
Spotkanie z malarstwem 

 

 Uczniowie klasy IIa opisują obrazy 

znane i nieznane 

Jan Vermeer, Alegoria malarstwa, 1662-1665 



STRONA 2 

 

Mateusz Błaszak 

Michał Anioł, Stworzenie Adama, 1508-1512 

 

 

Obraz autorstwa Michała Anioła Buonarrotiego „Stworzenie Adama” przedstawia 

fragment fresku z Kaplicy Sykstyńskiej znajdującej się w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. 

Dzieło to postało w epoce renesansu, w pierwszej połowie XVI wieku i jest przykładem 

malarstwa religijnego.  

Malowidło „Stworzenie Adama” nawiązuje do sceny ze Starego Testamentu, w której 

przedstawione jest stworzenie pierwszego człowieka. Na pierwszym planie przedstawiony jest 

tytułowy Adam oraz wielki Bóg, jego stwórca. Postać Adama umieszczona jest po lewej stronie w 

pozycji półsiedzącej, z ręką uniesioną ku górze opartą o kolano. Ręka skierowana jest w kierunku 

Stwórcy, a palec wskazujący uniesiony, aby przyjąć od Boga życiodajną energię. Na drugim 

planie widoczne są zielone pola Edenu oraz wody w kolorze błękitu. Po prawej stronie dzieła 

widnieje postać samego Stwórcy.  

Bóg przedstawiony został pod postacią siwego, brodatego starca otoczonego orszakiem 

aniołów okrytych rozłożystym płaszczem. Dłoń Boga odwzajemnia gest Adama, a wyciągnięty w 

kierunku niego palec Boży promieniuje silną energią. 

W dziele Michała Anioła „Stworzenie Adama” dominują szarości, biel, błękit, a także 

wyrazista czerwień, odcień różu oraz soczysta zieleń. Kolorystyka nasyconych i ciepłych barw 

wprowadza wizję doskonałego i harmonijnego świata. 

 Moim zdaniem obraz ten można bardzo różnie interpretować i właśnie ta cecha 

najbardziej mi się w nim podoba. Dzieło to inspiruje wielu filozofów do głębokich przemyśleń 

religijnych. 



STRONA 3 

Szymon Błażej - http://zadane.pl/zadanie/8143777  

Franciszek Ksawery Lampi, Scena w klasztorze 

kartuzów 

 

 

Obraz pt. „Scena w klasztorze kartuzów” został namalowany przez Franciszka 

Ksawerego Lampi, który żył w latach 1782-1852. Malowidło powstało w pierwszej połowie XIX 

wieku, jego tematyką jest scena rodzajowa. 

Na pierwszym planie znajduje się kolumna podtrzymująca sklepienie krzyżowe i idący 

mnich oraz pulpit, na którym rozłożona jest księga, a ponad nią wiszący krucyfiks. Natomiast na 

drugim planie jest zakonnik otwierający wrota, zza których wydobywa się jasne, ciepłe, przytulne 

światło. Kolejny element tego planu to przejście do sal następnych wykończone łukiem, a także 

końcowa części krużganka oraz widok z pomieszczenia przedstawiający kłębiaste chmury 

przebite światłem księżyca i ogromną skałę z zamkiem na szczycie. Ta część to tło malowidła.  

Ten obraz jest ponury i szary, idealnie przedstawia on smutne oraz samotne życie  

zakonników. 

W lewym dolnym rogu jest pulpit, na którym leży duża księga, nieopodal niego stoi 

pochylona, oświetlona przez światło księżyca postać ubrana w habit. Za nią znajduje się duża, 

szara kolumna, obok której ukazany jest idący mnich. Prawa części jego stroju jest oświetlona 

przez ciepłe światło wychodzące zza wrót, które otwiera zakonnik o jasnym stroju. Ponad nim 

znajduje się część szarego i ponurego sklepienia krzyżowego, w dali jest przejście wykończone 

łukiem, przez które widać wejście do sali. Poniżej jest podłoga, na której można zauważyć 

kontrast ciepłego i zimnego światła.  

Oglądając ten obraz, widzimy szarość życia codziennego, jego przemijanie oraz potrzebę 

bliskości Boga. Zastanawiamy się również nad naszym życiem, co należałoby zmienić w nim, aby 

ani jeden dzień nie był dniem straconym. 

http://zadane.pl/zadanie/8143777


STRONA 4 

Dawid Broś 

Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1506 

 

 

 

Obraz pod tytułem ,,Mona Lisa'' został namalowany przez włoskiego malarza renesansu, 

Leonarda da Vinci, w 1506 roku. 

W centrum widzimy siedzącą  kobietę z rękami złożonymi na oparciu krzesła. Jest ona 

odziana w drogi strój. Jej twarz jest trochę blada oraz uśmiechnięta.   

Tłem obrazu są góry znajdujące się z obydwu stron dzieła. Za kobietą można zauważyć 

taflę wody, która występuje na całej szerokości obrazu. Po lewej stronie można ujrzeć drogę 

znikającą za wzniesieniem. Kolory obrazu na dolnej części obrazu są ciepłe, a wyżej zimniejsze, 

gdyż dominuje tam kolor niebieski i szary.  

Obraz został wykonany techniką oleju na drewnie, a jego rozmiary wynoszą 77 na 53 cm. 

Obraz ma przyjazny klimat, co spowodowane jest użyciem ciepłej palety barw, jednak 

umieszczone wyżej zimniejsze kolory nadają dziełu tajemniczości.  

Obraz ten podoba mi się, ale nie aż tak bardzo, abym chciał go mieć. 



STRONA 5 

 

Marcin Buda 



STRONA 6 

 

Natalia Cichoń 

  



STRONA 7 

Anna Dubiel 

Jean Francois Millet, Wiosna, 1873 

 

Autorem obrazu pt. „Wiosna” jest Jean Francois Millet. Malował on najczęściej sceny z mitologii, 

portrety i pejzaże. Pod wpływem realizmu zaczął ożywiać swoje dzieła ludźmi pracującymi na świeżym po-

wietrzu. Dzieło powstało w 1873 roku. Przedstawia ono wiosnę w sadzie.  

Na pierwszym planie ukazana jest polna droga, prawie w całości pokryta trawą. Po obu stronach 

ścieżki są drzewa. Autor przedstawił je jako zdrowe, ale także zniszczone rośliny. Widniejące dwa drzewa 

rozkwitają. Pojawiają się na nich kolorowe kwiaty. Można się domyślić, że będą to drzewa owocowe. Znisz-

czone krzewy wzbudzają niepokój.  

W dalszej części dzieła został namalowany las. Jean Francois Millet nie przedstawił go wyraźnie. 

Pod nim znajduje się biały płot. Namalowany został także człowiek, stojący pod choinką. Można zauważyć, 

że mężczyzna pochyla się, jakby nad czymś myślał. W lewej części obrazu znajduje się dom, przed którym 

rosną krzewy. W oddali ponownie widać las.  

Niebo zostało przedstawione w różnych odcieniach koloru niebieskiego i granatowego. Znajdują 

się na nim małe chmury, które wydają się „odpływać” po dużej burzy. Po prawej stronie niebo powoli staje 

się coraz jaśniejsze. Lecące białe ptaki mogą symbolizować koniec wielkiej ulewy. W lewym górnym rogu są 

dwa paski, przywołujące na myśl tęczę.  

Autor przedstawił swoje dzieło w ciemnych kolorach. Dominują w nim odcienie zieleni i w znacz-

nej części granatu. Od czasu do czasu pojawiają się jaśniejsze barwy. Jean Francois Millet układa w swoim 

dziele kolory trawy od najmniej żywego do tego najbardziej. Jaśniejsza trawa i las bardzo dobrze kontra-

stują z ciemnym tłem. Natomiast, po prawej stronie, ciemny las kontrastuje z jasnym niebem. Malarz do-

brze rozplanował dobór odcieni. 

Nastrój obrazu jest różny. Tam, gdzie znajdują się jasne fragmenty, można odczuć radość, chęć 

życia w obrazie. Niestety przeważa ciemny kolor, który nadaje obrazowi smutny, przygnębiający nastrój. 

Cały obraz jest bardzo optymistyczny, pokazuje nadejście wiosny, zniszczenia, które wyrządziła zima, a 

także to, co po niej się odradza. 

Uważam, że obraz Jeana Francoisa Millet pt. „Wiosna” jest bardzo ładny. Jest pozytywny, gdy na 

niego patrzę wzbudza we mnie radość. Znajduje się w nim dużo elementów i przez to jest także ciekawy. 

Chętnie powiesiłabym taki obraz w swoim pokoju. 



STRONA 8 

Patrycja Guśtak http://pl.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet  

Clude Monet, Bukiet słoneczników, 1506 

 

 

 

Oscar Claude Monet urodził się 1 listopada 1840r w Paryżu, zmarł 5 grudnia 1926r w 

Giverny. Francuski malarz, jeden z twórców i czołowych przedstawicieli impresjonizmu. 

 Początkowo odnosił sukcesy, wykonując karykatury, co było również źródłem 

dochodów artysty. W 1858 pierwszym nauczycielem Oscara Moneta został Eugene Boudin.  

Pierwsze prace malarza:  

- Pracownia artysty 1861r 

- Kobiety w ogrodzie 1866-1867r 

- Ogród w Sainte - Andresse 1867r 

- La Grenouillere 1870r 

- Hotel des Roches  

„Bukiet słoneczników” jest inspiracją do obrazu „Słoneczniki” van Gogha. Jest to obraz 

ręcznie malowany farbami olejnymi na płótnie naciągniętym na sztalugi. Przedstawia on około 

20 słoneczników w białym wazonie na tle biało-różowej ściany. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet


STRONA 9 

 

Łukasz Hojoł 



STRONA 10 

 

Rafał Jankowski 



STRONA 11 

Karolina Kałdos  

Olga Boznańska, Dziewczynka z chryzantemami, 1894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz pt. „Dziewczynka z chryzantemami” został namalowany przez Olgę Boznańską w 

1894 r. techniką olejną. W dniu dzisiejszym dzieło można zobaczyć w krakowskim Muzeum 

Narodowym. 

Malowidło przedstawia małą dziewczynkę trzymającą w rękach bukiet białych 

chryzantem. 

Na pierwszym planie znajduje się panienka. Ubrana jest w szarą sukienkę z długimi, 

bufiastymi rękawami. Na jej bladej twarzy widnieje niepokój, strach i powaga. Rozczochrane, 

rudawe i średniej długości włosy oraz czerwone usteczka przykuwają uwagę oglądającego. 

Centrum dzieła stanowią duże, czarne oczy dziewczyny, które nadają charakter całemu 

obrazowi. Wprawiają w nastrój powagi, a nawet grozy. 

Tłem arcydzieła jest ściana koloru szarego z odcieniami pomarańczowego, na której 

odbija się cień postaci. 

Na obrazie nie ma konturów, wszystko malowane jest za pomocą barwnych plam w 

tonacji szarej. Kolorystyka sprawia, że nastrój rękodzieła przytłacza. 

Portret nie podoba mi się, gdyż jest bardzo smutny i ponury. Według mnie autorka 

powinna namalować go w jasnych barwach lub zrobić jasne tło, aby wyrazić młodość i 

niewinność osoby pozującej. 



STRONA 12 

Bartłomiej Kazior 



STRONA 13 

 

Kasjan Koczwara 



STRONA 14 

Piotr Konopka  

Stanisław Jaracz, Jeleń na rykowisku 

 

 

 

Obraz „Jeleń na rykowisku” został namalowany przez Stanisława Jaracza , ludowego 

malarza z Mszany Dolnej. Stanisław Jaracz jest artystą malarzem i rzeźbiarzem tworzącym dzieła 

związane z naturą. Obraz „Jeleń na rykowisku” jest namalowany farbami olejnymi na płótnie. 

Obraz oprawiony jest w oprawę z litego drewna , rzeźbioną również przez artystę. Tematem 

obrazu jest krajobraz parku narodowego, zwierząt tego lasu, jelenia i łani. 

Na planie pierwszym artysta przedstawia majestatycznego jelenia z pięknym porożem. 

Uniesiony łeb zwierzęcia i otwarty pysk wyraźnie wskazuje, że zwierzę wydaje ryk. Można 

domyślać się ,że nawołuje łanie pasące się w oddali. Właśnie na planie drugim przedstawione są 

trzy łanie pasące się na łące. Plan trzeci to krajobraz zielonego lasu, piękne świerki, sosny 

wysokie są co najmniej na 50 metrów. Las ciągnie się na dalszej przestrzeni obrazu dochodząc aż 

do horyzontu zasnutego delikatną mgiełką.  

W kolorystyce obrazu przeważają wszystkie odcienie zieleni i brązu. Brąz to kolor 

zwierząt oraz gdzieniegdzie usychających traw. Obraz wprowadza w sielsko-anielski nastrój. 

Patrząc na niego, mamy ochotę wybrać się na spacer do lasu, oderwać się od hałasu miasta i 

uciec na łono natury. Niektórzy mogą określić obraz jako kicz i pewnie tak jest, ale w wielu 

domach tam, gdzie „Jeleń na rykowisku” gości na ścianach, wprowadza mieszkańców w dobry 

nastrój. 



STRONA 15 

Natalia Kwinta 

Donald Zolan, Odkrycie rano, 2010 

 

 

 

Obraz Donalda Zolana pt.: „Odkrycie rano” przedstawia małe dziecko wpatrujące się w 

pływające po jeziorze kaczki. 

     Na pierwszym planie wyeksponowano postać niewielkiej dziewczynki, o zapiętych w ku-

cyk jasnoczerwoną kokardką blond włosach i jasnej cerze oraz przyodzianej w białą sukienkę w 

różowo-niebieskie paski i czarne obuwie. Jej wzrok jest utkwiony w średniej wielkości, mętnym 

jeziorze, po którym pływają ptaki o piórach składających się głównie z ciemnych odcieni brązu. 

Wokół rośnie gęsta ciemnozielona trawa. Na twarzy dziecka maluje się zachwyt, a jednocześnie 

zaciekawienie całą sytuacją. Postawa dziewczynki wskazuje na to, że stara się ona nie wystraszyć 

zwierząt. W tle widać ogromny las liściasty, dzięki któremu obraz jest lekko tajemniczy. 

     Na uwagę zasługuje także kolorystyka płótna, gdyż dominują na niej ciepłe kolory, które 

nadają malowidłu letni klimat, lecz pojawiają się także zimne, mające na celu wskazanie pory 

dnia. Nastrój dzieła można określić jako pogodny. 

     Uważam, że tytuł obrazu w pełni oddaje scenę przedstawioną na płótnie i wzbudza w 

nas pewne refleksje dotyczące postrzegania świata. 



STRONA 16 

Gabriela Leżoń 

Rembrandt van Rijn, Święty Paweł w więzieniu, 1627 

 

 

 

Obraz Rembrandta van Rijna pt.: „Święty Paweł w więzieniu” przedstawia apostoła prze-

bywającego w celi więziennej. Dzieło zostało namalowane w 1627 roku. 

     Na obrazie widzimy tylko jedną postać. Jest to święty Paweł. Zamyślony, lewą ręką 

trzyma pióro oraz księgę, a prawą zasłania usta. Lekko zgarbiony siedzi na łóżku. Ubrany jest w 

wyblakłą, granatową szatę, spod której wystają brązowe rękawy. Jedną stopę okrywa sandał.  

      Po lewej stronie widzimy miecz, czyli atrybut świętego Pawła - symbol męczeństwa. 

Praktykę misyjną symbolizuje zaś księga, którą mężczyzna trzyma na swych kolanach. Widzimy, 

ze chwila ujęta na obrazie jest to czas, w którym apostoł pisze księgę. Za świętym widzimy wpa-

dające przez okno światło, które może symbolizować natchnienie. Obraz ma kolorystykę zimną. 

Przeważa kolor szary. 

      Malowidło Rembrandta van Rijna bardzo mi się podoba. Widziałam kilka obrazów tego 

autora. Uważam, że każdy z nich ma w sobie coś pięknego. 



STRONA 17 

Damian Maciejaszek 

Vincent van Gogh, Słoneczniki, 1627 

 

 

Dziełem, którym postanowiłem się zająć, jest obraz pt. ,Dwanaście słoneczników w 

wazie", namalowany przez Vincenta van Gogha w 1888 roku. Jest to jeden z serii jedenastu 

obrazów tego autora, które zawierają motyw słoneczników. W Paryżu powstały cztery z nich, 

natomiast reszta w Arles. Wymiary tego dzieła to 91 × 72 cm. „Dwanaście słoneczników w wazie” 

jest uważany za jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów na całym świecie. Vincent van 

Gogh to holenderski malarz urodzony w 1853 roku w Zundert. Zmarł w 1890 roku we Francji. 

Tworzył w okresie zwanym postimpresjonizmem. 

Obraz przedstawia martwą naturę. Jego głównym tematem są słoneczniki. Na pierwszym 

planie widzimy dwanaście słoneczników, umieszczonych w żółto-białym wazonie, który jest 

wykonany z gliny. Rośliny są złożone w bukiet, jednak są ułożone niedbale i mają łodygi, które są 

powykręcane w różne strony. W tle widzimy błękitną ścianę. Łatwo można zauważyć kontrast 

pomiędzy słonecznikami w różnych odcieniach żółci a bladym tłem. Dzieło to zostało 

namalowane techniką olejną, na płótnie. Jest to technika malarska, w której artyści posługują się 

farbami olejnymi. Nastrój dzieła jest przyjemny oraz ciepły. Pomimo tego, że obraz nie 

przedstawia jakichś niesamowitych rzeczy, to jest stawiany obok obrazów takich jak „Mona Lisa” 

czy „Krzyk”. 

Na obrazach z motywem słoneczników, malowanych przez van Gogha, pojawiało się od 

12 do 16 słoneczników, jednak najbardziej popularne są 3 wersje, na których znajduję się 15 roślin. 

Jedna z nich znajduje się w muzeum w Amsterdamie, druga w Galerii Narodowej w Londynie, a 

trzecią kupiła japońska firma za prawie 83 miliony dolarów. 

      Według mnie ten obraz jest bardzo interesujący i można doszukiwać się w nim 

różnych znaczeń słoneczników. 



STRONA 18 

Piotr Malec 



STRONA 19 

 

Filip Michalski 



STRONA 20 

 

Magdalena Miklaszewska 



STRONA 21 

 

Tomasz Myśliwiec 



STRONA 22 

 

Zuzanna Necel 

Edvard Munch, Krzyk, 1892-1895 

 

 

 

Obraz Edvarda Muncha to obraz olejny, z dodatkami pasteli, wykonany na kartonie o 

wymiarach 91 cm x 73,5 cm. Dzieło znajduje się w Narodowym Muzeum Sztuki, Architektury i 

Projektowania w Oslo. 

 Dzieło przedstawia postać stojącą na pomoście. Po otwartych ustach można się domy-

ślić, że krzyczy (możliwe, że z przerażenia). Zakrywa sobie uszy dłońmi, jakby przed hałasem. 

Niektórzy krytycy sztuki twierdzą, że postać jest przeszyta „bólem egzystencjalnym”. Osoba ma 

dziwnie zdeformowaną twarz, jest bardzo blada. Ma na sobie ciemny strój.  

 W tle, na moście widać dwie spacerujące postaci. Po ciepłych barwach, których autor 

użył do namalowania nieba, można domyślać się, że na obrazie jest zachód słońca. Niżej widać 

morze lub jezioro. 

Nastrój dzieła jest przygnębiający, ciemny, bardzo tajemniczy. Jego tajemniczość polega 

na tym, że nie wiemy, czy postać przedstawiona na obrazie jest na pewno istotą ludzką.  



STRONA 23 

 Obraz Muncha budzi we mnie pewnego rodzaju lęk, niepokój i obawę. Być może autor 

próbuje pokazać, że on jest tą osobą i na przykład boi się świata. 



STRONA 24 

Justyna Oprych 

Olga Boznańska, Dziewczynka z chryzantemami, 1894 

 

Obraz zatytułowany "Dziewczynka z chryzantemami", autorstwa polskiej malarki Olgi 

Boznańskiej, został namalowany w roku 1894. Wyeksponowano go w Gmachu Głównym Mu-

zeum Narodowego w Krakowie. 

    Na pierwszym planie znajduje się dziewczynka, mająca na oko dziewięć lat. Dziecko 

ubrane jest w szarą, niemalże czarną sukienkę z bufiastymi rękawami. Włosy ma w ciemnym od-

cieniu blondu, poskręcane w loki i opadające niesfornie na ramiona, a twarz jest nienaturalnie 

blada. Duże, czarne oczy wpatrują się z niepokojem w odbiorcę. Minę ma poważną i spokojną, 

co podkreślają delikatnie uchylone czerwone usta. Dziewczynka ma opuszczone luźno blade dło-

nie, splatające się i ściskające mocno bukiecik chryzantem, który przechyla się nieznacznie w 

lewą stronę. Możliwe, że postać na coś oczekuje lub czegoś się boi. Obraz pozbawiony jest kon-

turów, a tło w całości tworzą plamy w różnych odcieniach koloru szarego, brązowego i pomarań-

czowego. Wzrok przyciągają białe chryzantemy, namalowane najjaśniejszym kolorem. Przewaga 

zimnych kolorów sprawia, że odbiorca czuje niepokój, co podkreśla przeszywające spojrzenie 

osoby przedstawionej na dziele, a także uchylone usta i silny uścisk dłoni. Światło pada z lewej 

strony, na co wskazują jaśniejsze odcienie po przeciwnej stronie, a także cień padający na ścianę 

po prawej.  

    Impresjonistyczny obraz można zinterpretować na wiele sposobów. Niepokojąca jest 

symbolika chryzantem, jednak to zależy od punktu widzenia. W Japonii chryzantemy symboli-

zują szczęście, co tłumaczyłoby, dlaczego namalowane kwiaty wydają się rozjaśniać ponury ma-

lunek. Jednakże, biorąc pod uwagę polskie pochodzenie autorki, przerażający jest fakt, że w Eu-

ropie chryzantemy są symbolem śmierci, kojarzone są z cmentarzem i smutkiem. Wtedy wzrok 

namalowanej dziewczynki można zinterpretować jako zasmucony, posępny. 

    Moim zdaniem Olga Boznańska świetnie ukazała postać. Tajemniczość dzieła sprawia, 

że jest ono bardziej interesujące, co potwierdza mój przypadek. Kolorystyka płótna wspaniale 

oddaje klimat. Najbardziej w obrazie spodobał mi się sekret ukryty w oczach dziecka przedsta-

wionego na nim. „Dziewczynka z chryzantemami” jest zdecydowanie moim ulubionym obrazem 

i chętnie poznam twórczość artystki. 



STRONA 25 

Damian Postrach 
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Jacek Rutkowski http://sciaga.pl/tekst/31468-32-

krzyk_sloneczniki_mona_lisa / 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ijPp4r

WRvj8J:zadane.pl/zadanie/9424058+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=

pl  

Edvard Munch, Krzyk, 1892-1895 

 

 

 

Obraz „Krzyk” Edvarda Muncha należy do cyklu „Fryz Życia” i powstał w 1893r. Przedsta-

wia on krzyczącą postać, prawdopodobnie samego malarza.  

Osoba na pierwszym planie stoi na moście. Nie wiadomo, kim jest: czy mężczyzną, czy 

kobietą, a może dzieckiem. Jej głowa wydaje się za duża w stosunku do szczupłej sylwetki, a ręce 

jakby ją podtrzymują. Postać ma na sobie ciemny strój, co tworzy wyrazisty kontrast z jasną 

barwą ciała. Twarz wyraża przerażenie, strach, o czym świadczą usta otwarte do krzyku.  

Postać ma za sobą dwa cienie lub osoby ścigające ją. Przestrzeń wywołuje niepokój i lęk. 

Most nie ma początku ani końca, a tłem sytuacji może być morze lub zatoka pełna szarości i zło-

ści. Uzupełnieniem całej sceny jest pomarańczowo-żółte niebo, tak jak przy zachodzie słońca.  

Obraz budzi grozę, sprawiają to m. in. wyraziste, wijące się linie oraz jaskrawe, kontra-

stujące ze sobą barwy. Odważne użycie koloru przez artystę ma na celu wzmocnienie ładunku 

emocjonalnego. Wzrok przykuwają również postacie, które są obojętne na krzyk pierwszoplano-

wej postaci. Myślę, że obraz „Krzyk” jest odzwierciedleniem uczuć artysty, który był najwidocz-

niej przerażony światem. Bał się samotności i obojętności innych ludzi. Sam obraz w sposób do-

skonały oddaje wnętrze artysty i to, co chciał przekazać. 

http://sciaga.pl/tekst/31468-32-krzyk_sloneczniki_mona_lisa%20/
http://sciaga.pl/tekst/31468-32-krzyk_sloneczniki_mona_lisa%20/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ijPp4rWRvj8J:zadane.pl/zadanie/9424058+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ijPp4rWRvj8J:zadane.pl/zadanie/9424058+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ijPp4rWRvj8J:zadane.pl/zadanie/9424058+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl


STRONA 27 

Aleksandra Stec http://sciaga.pl/tekst/72112-73-

opis_obrazu_vincenta_van_gogha_pt_dwanascie_slonecznikow_

w_wazonie  

Vincent van Gogh, Słoneczniki, 1888 

 

 

 

Obraz pt. "Słoneczniki" został namalowany przez holenderskiego malarza Vincenta van 

Gogha w 1888 roku we Francji. Malarz stworzył dzieło, używając farb olejnych.  

Malowidło przedstawia dwanaście słoneczników w wazonie. Flakon z kwiatami stoi na 

stole w samym centrum dzieła. Tłem obrazu jest błękitna ściana o jednolitej barwie. Słoneczniki 

mają powykręcane łodygi. Kwiaty są ułożone naturalnie, niektóre opadają bezwładnie ku ziemi. 

Są złożone w bukiet. Na obrazie dominują kolory ciepłe: odcienie żółci, pomarańczu i brązu. Zo-

stał użyty kontrast - zimna ściana i jaskrawe, promieniste kwiaty. Autor zastosował technikę po-

legającą na nakładaniu na siebie warstw farby. Dzieło wprowadza w nastrój ciepły, spokojny. 

Obraz van Gogha podoba mi się, aczkolwiek nie powiesiłabym go u siebie w domu. 

http://sciaga.pl/tekst/72112-73-opis_obrazu_vincenta_van_gogha_pt_dwanascie_slonecznikow_w_wazonie
http://sciaga.pl/tekst/72112-73-opis_obrazu_vincenta_van_gogha_pt_dwanascie_slonecznikow_w_wazonie
http://sciaga.pl/tekst/72112-73-opis_obrazu_vincenta_van_gogha_pt_dwanascie_slonecznikow_w_wazonie
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Natalia Strojny 
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Mateusz Szurlej 

Maximilian Kurzweil, Bettina Bauer, 1908 

 

 

Obraz Maximiliana Kurzweila pt. „Bettina Bauer” umiejscowiony został na dużym płót-

nie, miejsce ekspozycji znajduje się w centrum. 

Autor żył w epoce nowożytnej. 

Dzieło to przestawia małą dziewczynkę, która jest skupiona na jakiejś rzeczy. Osoba na 

obrazie ukazana jest w jasnej sukni. 

Jej twarz podkreśla fryzura, która ma jasny kolor.  

Na pierwszym planie obrazu zobaczymy  dziewczynkę siedzącą na kanapie. 

Charakterystyczną cechą tła jest to, że nie jest takie samo. W pierwszej jego części zau-

ważyć można, że ma barwę włosów osoby na obrazie. Drugą część tła odznacza kolor niebieski. 

Kolorystyka płótna zmienia się.  

Nastrój tego dzieła jest smutny dzięki minie jaką robi dziewczynka. 

Według mnie obraz ten jest smutny ze względu na to jak popatrzymy. Mina, którą 

dziewczynka robi, powoduje smutek.  
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Krzysztof Tomczykiewicz  

Leonardo da Vinci, Zbawiciel świata, 1506−1513 

 

 

 

 

Obraz pt. „Zbawiciel świata” przedstawia Jezusa Chrystusa. Autorem tego  obrazu jest 

Leonardo da Vinci, który żył w XV w. 

Obraz nie ma drugiego planu. Kompozycja obrazu jest spokojna, można powiedzieć tak, 

ponieważ na obrazie są niebieskie kolory, które przedstawiają spokój. 

 Postać na tym obrazie to Jezus, który chce uspokoić ludzi i nakłonić ich do uwierzenia 

w Boga. To dlatego ma dwa palce skierowane ku górze. 

Obraz spodobał mi się dlatego, że mnie uspokaja. Przeznaczenie tego obrazu mogło być 

takie, że ma uspokajać ludzi.  
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Monika Wsołek 

Salvador Dali, Trwałość pamięci, 1931 

 

 

Obraz pt.: „Trwałość pamięci” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów na 

całym świecie. Można się również spotkać z innymi tytułami m.in. „Miękkie zegary”, „Cieknące 

zegary” lub „Uporczywość pamięci”. Namalowany został przez Salvadora Dalego- katalońskiego 

malarza, a w tym znanego hiszpańskiego surrealistę. Dzieło powstało w 1931 roku. Obraz olejny 

ma wymiary 24,1 x 33cm. Malowidło ukazywane było we wielu muzeach, obecnie znajduje się  w 

Nowym Jorku w Museum of Modern Art. 

Na pierwszym planie można ujrzeć, jak sam tytuł wskazuje, rozpływające się zegary. Na 

całym obrazie jest ich cztery, trzy o białej, jasnej tarczy i jeden, który jest zamknięty, a po nim 

chodzą maleńkie robaczki, prawdopodobnie mrówki. Czasomierze rozmieszczone są w różnych 

miejscach na płótnie, lecz niezbyt daleko od siebie. Najwyżej położony z nich rozpływa się na 

całkowicie łysej gałęzi od drzewa. Trochę niżej praktycznie na jednej wysokości dwa zegary, je-

den ciągnie się w dół na ciemnobrązowym, drewnianym biurku. Patrząc na drugi zegar z mojej 

perspektywy, leży on na białym obrusie, ułożonym w kształt połowy twarzy, która ma wyraźnie 

zamknięte oko i otwartą buzię. Może to symbolizować upływ czasu, jeśli dokładniej się wczy-

tamy w biografie Salvadora Dalego, który dokładnie opracował własną metodę „paranoiczno-kry-

tyczną”.  

W górnym tle ukazane jest piękne piaszczyste wybrzeże. Tuż obok, w prawym rogu wi-

dać ubity z pomarańczowego kamienia klif. Niżej tło jest prawie jednolitego brunatnego koloru.  

Na obrazie dominują barwy ciemne, lecz został wprowadzony na nim kontrast jasnych 

kolorów zegarów, obrusu i wybrzeża. Pomimo kontrastu kolorystyka jest stonowana i spokojna. 

Całość obrazu okazuje się szalenie ciekawa, samych różnorodnych interpretacji jest 

mnóstwo, a sam autor opisuje go jeszcze inaczej, niż znakomici krytycy. To arcydzieło jest jed-

nym z moich ulubionych obrazów, gdybym miała możliwość powieszenia go gdzieś w domu na 

ścianach, z całą pewnością zrobiłabym to od razu. 
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