
 

Klasa V – plastyka (28. 05. 2020r.) – 11 tydzień. 

Temat:  Antyk wiecznie żywy – okiem archeologa. 

Jeszcze raz przypominam ważność lekcji o sztuce antycznej. Zapamiętajcie pojęcia, które mieliście 
wyjaśnić: antyk, Partenon, Panteon, tympanon, portyk, kariatydy, klińce i zwornik. 

Czekam na zdjęcie notatki.  

Na dzisiejszej lekcji poznacie techniki malarskie, jakie dominowały w poszczególnych okresach 
historycznych. Zapoznajcie się z poniższym tekstem. 

24. Okiem archeologa 
Archeologia to dziedzina nauki badająca historię i kulturę ludzi na podstawie wykopalisk. Ma swój 

początek w odkryciach, których dokonano prawie 300 lat temu w Pompejach i Herkulanum koło 

Neapolu. Te dwa starożytne miasta przykryła kilkunastometrowa warstwa lawy i popiołu po 

wybuchu wulkanu – Wezuwiusza – na początku naszej ery. Badania prowadzone w tych miejscach 

dostarczyły wiele informacji na temat tego, jak wyglądały i funkcjonowały antyczne miasta oraz jak 

żyli ich mieszkańcy. Natrafiono tam na świetnie zachowane przedmioty codziennego użytku, między 

innymi wazy. Posługiwano się nimi zarówno w gospodarstwie domowym, jak i podczas obrządków 

religijnych i pogrzebowych. Umieszczano na nich sceny z życia bogów, zawodów sportowych i 

wojen. W starożytnej Grecji dekorowano je w stylu czarno- lub czerwonofigurowym, w zależności od 

koloru przedstawionych na naczyniu postaci. 

Naczynia ceramiczne z malowanymi dekoracjami możemy znaleźć w każdej epoce, ale różnią się 

one techniką wykonania i stylistyką. W XVIII wieku bardzo popularna (oczywiście jedynie wśród 

zamożnych warstw społecznych – szlachty, magnaterii i dworu królewskiego) była ceramika 

szkliwiona – porcelana. Ze względu na wysokie ceny nazywano ją białym złotem. Technika jej 

wyrobu była znana w Chinach już w VII wieku, jest jednak na tyle skomplikowana, że w Europie 

opracowano ją dopiero 1000 lat później. 
 

75. Klitias i Ergotimos, waza François (czytaj: fransua),                       

VI wiek przed naszą erą, Grecja 

 

Oto jedno z najsłynniejszych naczyń ozdobionych w stylu czarnofigurowym – wielka waza (wysokości 66 

centymetrów) przeznaczona do mieszania wina z wodą. W sześciu pasach obiega ją kompozycja ze scenami z 

mitologii oraz z wojny trojańskiej. Na wazie znaleziono podpis artystów dumnych ze swego dzieła: 

„Ergotimos mnie wykonał, a Klitias malował”. 
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76. Herakles i Cerber, malowidło na 

wazie czerwonofigurowej, VI wiek 

przed naszą erą, prawdopodobnie 

Włochy 

Herakles – to syn Zeusa, najsławniejszy 

siłacz w greckiej mitologii. Niecne 

czyny młodości miał odkupić bardzo 

trudnymi pracami, między innymi 

sprowadzić ze świata zmarłych 

straszliwego wielogłowego psa – 

Cerbera. Tę właśnie scenę przedstawia 

malowidło na wazie.  

 

 

 

77. Pablo Picasso, Sowa, 1948, 

ceramika 

To jeden z 32 ceramicznych talerzy 

zdobionych własnoręcznie przez Pabla 

Picassa. Światowej sławy artysta 

przekazał je do Muzeum Narodowego 

w Warszawie, gdy w 1948 roku 

odwiedził stolicę. 

 

 

 

 

78. Porcelana ćmielowska, XX wiek 

W Ćmielowie (województwo 

świętokrzyskie) od XIX wieku do dziś 

wyrabia się porcelanę. Na tym 

współczesnym serwisie kawowym 

widzimy popularny w antyku motywy 

liścia palmy (palmety) czy falistej 

wstęgi (zwanej biegnącym psem). 
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Pomimo iż w XX wieku ceramikę produkuje się głównie za pomocą maszyn, dużą popularnością nadal cieszą 

się przedmioty wykonywane i dekorowane ręcznie.  

W kilku pompejańskich domach znaleziono wspaniałe dzieła rzymskiego malarstwa ściennego. Znajdowały 

się one na ścianach pokojów i atriów, a ich świeże, żywe kolory zdumiały odkrywców. Co przedstawiają 

malowidła? Przeróżne tematy: krajobrazy, ludzi wśród bujnej zieleni, egzotyczne zwierzęta, sceny z mitologii, 

a także architekturę. Są wykonane tak przemyślnie, że gdy się na nie patrzy, można odnieść wrażenie, iż 

widzi się nie ścianę z malowidłami, a rzeczywiście istniejące wnętrze. Takie malowidła nazywamy 

iluzjonistycznymi.  

 
 

  

79. Flora, malowidło ścienne 
z Pompejów, I wiek 
Ta wdzięczna panienka to 
bogini Flora zrywająca kwiaty. 
Jak wiele innych rzymskich 
malowideł, tak i to zaginęło na 
całe stulecia. 
 

 
80. Malowidło ścienne z 
Pompejów, I wiek 
Ten fragment malowidła z 
Pompejów ukazuje postać 
na tle iluzjonistycznie 
namalowanej architektury. 
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Antyczny zwyczaj dekorowania ścian malarstwem znalazł ciekawy wyraz we współczesnym zjawisku – 

muralach. To wielkoformatowe malowidła wykonane na ścianach budynków w miastach, na murach czy w 

przejściach podziemnych. Jeśli będziecie mieli okazję, przyjrzyjcie się, jak wygląda praca takiego ulicznego 

artysty. Zazwyczaj używa on jedynie pędzla i farb, czasami korzysta z szablonów albo z projektora 

multimedialnego, z którego obraz jest rzutowany na ścianę. W przeciwieństwie do graffiti naprędce 

wykonanych farbą w sprayu, murale powstają jedynie za zgodą właściciela budynku. Niektóre z murali są 

namalowane tak realistycznie, że przedstawione na nich elementy wydają się prawdziwe. Wykonanie tak 

precyzyjnego obrazu na ogromnej ścianie wymaga niemałych umiejętności, wieloletniej praktyki i… braku 

lęku wysokości. 
 

 

 

81. Sainer, Primavera, Łódź, 

2012 

Primavera w języku hiszpańskim i 

włoskim oznacza wiosnę. Autor 

muralu zaprezentował na ścianie 

łódzkiego budynku współczesne 

wyobrażenie personifikacji 

(uosobienia) przyrody budzącej się 

do życia. 
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82. Max Cabanes (czytaj: maks kaban), Dziewczyna na wałach, Angoulême (czytaj: ągulem), Francja, 

2004 

Artysta wykorzystał pustą ścianę budynku w nieciekawym otoczeniu i namalował na niej fragment 

iluzjonistycznej architektury. Gdyby nie utrzymana w odcieniach błękitu kolorystyka, przechodzień mógłby 

mieć wrażenie, że patrzy na rzeczywistą architekturę. 

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

Innym, znanym już w starożytności sposobem dekoracji wnętrza były mozaiki. To wielobarwne kompozycje 

wykonane z niewielkich kosteczek szklanych, kawałków ceramicznych, barwnych otoczaków (kamieni 

wyrzuconych na brzeg), kamieni półszlachetnych i szlachetnych, a nawet złota. Mocuje się je na ścianach lub 

posadzkach za pomocą specjalnej zaprawy wapiennej lub cementu. Proces powstawania mozaiki jest długi i 

żmudny, ale warto uzbroić się w cierpliwość. Efekty przypominają co prawda malarstwo ścienne, jednak 

trwałość mozaik jest nieporównywalnie większa. Szczególną popularnością cieszyły się w starożytności, 

wczesnym średniowieczu oraz w sztuce bizantyjskiej. Dekorowano nimi domy, kościoły oraz budynki 

użyteczności publicznej. Stosowano je chętnie w muzułmańskich pałacach i meczetach. Mozaiki możemy 

spotkać także na wielu elewacjach (ścianach zewnętrznych) lub we wnętrzach nowoczesnych budynków 

powstałych w Polsce po II wojnie światowej. 

 

 

 

83. Aleksander Wielki na 

fragmencie mozaiki Bitwa pod 

Issos, II wiek przed naszą erą 

Ta mozaika z Pompejów 

przedstawia zwycięską bitwę 

Aleksandra Macedońskiego z 

królem perskim Dariuszem III w 

333 roku przed naszą erą. 

Aleksandra poznajemy po 

pancerzu ozdobionym głową 

Gorgony. 
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Zadanie  plastyczne  do wyboru: 

 

1) Na kartce A4 narysuj kontur wazy i ozdób ją techniką kolaż. 

2) Wykonaj prosty rysunek konturowy i otocz go ramką. Potnij na małe kwadraciki (ok. 

1cm, lub inne kształty) kolorowe papierki, wycinanki.  Wyklej z tych barwnych 

„kostek” dekoracyjną mozaikę – powstanie  obrazek jak z pikseli. 

3) Na kartce A3  wykonaj projekt malowidła ściennego – muralu, które mogłoby zdobić 

ścianę przy wejściu głównym do naszej szkoły. Praca może mieć np. tytuł Postać patrona 

szkoły albo Ogród nauki pełen rozmaitych mądrych stworzeń. 
 

Jak zwykle czekam na zdjęcia Waszych prac. 
 

84. Cesarzowa Teodora na 

średniowiecznej mozaice w 

kościele św. Witalisa w 

Rawennie, VI wiek 

W Rawennie zachowały się 

piękne, bizantyjskie mozaiki. Ten 

fragment przedstawia cesarzową 

Teodorę z orszakiem na 

charakterystycznym dla 

średniowiecza złotym tle. 
 

85. Gabriel i Hanna Rechowiczowie, 

mozaika w Domu Chłopa w Warszawie, 

lata 60. XX wieku 

Czasami mozaiki były formami 

abstrakcyjnymi. W dekoracji Domu Chłopa 

pojawił się jednak pewien motyw 

dekoracyjny, który można rozpoznać. Jaki?  
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