
Klasa VII a – 25. 06. 2020r. (15 tydzień)

Temat 1:    Estetyka i funkcjonalność wnętrz.   

Witam Was po raz ostatni w tym roku szkolnym. Jest to również ostatni
rok nauki plastyki w szkole podstawowej. Zaplanowany na ten rok
materiał prawie udało nam się zrealizować. Został już tylko ten temat.

Zapoznajcie się z nim. Może wyniknie z niego dla Was jakieś nowe doświadczenie.
Może ktoś dostrzeże swoje powołanie i zostanie architektem wnętrz?

 29.–30. Wnętrze – estetyka i 
funkcjonalność.
Urządzanie i dekorowanie wnętrz jest dziedziną z pogranicza architektury i sztuki. To rodzaj sztuki 
użytkowej, która ma za zadanie organizację przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka i 
nadanie jej czytelnych funkcji. Stanowi tło życia codziennego i wnosi do niego wartości estetyczne.
Historia wnętrz nierozerwalnie wiąże się z dziejami architektury. Ich forma podlegała na 
przestrzeni wieków podobnym przemianom jak cała sztuka. Dawne wnętrza odzwierciedlały styl 
epoki i status społeczny ich użytkowników. Podobnie jest też obecnie. 
Już na początku XX wieku w sztuce pojawiły się tendencje wysuwające w projektowaniu obiektów 
użytkowych na pierwsze miejsce funkcjonalność, a nie ich wystrój. W latach 60. ubiegłego wieku 
takie podejście do kształtowania formy dzieła przekształciło się w kierunek zwany minimalizmem. 
Piękno zaczęto dostrzegać właśnie w funkcjonalności, która niejako wymusza najlepsze proporcje,
ilości i wielkości, optymalne kształty i potrzebne barwy. Tego właśnie uczy nas zachwycający 
swym pięknem świat przyrody. Przykładem mogą być: drzewo, kwiat, muszla czy zwinne, mądrze 
wyposażone albo ciekawie ubarwione zwierzę lub owad. Człowiek żyjący blisko natury jak gdyby 
mimowolnie uczy się od niej sztuki kształtowania formy. Z pewnością dostrzegliście to w sztuce 
ludowej czy wytworach prymitywnych ludzkich plemion.

     

136. Igloo                                                              137. Jedno z wnętrz igloo-hotelu
Przykład najprostszej a zarazem optymalnie         W projekcie tego wnętrza minimalizm jest 

 funkcjonalnej budowli w trudnych warunkach                    jak najbardziej uzasadniony. Oto przykład

 nordyckiego klimatu.                                                          jak prostota przekłada się na piękno, gdy cechy

                                                                                            naturalnych materiałów są mądrze wykorzystane. 

Nie dziwi również podejście społeczeństw skandynawskich, które ekologię, czyli szacunek dla 
natury, stawia u podstaw projektowania architektury i otoczenia człowieka.
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Wnętrze to przestrzeń wydzielona, mająca zazwyczaj konkretne przeznaczenie. Sposobów 
projektowania tego rodzaju pomieszczeń jest bardzo wiele. 
Zajmują się tym architekci wnętrz wykształceni na wyższych uczelniach artystycznych.
Wnętrze funkcjonalne to takie, które dobrze realizuje wyznaczone mu zadanie. To przestrzeń, 
której wielkość, kształt, oświetlenie i wyposażenie odpowiadają celom użytkowym, do których 
została 
przeznaczona.
Funkcjonalność gwarantuje swobodne poruszanie się i wygodne oraz ergonomiczne (czyli 
oszczędzające energię, wysiłek) korzystanie ze wszystkich znajdujących się we wnętrzu sprzętów 
i instalacji. Potrzeby człowieka są różnorakie, toteż wnętrza mają do spełnienia wiele funkcji. 
Nasze mieszkania są najczęściej niewielkie, przywykliśmy więc do takich rozwiązań w 
budownictwie mieszkaniowym, gdzie kuchnia jest włączona do całej tzw. dziennej przestrzeni. Jest
tam miejsce i na rodzinny stół, i na kanapę, regał z książkami, telewizor (il. 137). Niekiedy trzeba 
się jednak skupić na nauce czy pracy lub na rozwijaniu umiejętności w grze na instrumencie czy 
twórczości plastycznej albo po prostu zaznać chwili prywatności – do takich celów niezbędne są 
oddzielne pomieszczenia. 



Oczywiście artystyczne projektowanie wnętrz to rola specjalistów, ale często urządzaniem 
mieszkania zajmują się po prostu jego użytkownicy. Warto mieć w tej dziedzinie coś do 
powiedzenia. Podstawą działania powinna być świadomość, jak istotne jest wybranie dobrze 
zaprojektowanych mebli (wygodnych i praktycznych) oraz znalezienie dla nich najlepszego 
miejsca. Oczywiście niemniej ważna jest estetyka wnętrza, czyli mówiąc po prostu jego dobry 
wygląd.
Tak jak architekci i projektanci form użytkowych często podpatrują doskonałe formy, struktury i 
konstrukcje w świecie przyrody, tak i wy możecie czerpać pomysły z tego nieprzebranego źródła, 
gdy projektujecie np. niektóre meble czy dekoracje. Taką inspiracją mogą być też dzieła sztuki – 
rzeźba, grafika i malarstwo – które podpowiedzą ciekawe zastosowania rozmaitych materiałów, 
kompozycje motywów linearnych czy kolorystykę. Bywa, że potrzeba naprawdę niewiele, by 
uzyskać interesujący efekt.

138. Wnętrze skandynawskie
To najpowszechniej stosowany dziś 
przez średniozamożne rodziny styl 
wnętrza mieszkalnego. Oszczędność
środków plastycznych w 
kształtowaniu przestrzeni i jego 
wyposażenia jest dostrzegalna na 
pierwszy rzut oka. Dużą zaletą 
prostych kształtów i gładkiej 
powierzchni mebli jest łatwość 
utrzymania ich w czystości. 
Przytulności takim wnętrzom nadają 
naturalne miękkie tkaniny z bawełny 
i wełny oraz zastosowanie 
naturalnego drewna. 
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Najlepiej zacząć od własnego pokoju. To oczywiste, że chcemy mieć wokół siebie wszystko, co 
sprawia nam przyjemność i co nas niejako reprezentuje, wyraża nasz styl życia i upodobania. 
Warto jednak najpierw zaprowadzić ład przestrzenny, czyli znaleźć odpowiednie miejsce dla 
wszystkich niezbędnych sprzętów. Należałoby też wykluczyć rzeczy nieużyteczne i o małej 
wartości estetycznej. Trzeba dobrze zorganizować miejsce do nauki i do ulubionych zajęć: dobrać 
właściwe oświetlenie naturalne i sztuczne, rzeczy potrzebne w pracy umieścić w zasięgu ręki, a 
resztę pomysłowo ulokować w zamykanych schowkach. Wówczas będzie można zadbać nie tylko 
o porządek, ale także wygospodarować miejsce na elementy istotne.

139. Pokój nastolatka
Ilustracja pokazuje, że pomysłowy sposób instalacji roweru we własnym pokoju może być jego
prawdziwą atrakcją. Uwagę zwracają również, tworzące specyficzny klimat, niebieskie dodatki. 

Kolejnym krokiem będzie wyeksponowanie tego, co może być ozdobą, np. zadbana roślina, 
ciekawy plakat lub dowolny przedmiot, jeśli jest wyrazem waszych zainteresowań i pasji. Własną 
osobowość można uzewnętrznić również przez zastosowanie preferowanych kolorów i wzorów. 
Niech zaprezentują je barwne dodatki, takie jak zasłony, oryginalne nakrycie łóżka, zestaw 
poduszek i innych przedmiotów dekoracyjnych, które można samodzielnie zaprojektować i 
wykonać.
Umiejętność mądrego i artystycznego kreowania otoczenia bywa niekiedy zdolnością wrodzoną, 
ale można ją też rozwinąć przez poznawanie sztuki, praw rządzących dobrą kompozycją czy 
zasad zestawiania brył, faktur, barw. 
Warto również zdobyć wiedzę o oddziaływaniu kolorów, przestrzeni i kształtów, a także przyrody 
na psychikę człowieka. Ludzie gromadzili ją w ciągu tysiącleci, a dziś dzięki Internetowi dostęp do 
niej jest wyjątkowo łatwy. Zadbajcie zatem, by środowisko, które was otacza, było estetyczne, 
funkcjonalne i przyjazne.
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140. Roślina we wnętrzu
Jedną z najlepszych dekoracji wnętrza, nie tylko mieszkalnego, jest ładnie wyeksponowana
roślina. Jej naturalnie piękna forma i kolor są najlepszym uzupełnieniem prostego, jasnego

wnętrza. Obecność „zielonej natury” w mieszkaniu sprawia, że lepiej służy ono wypoczynkowi.

141. Przykład dekoracji stołu
Sposobów aranżacji stołu na specjalną okazję jest nieskończenie wiele. Być może przy takim

wyzwaniu przyda się wiedza i doświadczenie zdobyte na lekcjach plastyki, ale przede wszystkim
cenna będzie twórcza postawa wobec rozmaitych „gotowych” propozycji, których wokół jest pod

dostatkiem. 

Stwórz wizję własnego pokoju, która odzwierciedli twoją osobowość – upodobania, preferencje 
kolorystyczne i styl życia.

Swobodną interpretację tej wizji przedstaw w formie malunku lub barwnego kolażu. Chętni mogą 
wykonać makietkę np. w pudełku po butach. 
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Temat 2:   Podsumowanie przerobionego materiału  .

Nadszedł czas podsumowania naszej współpracy. Kończy się rok,
który był trudny zarówno dla Was jak i dla mnie. Starałam się
przedstawiać tematy w sposób dostępny. Ci uczniowie, którzy

systematycznie pracowali i czytali przygotowany przeze mnie materiał,
nie mieli większych trudności z odrabianiem zadań. Zostali również

odpowiednio docenieni. Problemy pojawiały się u uczniów
niesystematycznych. Większość z Was zasługuje na pochwałę. Gratuluję
Wam. Są jednak pojedyncze osoby, które w nauczaniu na odległość nie

spisały się dobrze. Zostało to uwzględnione przy wystawianiu oceny
końcowej, która jest wypadkową pracy w pierwszym semestrze, pracy do
11 marca oraz zaangażowania w pracy na odległość. Brałam również pod

uwagę udział w konkursach plastycznych w pierwszym półroczu i w
ubiegłych latach nauki plastyki.

Życzę Wam zdrowia i odpoczynku podczas wakacji, abyście wypoczęci
powrócili do pracy w przyszłym roku szkolnym.

Pamiętajcie przede wszystkim o tym,
żeby bezpiecznie spędzić ten czas.

M. Watkowska


