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Historia sztuki, klasa I
Analiza dzieła sztuki – malarstwo
Analiza dzieła sztuki jest ważnym tematem, dziś zajmiemy się malarstwem, później rzeźbą
i architekturą. Analiza składa się z kilku części i przejdziemy je teraz po kolei. Nie jest to analiza
jednego dzieła sztuki, ale przechodząc przez różne jej etapy będę pokazywać różne przykłady na
zdjęciach.
Dwie najważniejsze zasady, które mogą Wam pomóc napisać sprawną analizę dzieła sztuki to:
- przechodzimy od informacji jak najbardziej ogólnych do tych jak najbardziej szczegółowych czyli od
ogółu do szczegółu, nigdy odwrotnie
- wykorzystujemy różnego rodzaju pojęcia, które znamy, przy okazji wyjaśniając ich znaczenie czyli
jeśli widzimy, że obraz ma kształt okrągły, to piszemy o nim, że kształt pola obrazowego ma formę
tonda (w nawiasie możemy wyjaśnić, że chodzi o formę okrągłą) – czyli robimy to po to, by
egzaminator nie tylko wiedział, że znamy jakieś pojęcie ale też, że poprawnie go używamy

Wstęp
W ramach wstępu umieszczamy przede wszystkim informacje dotyczące:
- autora, tytułu, daty powstania i miejsca przechowywania
Czyli gdyby przykładem analizy był poniższy obraz, początek powinien wyglądać tak.:

Caravaggio, Wieczerza w Emaus, 1601 – 1602, National Gallery, Londyn
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- następnie określamy gatunek i kierunek jaki dzieło reprezentuje
Gatunek malarski systematyzuje nam dzieła sztuki w oparciu o treść:
- portret (warto uszczegółowić, że jest to np. scena jednofiguralna we wnętrzu czy w pejzażu, czy jest
to popiersie, półpostać, przedstawienie do kolan, cała postać, czy jest to przedstawienie frontalne „en
face”, profil, półprofil tzw. 3/4 , jeśli widać można określić czy portretowany siedzi czy stoi, czy jest to
portret konny)
- akt
- scena rodzajowa
- scena wielofiguralna
- weduta – scena miejska
- pejzaż
- pejzaż ze sztafażem
- marina – krajobraz morski
- scena religijna
- scena historyczna
- scena alegoryczna
- scena mitologiczna
- scena batalistyczna
- malarstwo abstrakcyjne itd.

Pierro della Francesca, Portret Federica da Montefeltro i jego żony, Battisty Sforza, 1465 – 1470,
Galeria Uffizi
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Niektóre gatunki oczywiście się zazębiają.
Jeśli nie rozumiecie niektórych pojęć pamiętajcie by sięgać do „Małego słownika terminów
literackich”.

W tym punkcie określamy również kierunek w sztuce, czyli np. surrealizm, kubizm, impresjonizm,
koloryzm, nabizm, symbolizm, abstrakcjonizm, ekspresjonizm itd.
Możemy określić także w jakim kręgu powstało dane dzieło sztuki np. obraz z kręgu renesansu
włoskiego czy malarstwa holenderskiego (niderlandzkiego).

Józef Czapski, Pociąg podmiejski, 1967, Muzeum Narodowe w Krakowie ( Czapski zaliczany do
polskich kolorystów)
- rozmiary i technika wykonania dzieła
Tutaj nie ma pola do interpretacji: dzieło sztuki ma określony rozmiar, który należy podać i powstało
w określonej technice. Jeśli chodzi o techniki, to jeszcze zrobimy takie zajęcia poświęcone im
całkowicie. Ważne jest byście wiedzieli o danym przedstawieniu czy jest to malarstwo olejne, tempera,
fresk czy pastel itp. Trzeba to również określić.
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Stanisław Wyspiański, Portret dziecka, ok. 1901, Muzeum Narodowe w Warszawie (pastel)
- rozpoznajemy temat
Tutaj w miarę naszej wiedzy opisujemy co jest tematem przedstawienia, np. obraz Leonarda da Vinci
Zwiastowanie z 1472-75, Galeria Uffizi:
Obraz przedstawia scenę biblijną, nowotestamentową. Jest to moment, w którym Anioł Pański
nawiedza Marię zwiastując jej, że wkrótce zostanie matką Syna Bożego.

Na tym kończymy wstęp.

4

Rozwinięcie
W rozwinięciu będziemy się skupiać na:
- kompozycji
- sposobie oddania przestrzeni
- kolorystyce
- świetle
- fakturze
- ekspresji
- kompozycja
1. określamy kształt pola obrazowego czyli format, mogą to być: prostokąt pionowy lub poziomy
(można dookreślić, że zbliżony do kwadratu lub wydłużony), prostokąt zakończony łukiem, kwadrat,
koło (tondo), owal, wielobok.
Przykłady:

August Renoir, Le Moulin de la Galette, 1876,
Musee d’Orsay w Paryżu

Olga Boznańska, Dziewczynka z
chryzantemami, 1894, Muzeum
Narodowe w Krakowie
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Michał Anioł, Doni Tondo, 1503-

Portret trumienny Stanisława Woyszy z Bzowa,

1504, Galeria Uffizi, Florencja

autor nieznany, 1677, Muzeum Pałacu Króla Jana
III w Wilanowie

2. rodzaje kompozycji
•

układ centralny, zwarty – określamy wtedy co jest w centrum obrazu i czy pokrywa się to z
tematem obrazu czyli czy najważniejszy element jest w środku lub układ luźny, rozproszony,
kiedy brakuje tego wyraźnego centrum kompozycji; czy kompozycja jest rozczłonkowana, czy
występują rytmy kompozycyjne (powtarzalność pewnych elementów w obrazie)

Théodore Géricault, Tratwa Meduzy, 1819,
Luwr
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Georges Seurat, Niedzielne popołudnie
na wyspie Grande Jatte, 1884-1886, Art
Institute of Chicago
•

kompozycja jednopostaciowa czy wielopostaciowa

Paolo Veronese, Gody w Kanie
Galilejskiej, 1562, Luwr

Berthe Morisot, Na balu, 1875, Musée Marmotan, Paryż
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•

kompozycja symetryczna lub asymetryczna - po obu stronach osi mamy odbicie lustrzane lub
podobna ilość elementów, zaś w drugiej opcji elementy po obu stronach płótna nie są swoim
odbiciem, nie równoważą się

Sandro Botticelli, Madonna z Dzieciątkiem
na tronie, w otoczeniu czterech aniołów
i sześciu Świętych, 1485-1490, Galleria
Uffizi

Caravaggio, Madonna Loretańska, 1604 – 1606, Bazylika
Sant’Agostino w Rzymie
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•

kompozycja zamknięta – wszystkie ważne elementy dzieła są ograniczone jego ramami lub
kompozycja otwarta, w której istotne elementy wychodzą poza ramy dzieła, wycinek z większej
przestrzeni

Giovanni Bellini, Madonna z Dzieciątkiem i czterema
Świętymi, 1505, Kościół San Zaccario, Wenecja

Henri Matisse, Taniec, 1909-1910, Ermitaż, Sankt
Petersburg

Paul Gauguin, Trzy tahitańskie kobiety, 1896,
Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
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•

kompozycja wertykalna (przeważają piony), horyzontalna (przeważają linie poziome),
diagonalna (kompozycja zbudowana na linii ukośnej)

Alexandre Cabanel, Narodziny
Wenus, 1863, Musee d’Orsay

Jacopo Tintoretto, Ostatnia wieczerza, 1594,
San Giorgio Maggiore, Wenecja

Caspar David Friedrich, Widok portu, 1814, Pałac Sanssouci,
Poczdam
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•

kompozycja statyczna – oparta na liniach poziomych i pionowych, oraz kompozycja
dynamiczna, oparta na licznych diagonalach, łukach (warto opisać jaki rodzaj ruchu występuje
w obrazie – dośrodkowy, odśrodkowy, wielokierunkowy)

Jan van Eyck, Portret małżonków Arnolfini,
1434, National Gallery w Londynie

Peter Paul Rubens, Porwanie córek Leukippa,
około 1618, Stara Pinakoteka, Monachium
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Eugene Delacroix, Wolność wiodąca lud na
barykady, 1830, Luwr
Można jeszcze wyodrębnić kompozycję zdynamizowaną, czyli tak, gdzie w przeważającej ilości
występują linie horyzontalne i wertykalne, ale pojawiają się jakieś pojedyncze elementy dynamizujące
całość. Trzeba to wyjaśnić w opisie – które elementy wprowadzają jakieś dynamiczne pierwiastki w
kompozycję statyczną.
•

Kompozycja przestrzenna – w której za pomocą rożnych zabiegów perspektywicznych
odczuwamy głębie obrazu oraz kompozycja płaska, gdzie występują płaskie plamy barwne,
które w ogóle żadnej głębi nie budują

Henri Matisse, Zielona linia, 1905, National Gallery of
Denmark, Kopenhaga
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Jan Vermeer van Delft, Lekcja muzyki, ok. 1662-1664,
Buckingham Palace, Londyn

•

warto jeszcze wspomnieć o tym, czy linia horyzontu jest podniesiona, w połowie obrazu czy
obniżona

Peter Bruegel Starszy, Triumf
śmierci, 1562, Muzeum Prado,
Madryt
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William Turner, Ostatnia droga
Temeraire’a 1839, National Gallery,
Londyn
•

oraz czy w kompozycji istnieje wyraźna dominanta kompozycyjna

James Whistler, Matka, 1871, Musee d’Orsay
Ciąg dalszy analizy dzieła sztuki nastąpi za tydzień.

Praca domowa
Cz. 1. Aby przypomnieć i utrwalić funkcje sztuki omawiane na wcześniejszych zajęciach, spośród
wszystkich wybierz 8 funkcji sztuki, wyjaśnij krótko na czym one polegają i znajdź po dwa przykłady
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do każdej funkcji. Nie zapomnij o właściwym podpisaniu dzieła sztuki (m. in. tak jak powyższe
obrazy)
Cz. 2. Znajdź po 5 przykładów dzieł malarskich o wyróżniających się cechach kompozycji (w sumie
20 przykładów; pamiętaj by je właściwie podpisać):
- kompozycja otwarta
- kompozycja zamknięta
- kompozycja dynamiczna
- kompozycja statyczna
Forma oddania pracy: edytowalny arkusz word, libreoffice.
Na Wasze prace czekam do 4 listopada.
Mój adres mailowy: pszewczyk@lpzdwola.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa https://www.nid.pl/pl/
Google Arts & Culture https://artsandculture.google.com/
Wikiart https://www.wikiart.org/
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