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Temat: Mówienie przez sztukę 

 

Dzień dobry!       

 

W okresie Młodej Polski bardzo popularne były rozważania na temat sztuki. Jeden      

ówczesnych artystów, Stanisław Przybyszewski, głosił pogląd, iż sztuka, czyli literatura, malarstwo, 

rzeźba, nie może mieć charakteru dydaktycznego. Należy zatem uwolnić sztukę od zaangażowania          

w sprawy społeczne i patriotyczne. Uważano też, że sztuka nie może być podporządkowana w ogóle 

żadnej idei, że powinna mieć charakter autonomiczny, co oznacza, że powinna być tworzona sama        

dla siebie (sztuka dla sztuki). W związku z tym artyści przypisywali sobie wyjątkową rolę  - to oni, którzy 

nie nauczają, nie poprawiają, nie moralizują, lecz tworzą sztukę po prostu, dają dzieła, które można 

podziwiać same w sobie – a nie dlatego, że przedstawiają jakąś ideę – zasługują więc na najwyższy 

szacunek i podziw. 

 Zamieszczony poniżej tekst autorstwa francuskiego malarza – Henri Matissa – mówi o jednym 

z popularnych od początku XX w. kierunków w malarstwie – ekspresjonizmie. Proszę zapoznać się               

z jego treścią, a następnie wykonać polecenia: 

1. Określ jednym zdaniem tematykę tekstu. 

2. Czym jest ekspresja, według malarza? 

3. Na czym polega harmonia dzieła sztuki? 

4. Co pisze Matisse o impresjonistach? Jak definiuje impresję. 

5. W jaki sposób malarz traktuje kolory? Co o nich pisze? W jaki sposób je dobiera? 

6. Dlaczego uważa, że nie może kopiować natury? 

7. Na czym polega harmonia barw, według Matisse’a? czemu mają służyć wyraźne żywe kolory 

jego obrazów? 

8. Przyjrzyj się obrazowi Matissa pt. „Czerwone wnętrze. Martwa natura na niebieskim stole”. 

Spróbuj go zinterpretować, biorąc pod uwagę to, co Matisse pisał o doborze kolorów. 

9. W przytoczonym tekście malarz wypowiedział się na temat harmonii barw – na czym polega 

ona na obrazie, który widzisz? 

10. Czym różni się obraz Matisse’a od obrazu Moneta, jeśli chodzi o dobór barw i wrażenie, jakie 

robi na widzu? 

Odpowiedzi na pytania: 8., 9., 10., proszę przesłać na mojego maila do 29 maja (godz. 15.00). 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


