Artysta niezrozumiany i niedoceniony w ojczyźnie. 

Przebywał głównie w Niemczech i we Francji, a 

pod koniec życia we Włoszech.

Zmarł w Rzymie, w szpitalu psychiatrycznym.



NAJSŁYNNIEJSZE DZIAŁA GIERYMSKIEGO

Żydówka z pomarańczami, 

1880–1881, 

Muzeum Narodowe 

w Warszawie

W altanie, 1882, 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Paź florencki, 

1884, 

Muzeum 

Narodowe 

w Krakowie



HENRYK SIEMIRADZKI

Polski malarz, przedstawiciel akademizmu. 
Tematykę swych dzieł czerpał z antyku. Malował 
monumentalne, teatralne kompozycje.

Najczęściej przedstawiał życie Rzymian z okresu 
wczesnego cesarstwa, rzadziej sięgał do epoki 
starożytnej Grecji, podejmował również motywy 
biblijne.

Siemiradzki uprawiał również malarstwo 
dekoracyjne, często o tematyce alegorycznej.



NAJSŁYNNIEJSZE OBRAZY SIEMIRADZKIEGO

Dirce chrześcijańska, 1897, 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Taniec wśród trzech mieczów, 1881, 

Galeria Tretiakowska w Moskwie

Pochodnie Nerona, 1876, Muzeum Narodowe w Krakowie



Dziękuję za uwagę.

Już za tydzień kolejna praca plastyczna.

Czekam nadal na spóźnialskich z poprzednimi 

pracami.

Przypominam adres mailowy, na który należy 

wysyłać foto prac: plastyksp8@wp.pl

Pozdrawiam Agnieszka Matusiak 

mailto:plastyksp8@wp.pl

