
KLASYCYZM

1760  - 1830



Jak zawsze to, co zaznaczone na zielono, 
ma się znaleźd w zeszycie, jako notatka.

Nazwa „klasycyzm” powstała jako opis założeo 
epoki, czyli powrotu do klasycznego piękna –
głównie architektury antycznej. Wzorowano 
się na Grecji i Rzymie z okresu starożytnego.



Na  powstanie klasycyzmu miały wpływ: 
1. Idee oświeceniowe.
2. Idee demokratyczne odwołujące się do wzorców 

ateoskich i republiki rzymskiej.
3.Rozwój archeologii - wykopaliska w Herculanum

(od 1738 r.) i Pompejach (od 1748 r.).
4. Dzieła Johana Joachima Winckelmanna (1717-

1768) niemieckiego badacza sztuki starożytnej.
5. Zabytki starożytne spopularyzowane przez grafiki 

Gianbattisty Piranesiego (1720-1778).
6. „Grand Tour” czyli podróże dżentelmenów 

wieoczące ich edukację w rodzinnych krajach.



Jacques Ange Gabriel. Petit Trianon. 1762-64.
Pałacyk jest pierwszym dziełem klasycyzmu 

w architekturze.



Wiele budowli XVIII –wiecznych było 
wiernymi kopiami zabytków starożytności.

Kościół Św. Genowefy w Paryżu – 1789 r.

Portyk rzymskiego Pantenonu.



Łuk Napoleona I na Plac du Carrousel w Paryżu. 1805 r.

Łuk Septymiusza Sewera 
w Rzymie. 203 r. n. e.



Łuk w Paryżu wydaje się wierną kopią tego z Rzymu, 
ale… dopiero po bliższym przyjrzeniu się widad, 

że rzeźby przedstawiają żołnierzy napoleooskich.



Rzeźbiarze:

Antonio Canova
żył w latach 1757 - 1822

Był Włochem, pracował w Rzymie.

Podobno nie szkicował swoich prac tylko 

tworzył szkice rzeźbiarskie tzw. Bozetta

w glinie. Dlatego jego prace mają wdzięk 

i lekkość.



Amor i Psyche  1787 – 1793 r.

Paolina Borghese (siostra Napoleona) 

jako Wenus  1804 – 1808 r.



Amor / posąg Henryka Lubomirskiego w Łańcucie

Jedyna rzeźba Canovy w 

Polsce.

Pomnik powstał na 

zamówienie księżnej 

marszałkowej 

Elżbiety z Czartoryskich 

Lubomirskiej. 

Głowa jest portretowa a ciało 

antykizowane.



Bertel Thorwaldsen
żył w latach 1770 - 1844

Był Duńczykiem. Studiował 

w Akademii w Kopenhadze później 

wyjechał do Rzymu gdzie osiadł 

na stałe.

Jego kompozycja opierała się na 

doskonałym rysunku.



Pomnik Mikołaja Kopernika  1830 r.

Kopernik powstał 

na prywatne 

zamówienie 

Stanisława 

Staszica. 

Stanął przed 

pałacem fundatora 

w Warszawie.



Pomnik konny księcia Józefa Poniatowskiego 1832 r.

Odlanie pomnika w brązie 

przypadło na okres 

po Powstaniu Listopadowym nie 

mógł zatem stanąć w Warszawie. 

W 1834 r. przewieziono go 

Modlina potem Homla. 

W latach 20- tych ustawiono go 

przed pałacem Saskim 

W Warszawie gdzie uległ 

zniszczeniu w 1944 r.

Nowy odlew wykonano z 

oryginalnego modelu 

przechowywanego w 

Kopenhadze i ustawiono przed 

Belwederem.



Malarstwo

Przysięga Horacjuszy 1784 r. 
Namalowany dla Ludwika XVI.

Porwanie Sabinek 1799 r. 
Wyraża ideę pojednania  
narodowego we Francji 

po Rewolucji.



Pracę plastyczną zadam Wam po Świętach.
Nadal czekam na prace barokowe.

• Pozdrawiam Was serdecznie życząc 
jednocześnie pięknych Świąt Wielkiej Nocy –
Agnieszka Matusiak


