
 

Klasa VI  – plastyka (9 tydzień) 

 Temat: Dynamiczniej proszę – sztuka epoki baroku i romantyzmu (Rzeźba i architektura).  

Dla przypomnienia z ostatniej lekcji. Omawialiśmy sztukę dynamiczną, żywiołową 

charakteryzującą malarstwo epoki baroku i romantyzmu. Dziś zgodnie z zapowiedzią druga 

część lekcji o sztuce dynamicznej, żywiołowej dotycząca rzeźby i architektury w/w okresu. 

Proszę, zapoznajcie się z materiałem poniżej.   

Zadanie domowe znajduje się na końcu lekcji. 
 

Bardzo ciekawym zagadnieniem jest dynamizowanie form rzeźbiarskich. Na początek przyjrzyjmy 

się dziełom wybitnego artysty okresu baroku – Gianlorenzo Berniniego. Naukę zaczynał pod 

czujnym okiem ojca rzeźbiarza, jednak już w wieku jedenastu lat prześcignął go umiejętnościami i 

pomysłowością. Bernini, podobnie jak artyści renesansu, był nie tylko rzeźbiarzem, ale i 

architektem. W swoich pracach starał się zaskoczyć widza dynamicznym układem. W rzeźbie 

osiągał go poprzez takie upozowanie ciał postaci, by wyglądały, jakby nagle zatrzymano je w 

gwałtownym ruchu. W architekturze natomiast chętnie posługiwał się linią krzywą: wyginał lub 

skręcał poszczególne elementy, ostentacyjnie łamiąc antyczne i renesansowe zasady spokoju i 

umiaru.  

 

59. Gianlorenzo Bernini, baldachim nad grobem św. Piotra, 1633 i tron św. Piotra, 1665, Watykan 

Bogato dekorowany baldachim jest podtrzymywany przez skręcone i pokryte wicią roślinną kolumny. 

Trzydzieści lat później rzeźbiarz umieścił na zamknięciu głównej osi bazyliki watykańskiej dynamiczną 

kompozycję architektoniczno-rzeźbiarską, w której tron św. Piotra jest unoszony do nieba. Ważnym 

elementem jest w niej złote światło wpadające do wnętrza przez okrągły witraż z gołębicą Ducha Świętego. 

Inną rzeźbę Berniniego znajdziecie na il. 20. 
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60. Gianlorenzo Bernini, Dawid, 1624      61. Jan Jerzy Pinsel, Ofiara Abrahama, połowa XVIII wieku 

 

Ten Dawid został ukazany w dynamicznej      Ostro cięte szaty, nerwowe napięcie mięśni i dynamika                                                                                                                                   

pozie, jakby zatrzymany w ruchu.                    całej kompozycji dobitnie wyrażają dramat ojca, który ma                                                                                                        

Widzimy napięte mięśnie i zaciętą twarz          złożyć w ofierze własnego syna.               

człowieka skupionego na oddaniu                                                                                                                           

precyzyjnego strzału z procy.                                                                                                                                                

Mamy wrażenie, że już za moment ten                                                                                                                       

zuchwały młodzieniec pokona potężnego                                                                                                                 

i doświadczonego w walce Goliata. 

 
Bernini nie był jedynym barokowym artystą, który odważnie dynamizował wyrzeźbione przez siebie 

postacie. Innym przykładem może być Jan Jerzy Pinsel, żyjący w XVIII wieku i tworzący na terenach 

dawnej Rzeczypospolitej. Wyrzeźbione przez niego postacie są uchwycone w gwałtownym ruchu; widać 

napięcie ich mięśni i żył. Włosy i szaty wydają się poruszać pod wpływem podmuchów wiatru, co potęguje 

wrażenie dynamiki. Niekiedy złocone fałdy szat wyglądają wręcz jak powyginana blacha, a to dlatego, że 

Pinsel i artyści z jego kręgu stosowali pewien rzeźbiarski trik. Drewnianą figurę oplatali płótnem 

nasączonym klejem, a następnie układali materiał tak, aby przypominał powiewające na wietrze szaty. 

Kiedy klej zastygł, pokrywali płótno pozłotą. 

 

Czy rzeźbione popiersie może być dynamiczne? Wydawać by się mogło, że nie. Portretowana osoba 

zazwyczaj ma być statyczna, nie ruszać się choćby na chwilę, spokojnie pozować do obrazu albo fotografii. 

A jednak pewien rzeźbiarz, Franz Xaver Messerschmidt (czyt. meserszmit), zdecydował się uwiecznić w 

kamieniu twarze o zadziwiającej mimice. Tak niesamowitej ekspresji twarzy nie znajdziemy w historii rzeźb 

portretowych. Przez ponad czterdzieści lat artysta wykonał aż sześćdziesiąt dziewięć niezwykłych 

popiersi. Być może sam sobie pozował do tych nietypowych portretów. 
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62. Franz Xaver Messerschmidt, Ziewający, II połowa XVIII wieku 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artystą żyjącym w XX wieku, który podobnie jak malarze barokowi lubił zaskakiwać widza, był 

norweski rzeźbiarz Gustav Vigeland (czyt. wigelan). Przez ponad dwadzieścia lat tworzył 

zaskakujące, pełne dynamiki rzeźby do parku Frogner (czyt. fronner) w Oslo (zwanego dziś 

parkiem Vigelanda). Artysta był głównie projektantem, a rzeźby w kamieniu i odlewy z brązu 

wykonywali jego współpracownicy, nawet jeszcze po śmierci artysty. Wyrzeźbione postacie 

upozowane są w nietypowych, czasem wręcz nierzeczywistych układach. Dynamiczne figury 

wyraźnie zdominowały przestrzeń parku. 

  

63. Gustav Vigeland, Rozzłoszczony chłopiec, Koło życia, Tańcząca młoda kobieta, Oslo, I połowa XX 

wieku 

 

https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/277/51992/img/16.png
https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/277/51992/img/17.png


Tupiące ze złości dzieci można dziś spotkać np. w supermarkecie. Rodzice zapewne nie chcieliby 

uwieczniać ich w takim momencie. Gustav Vigeland uznał jednak, że warto pokazać rozgniewane dziecko. 

Podzielacie jego opinię? Poszukajcie w internecie innych przykładów rzeźb z tego parku – jest ich tam 

dwieście dwanaście. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bogactwo i przepych baroku były szczególnie widoczne we wnętrzach kościołów katolickich. 

Artyści starali się przykuć wzrok widza wyrafinowanymi połączeniami elementów 

architektonicznych, rzeźbiarskich i malarskich. Wszystkie dziedziny sztuki przenikały się, tworząc 

spektakularną całość. Kościół katolicki w tamtym czasie nie szczędził nakładów finansowych na 

tego typu dekoracje. Wierzono, że w ten sposób można przyciągnąć wiernych do Kościoła i w 

efektownej formie przekazać im prawdy wiary, historie z życia świętych bądź artystyczne 

wyobrażenia o Królestwie Bożym. 

  

64. Wnętrze kościoła św. św. Piotra i Pawła w Melku (Austria), 1736, projekt Jakob 

Prandtauer, freski Johann Michael Rottmayr 

Widok od wejścia ku ołtarzowi. Światło wpada przez okna w kopule i oświetla ołtarz ujęty z obu 

stron kolumnami. Wnętrze kościoła szczelnie wypełniają dekoracje: pozłacane rzeźby w ołtarzu i 

na ambonie, liczne detale architektoniczne oraz malarstwo iluzjonistyczne na sklepieniu. 
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65. Gianlorenzo Bernini, kolumnada na placu św. Piotra w Rzymie, 1657 

Plac przed bazyliką św. Piotra w Watykanie otacza charakterystycznie zakrzywiona kolumnada. 

Może ona przywodzić na myśl dłonie matki-Kościoła obejmujące wiernych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Charakterystyczną cechą architektury barokowej jest unikanie linii prostych. Wszelkie krzywizny, 

zaokrąglenia i zwielokrotnienia form miały służyć dynamizowaniu bryły budynku lub jego fasady. 

Ważną rolę w architekturze odgrywa także światło, które załamuje się na licznych elementach 

dekoracyjnych i tworzy ciekawe efekty światłocieniowe.  
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 66. Francesco Bartolomeo Rastrelli, Sobór Smolny                                                                                                                    

w Petersburgu, 1764r.Dwie pierwsze kondygnacje fasady barokowej cerkwi są złożone ze 

zwielokrotnionych kolumn i gzymsów, jakby architekt, projektując ją, użył opcji kopiuj-wklej (oczywiście w 

jego czasach nie znano komputerów). Wieżyczki u góry wydają się przekręcone w stosunku do niższych 

kondygnacji. Całość wieńczą charakterystyczne dla prawosławia cebulaste kopuły. Architekt wyraźnie dążył 

do zdynamizowania bryły świątyni. 

  

67. Antonio Gaudí, Casa Batlló (czyt. kaza batjo), Barcelona, 1906 

Elementy dekoracyjne na pofalowanej fasadzie kamienicy mogą przypominać wyłowione z morza szczątki 

skorupiaków i zwierzęce kości. Dach natomiast wygląda jak skóra pokryta rybią łuską. Tak samo jak w 

przyrodzie, tu też prawie nie ma linii prostych. Wrażenie kontaktu z dziką naturą potęgują nieregularne 

kształty okien i balustrad balkonów. Budynek wyraźnie odcina się od sąsiadujących z nim kamienic, które są 

bardziej statyczne. 
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68. Daniel Libeskind, Royal Ontario Museum, 2007 

Urodzony w Łodzi współczesny architekt projektuje niezwykle dynamiczne budynki. Składają się one z 

ostro ciętych płaszczyzn, które przypominają niekiedy bryły lodu. 

 

 

Zadanie domowe: 
 

1. Porównaj dwie rzeźby Dawida – autorstwa Berniniego oraz Michała Anioła (il. 44, 60). 
W jakim momencie uwiecznił młodego wojownika Bernini, a w jakim – Michał Anioł? Jakie cechy charakteru 
możemy przypisać każdemu z nich? Która z figur jest przedstawiona w bardziej dynamicznym układzie? 
Która postać podoba ci się bardziej? 

2. Czy w Polsce znajdziemy jakąś budowlę zaprojektowaną przez Daniela Libeskinda? Możecie użyć 
Internetu w poszukiwaniu tej informacji. 

Odpowiedz na powyższe pytania. Notatce zrób zdjęcie i wyślij dowolnym komunikatorem  do 22 maja. 
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