
Klasa V – plastyka (30. 04. 2020r.) 

Temat: Sztuka pod gołym niebem.  

Nie od wszystkich uczniów otrzymałam zdjęcia abstrakcyjnej formy przestrzennej. Nadal  czekam!  

Instalacja okazała się chyba za trudna. Może następny temat Was bardziej zainteresuje? Przed nami  

tematy  dotyczące ARCHITEKTURY , czyli dziedziny sztuki zajmującej się budowlami. Zapoznajcie się 

najpierw z tekstem (w podręczniku str. 60-62). 

O budowlach 

 
 

Daniel Libeskind, Muzeum Żydowskie w San Francisco, 1994 

 

20. Sztuka pod gołym niebem 
Dzieł sztuki, o których mówiliśmy dotychczas, nie spotyka się na każdym kroku. Znajdują się 

one zazwyczaj w muzeach, galeriach albo we wnętrzach zabytkowych pałaców i kościołów. 

Czasami też w prywatnych mieszkaniach miłośników sztuki – kolekcjonerów. 

Do wyjątków należy rzeźba. Rzeźby jako pomniki można oglądać na miejskich placach, jako 

figury świętych można je spotkać przy wiejskich drogach. 

Jest jednak dziedzina sztuki, której dzieła, na ogół wielkich rozmiarów, są wznoszone pod 

gołym niebem. To budowle – wytwory sztuki zwanej architekturą.  

 

Zastanówmy się: czym różni się, ze względu na przeznaczenie, dzieło architektury od dzieł 

malarstwa czy rzeźby? 

Wystarczy, że obraz lub rzeźba są piękne albo przejmujące, że nas duchowo wzbogacają, 

że możemy je podziwiać. Również dzieło architektury, czyli budowla, powinno być piękne, 

ale musi także dobrze służyć celowi, dla którego zostało stworzone – jako miejsce, w którym 

człowiek żyje, pracuje, modli się albo odpoczywa. Tę cechę architektury nazywamy 

funkcjonalnością. 
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55. Katedra w Kolonii, XIII wiek (ukończona w XIX wieku) 
Oto jedna z najsłynniejszych średniowiecznych katedr (kościołów) w Europie. Miała 
pomieścić ogromną rzeszę wiernych i świadczyć o wielkości i wspaniałości Boga, a 

także sprzyjać uduchowionej modlitwie. Stąd jej rozmiary, a przede wszystkim 
niezwykła wysokość – do dziś katedry górują nad pobliską zabudową miast. 

 

 

56. Norman Foster, biurowiec w Londynie, 2004 
Obecnie powstają budowle, które niełatwo opisać w prosty sposób – przypominają z 
zewnątrz ogromne, nieraz przedziwne rzeźby. Projektujący je architekci swobodnie 

wykorzystują rozmaite formy i uzyskują pozwolenie na realizację nawet najbardziej dziwnych 
czy zaskakujących projektów. Ze względu na swój oryginalny kształt budynek pokazany na 

zdjęciu jest przez londyńczyków nazywany gherkin (czytaj: gerkin), czyli po angielsku 
korniszon. Biurowiec jest znanym symbolem Londynu, a także przykładem architektury 

ekologicznej, czyli budowli oszczędnej energetycznie i wzniesionej z przyjaznych środowisku 
materiałów. 
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Zadanie: Ciekawa bryła architektoniczna 
 

 Przygotuj oklejone kolorowym papierem bryłki (pudełeczka i rolki) oraz kolorową 
plastelinę i plastikowe zakrętki. Potrzebne będą też: sztywna podstawka z grubej 
tektury falistej lub płyty piankowej, niewielka porcja gumo-plasteliny oraz kilka szpilek 
lub mocny klej, to co znajdziesz w domu. 

 Skomponuj z przygotowanych (wybranych) materiałów interesującą budowlę i 
przymocuj ją szpilkami lub mocnym klejem do podstawki. 

 Przyjrzyj się uważnie budowli i pomyśl, jaką mogłaby pełnić funkcję, gdyby była 
znacznie większa, a jaką, gdyby była ogromna (monumentalna). Pomocne byłoby 
ustawienie obok budowli małego ludzika, a następnie kilku okruszków z plasteliny 
(jako grupy ludzi). Nazwij tę budowlę(podpis). 

 Wykonanej pracy zrób zdjęcie i przyślij do mnie.  
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