
Klasa V – plastyka (4. 06. 2020r.) – 12 tydzień. 

Temat:  Antyk wiecznie żywy – Okiem turysty. 

 

Na dzisiejszej lekcji wyruszymy w podróż. Dowiecie się, jak dzieła starożytnej Kultury  inspirują 
również artystów współczesnych.  

25. Okiem turysty 
Gdy wędruje się po miastach, które wchodziły w skład rozległego Cesarstwa Rzymskiego, nie 

sposób nie natknąć się na pozostałości cywilizacji starożytnej. Elementem krajobrazu widocznym z 

daleka są pomniki znajdujące się zwykle przy ruchliwych ulicach lub na placach. Kolumny ze 

stojącą na nich figurą przedstawiającą władcę, podobnie jak łuki triumfalne, miały upamiętniać 

cesarskie podboje. W Rzymie zachowały się dwie: kolumna Trajana i kolumna Marka Aureliusza. 

Ich trzony są pokryte reliefem (dekoracją płaskorzeźbioną), przedstawiającym wojenne sukcesy 

obu cesarzy. 

Stawianie pomników w formie kolumn nie było jedynie domeną starożytności. Pomnik podobny do 

antycznych, ale wykonany dużo później, znajdziemy na placu Zamkowym w Warszawie. 

                                 

 

86. Kolumna Trajana w Rzymie, II wiek               87. Kolumna Zygmunta w Warszawie, 1643–1644 

Kiedy oglądamy relief oplatający tę sławną                    Odlana z brązu figura przedstawia monarchę 

 kolumnę (40 metrów wysokości),                                          ubranego w zbroję i płaszcz, 

tworzący pas długości 250 metrów,                                       trzymającego miecz oraz krzyż. 

możemy odczytać historię zwycięstw  

cesarza Trajana nad ludami  

zamieszkującymi tereny na Wschodzie. 
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Powstała w XVII wieku kolumna upamiętnia króla Zygmunta III Wazę, który przeniósł stolicę z Krakowa do 

Warszawy. W wielu innych miastach świata także odnajdziemy formy przypominające starożytne kolumny, 

chociaż nie zawsze pełnią one tę samą funkcję, upamiętniającą słynne postaci z historii. Czasami, jak na 

przykład Kobieta i ptak w Barcelonie, są po prostu ciekawą, kolorową formą w przestrzeni miejskiej. 

W starożytnym Rzymie popularnością cieszyły się także pomniki konne. Jeśli udasz się na na Kapitol – 

jedno z rzymskich wzgórz – znajdziesz tam figurę Marka Aureliusza siedzącego na koniu. Cesarz jest 

ukazany w reprezentacyjnej pozie – jako imperator i bóstwo jednocześnie. 

Wykonuje gest sugerujący, że właśnie przemawia do swego wojska. W dynamicznej pozie został uchwycony 

także koń. Podobnie jak figury cesarzy ustawiane na kolumnach, pomniki konne odlewano z brązu. 

 
 

 

  
 
 
 

88. Joan Miró (czytaj: dżoan miro), Kobieta 

i ptak, park imienia Joana Miró w 

Barcelonie, 1982 

Ta rzeźba hiszpańskiego artysty, żyjącego w 

XX wieku, przypomina formą kolumnę, a 

jednocześnie postać kobiecą. Nie ma za 

zadanie upamiętniać żadnej postaci ani 

wydarzenia, wygląda niemal jak forma 

abstrakcyjna (nieprzedstawiająca). W ciekawy 

plastycznie sposób uatrakcyjnia miejską 

przestrzeń. Została wykonana z betonu i 

pokryta płytkami ceramicznymi w kolorach 

czerwonym, niebieskim i żółtym. 
 

 

89. Pomnik konny Marka 

Aureliusza na Kapitolu w Rzymie, 

współczesna kopia pomnika z II 

wieku 

Cesarz, chociaż prowadził liczne 

wojny, z zamiłowania był filozofem 

i pisarzem. Uważano go za władcę 

mądrego i sprawiedliwego. Ten 

wspaniały pomnik wyobraża go 

jako wodza, na którego twarzy 

maluje się skupienie i zamyślenie. 
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Choć czasy świetności Cesarstwa Rzymskiego mamy już dawno za sobą, pomniki tego rodzaju nadal 
inspirują artystów. Niektórzy, tak jak autorzy pomnika Tysiąclecia Jazdy Polskiej, kojarzą te formy z historią i 
batalistyką. Inni, jak duet artystyczny Kocur/ Kijewski, interpretują je w bardziej żartobliwy, niejednoznaczny 
sposób. 

                                           

90. Marek Moderau, Mieczysław Naruszewicz,         91. Kocur/Kijewski, (Zombie) Portret konny 

pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej                              Andy’ego Warhola (czytaj: endiego łorchola), 1998 

w Warszawie, 1994. Współczesny pomnik konny.       Rzeźba wykonana przez Małgorzatę Malinowską 

Rzeźba przedstawia dwóch jeźdźców galopujących      (pseudonim Kocur) i Marka Kijewskiego może się 

na koniach: piastowskiego pancernego z włócznią        kojarzyć z formą starożytnego pomnika konnego. 

 i ułana. U dołu znajdują się cztery mosiężne tablice     Zamiast cesarza dowódcy widzimy tu jednak centaura  

 upamiętniające najważniejsze bitwy                              (pół człowieka, pół konia) z twarzą amerykańskiego 

w historii polskiej kawalerii.                                           artysty – Andy’ego Warhola, 

                                                                                                          ubranego w prawdziwy sweter.                                                                                                    

                                                                                        Jak ci się podoba taka wersja portretu konnego? 
 

Na całym obszarze dawnego Cesarstwa Rzymskiego możemy natrafić na pozostałości teatrów i stadionów. 
Teatry antyczne były budowane na wolnym powietrzu. Miały kształt półkolisty z miejscami dla widzów w 
formie schodów wykutych w kamieniu. Początkowo wykorzystywano naturalne zbocza górskie, na których 
siedzieli widzowie. U stóp wzniesienia znajdowała się półkolista orchestra, na której odbywały się 
przedstawienia połączone z obrzędami religijnymi. Aktorzy byli widoczni nawet z ostatnich rzędów widowni 
także dzięki wyrazistym maskom i koturnom, czyli sandałom o bardzo grubej podeszwie, które nosili na 
scenie. Taki sam podział na scenę i widownię funkcjonuje we współczesnych teatrach. 
 

  

92. Teatr Apollina w 

Epidaurze, IV wiek przed 

naszą erą, Grecja 

Teatr w Epidaurze, który 

widzimy na fotografii, 

mieścił 14 000 widzów. 

Obecnie w tym mieście 

organizuje się co roku 

festiwale sztuk pisarzy 

antycznych. 
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Najsłynniejszym z antycznych stadionów jest do dziś obiekt w mieście Elida na Peloponezie. To właśnie na 
tym półwyspie od 776 roku przed naszą erą w świętym gaju Olimpii urządzano co cztery lata igrzyska ku czci 
Zeusa. Na pamiątkę tych właśnie zawodów organizuje się w naszych czasach igrzyska olimpijskie, a wiele 

dyscyplin sportowych wynalezionych przez Greków, na przykład biegi, rzuty oszczepem i dyskiem, jest wciąż 
chętnie uprawianych przez współczesnych sportowców. 

Jeśli wybierzecie się na choćby jednodniową wycieczkę do Wiecznego Miasta (tak niegdyś nazywano 
Rzym), na pewno odwiedzicie Koloseum. Podobnie jak na współczesnym stadionie, odbywały się tam różne 

widowiska: walki gladiatorów, a nawet bitwy morskie! W deszczowe lub upalne dni można było przykryć 
widownię specjalną osłoną. Niestety ten słynny amfiteatr stał się też miejscem męczeńskiej śmierci wielu 

chrześcijan w pierwszych wiekach naszej ery. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

93. Teatr Na Wodzie, Łazienki w 

Warszawie, XVIII wiek 

Scena w niewielkim amfiteatrze w 

Łazienkach wygląda jak ruina antycznej 

świątyni. Była gotową scenografią do 

baletów odgrywanych na niej za czasów 

Stanisława Augusta Poniatowskiego, często 

opartych na motywach mitologicznych. 

Aktorzy podpływali na scenę w łodziach, 

dzięki czemu widzowie mieli wrażenie, że 

przebywają na jednej z greckich wysepek. 

 
 

 

94. Stadion w greckiej 

Olimpii, VIII wiek przed 

naszą erą 

Prostokątny stadion łączył 

się bezpośrednio z 

miejscem kultu Zeusa, 

zwanym Altis, gdzie 

wśród innych budowli 

królowała świątynia boga 

bogów – Olimpiejon; tam 

był ustawiony posąg 

Zeusa dłuta Fidiasza. 
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Zadanie domowe - na szóstkę. 
 

• Narysuj komiks złożony z kilku lub kilkunastu scen, które przedstawią legendę lub prawdziwą 
historię związaną z twoim miastem lub okolicą. (może to być np. w formie zbliżonej do taśmy 
filmowej, którą nakleisz na rolkę po ręczniku papierowym) 

• Pomyśl, w jaki sposób umieścić tę rysunkową opowieść na kolumnie albo na innej formie 
architektonicznej, która mogłaby stanąć w wybranej przestrzeni twojej miejscowości. W jakiej 
technice plastycznej można by zrealizować taki projekt, aby stał się atrakcją turystyczną okolicy? 
Być może warto wziąć również pod uwagę najnowsze technologie. Wykonaj szkic rysunkowy, a jeśli 
potrafisz – model takiego obiektu. 

• Do gotowej pracy załącz krótki opis projektu oraz miejsca i otoczenia, w którym planujesz jego 
realizację. 

 

95. Stadion Narodowy w 

Warszawie, koncert na 

stadionie 

Na współczesnych 

stadionach są 

organizowane nie tylko 

zawody sportowe, lecz 

także widowiska 

artystyczne i rozrywkowe. 

 
 

96. Koloseum w Rzymie, 

I wiek 

Ten wielki amfiteatr mógł 

pomieścić 50 000 

widzów. Organizowano tu 

różne widowiska: walki 

siłaczy (gladiatorów), a 

także ich pojedynki z 

dzikimi zwierzętami. 
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