
BOGACTWO ORNAMENTU

Temat:



Zastanówmy się nad tym, czym jest sztuka. 

1. Czy to tylko piękne przedmioty, które 
znalazły się w muzealnych gablotach 
i podręcznikach historii sztuki? 

2. Czy sztuką możemy nazwać to, co otacza 
nas lub otaczało naszych przodków? 
Przedmioty, których używali, ogrody, po 
których się przechadzali, lub też stroje, które 
nosili. 

3. Czy niewielki ogródek, fryzura albo tatuaż 
mogą być dziełami sztuki?



Czym jest ornament?
Ornamenty, czyli motywy zdobnicze. 

Stosuje się je nie tylko na elewacjach budynków, we 
wnętrzach, ale także jako dekorację przedmiotów 
codziennego użytku. Czasami wypełniają sobą całą 
powierzchnię, innym razem są jedynie dopełnieniem 
istniejących kompozycji. 

Ornamenty mogą powtarzać kształt zaobserwowany w 
przyrodzie. Inspiracją do ich powstania był i jest najczęściej 
świat natury: 

- wić roślinna, 

- kwiaty 

- liście konkretnego gatunku. 

Mogą mieć także formy abstrakcyjne, np. geometryczne.



Ornamenty mogą mieć różne kształty i być 
wykonane z różnych materiałów.



Ornamenty różnią się także w zależności 
od miejsca pochodzenia, np.



 Ornamenty nie są domeną jednej techniki 
artystycznej. Mogą być ręcznie malowane, 
wytłaczane, haftowane albo rzeźbione. 
Współcześnie ornamenty są najczęściej 
powielane masowo, np. za pomocą maszyn 
drukarskich.

 Sposób dekorowania budowli, 
przedmiotów i strojów jest cechą 
charakterystyczną danej kultury i epoki.
Zastosowane ornamenty często umożliwiają 
badaczom określenie czasu i miejsca 
powstania danego obiektu. 





 Pierwsze formy zdobnicze 
znajdziemy już w 
prehistorycznych 
jaskiniach i na 
neolitycznych 
narzędziach. Są to 
najczęściej 
uporządkowane układy 
kropek, kresek, nacięć. 
Choć są bardzo proste, 
mają wyraźnie 
dekoracyjny charakter.



 Współczesne motywy dekoracyjne mają 
zazwyczaj charakter sezonowy, zmieniają się, 
tak jak zmienia się moda na ubrania i 
wystroje wnętrz.
Projektanci czasem inspirują się motywami z 
twórczości odległych lub lokalnych kultur. 
Niewyczerpanym źródłem pomysłów jest 
choćby sztuka afrykańska, azjatycka albo 
wysp Oceanii. W poszukiwaniu ciekawych 
wzorów warto też sięgać do sztuki ludowej 
swojego kraju lub regionu. Świat jest pełen 
fantastycznych ornamentów!



A to jeszcze kilka ciekawych ornamentów 
ze świata.



 Pamiętajcie o przesyłaniu prac –
przypominam adres plastyksp8@wp.pl

 Ewentualnie wklejamy na SKYPE lub 
przesyłamy MMS-em.

 Już za tydzień kolejna praca do wykonania.

Pozdrawiam – Agnieszka Matusiak
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