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symulacja
• Imituje 

rzeczywistość

reprezentacja
• Stylizuje 

rzeczywistość

transformacja
• Przekształca 

rzeczywistość



PRZEŻYCIE LITERACKIE PRZEŻYCIE ESTETYCZNE

Przeżycie zakładające duży 
udział skojarzeń  i pamięci; o 
charakterze intelektualnym, 
polega na modyfikowaniu, 
poszukiwaniu sensu słów, 
które niekiedy przyjmują 
postać obrazów pojawiających 
się w wyobraźni. 

Przeżycie wyzwolone przez 
przedmiot zmysłowy, którego 
tkanką staje się percepcja, jego 
jakość mniej zależy od intelektu, 
bardziej od predyspozycji 
zmysłowych, możliwości w 
zakresie patrzenia, dotykania czy 
słuchania. 



literatura malarstwo muzyka

słowo: dźwięk 

(głoska) i litera 

(zapis) 

kolor i 

przestrzeń 

(perspektywa) 

dźwięk: nuta 

(zapis), barwa i 

wysokość (ton) 



literatura malarstwo muzyka

teksty pisane prozą, 

wierszem, poezja 

wizualna, śpiewana, 

komiks 

malarstwo sztalugowe 

(oleje, tempery, akryle, 

akwarela, rysunek 

ołówkiem, tuszem, 

węglem, sangwiną), 

grafika (odbitka z płyty 

drewnianej -

drzeworyt, kamiennej -

litografia, metalowej -

akwaforta), malarstwo 

ścienne (fresk, 

mozaika, graffiti), 

malarstwo na szkle, 

collage, infografia 

(obrazy cyfrowe) 

muzyka instrumentalna 

(instrumenty strunowe, 

dęte, perkusyjne, 

elektrofony), wokalna i 

wokalno-instrumentalna, 

muzyka wykorzystująca 

dźwięki naturalne 

(tłuczenie szkła, 

bębnienie palcami po 

obudowie instrumentu, 

brzegu kieliszka), 

muzyka połączona z 

gestem (taniec).



literatura malarstwo muzyka

epika: epos, powieść, 

nowela, opowiadanie;

liryka: sonet, pieśń, 

fraszka, poemat;

dramat: tragedia, 

komedia;

gatunki „mieszane”: 

ballada, powieść 

poetycka;

gatunki 

publicystyczne: 

reportaż, felieton, esej

pejzaże (miejski -

weduta), akty, portret, 

sceny rodzajowe 

(życie codzienne), 

mitologiczne, religijne, 

historyczne, 

alegoryczne, martwa 

natura, malarstwo 

abstrakcyjne, plakat

formy rozbudowane 

(opera, muzyka 

filmowa, msza, 

symfonia, koncerty, 

poematy, suity, dramat 

muzyczny), sonata, 

miniatury (preludium, 

nokturn, etiuda, pieśń, 

wariacja, fuga) 



literatura malarstwo muzyka

środki poetyckie 

(epitet, metafora, 

porównanie, 

apostrofa, 

onomatopeja, 

anafora)

styl

kompozycja

faktura

format

kolor

perspektywa

kompozycja 

(rytmy, plany)

linia

rytm 

barwa

melodia (linia)

artykulacja

dynamika

agogika (tempo)

takt 



 Zapoznaj się z podstawowymi środkami 
wyrazu w malarstwie (podręcznik I. Zubala), 
„alfabetem języka plastycznego), a następnie 
opisz wybrane dzieło malarskie.

 Zanim przystąpisz to redagowania opisu, 
sporządź metryczkę dzieła.



Claude Monet, Spacer (Kobieta z parasolką), 1875, olej na 
płótnie, 100 x 81cm, National Gallery of Art, Waszyngton



 AUTOR, TYTUŁ

 OKREŚLENIE CZASU

 TECHNIKA, 

TWORZYWO 

 WYMIARY – KSZTAŁT

 MIEJSCE 

PRZECHOWYWANIA 



 TEMAT     - określ rodzaj 

malarstwa, opisz postaci, 

przedmioty, sceny; zastosowane 

alegorie.                                    

 ŚRODKI WYRAZU - zanalizuj

kolor, światło, przestrzeń –

perspektywę, kompozycję, linię, 

fakturę.

 ZASADA TWÓRCZA – określ 

przesłanie obrazu (np. 

dekoracyjne, moralizatorskie, 

metaforyczne, ilustracyjne, 

prowokacyjne). 

Pamiętaj o zasadach dotyczących odbioru! 
(konkretyzacja, analiza, interpretacja)



 Dokonaj analizy porównawczej dwóch 
ilustracji do Obłąkanej herbatki, znajdź 
punkty wspólne pomiędzy tekstem a 
obrazami. Zastosuj w komentarzu typologię 
Seweryny Wysłouch.

 Rozważ funkcjonalność metodyczną dodatku 
edytorskiego do wiersza Wieczór zimowy 
Marleny Buczkówny (w podręczniku Słowa na 
start!).



ilustracja, typy 

według Seweryny 

Wysłouch

dodatek 

edytora

ilustracja 

autorska

przekład intersemiotyczny

konkretyzacja



John Tenniel , Obłąkana herbatka, 
1865, rysunek z cyklu 92 rycin, 
drzeworyt bracia Dalziel

Salvador Dali, Przygody Alicji w Krainie 
Czarów, Obłąkana herbatka, 1969, sucha igła 
barwiona, heliograwiura barwna, papier 
czerpany, kremowy ze znakiem wodnym 
Chiffon De Mandeure 



Marlena Derlukiewicz, Słowa na start! (Klasa VI)
Zaplanuj lekcję, sformułuj cele i 

pytania analityczne do powyższego 
zestawienia.



 Zapoznaj się z charakterystyką i typologią 
ekfrazy poetyckiej, a następnie stwórz projekt 
metodyczny związany z ekfrazą Ludwika 
Janiona do obrazu Williama Turnera.

 Rozważ funkcjonalność metodyczną karty z 
podręcznika Dzieła sztuki pod lupą. Jakie cele 
edukacyjne można zrealizować, 
wykorzystując materiał zawarty na tej stronie?



 Pierwotnie to „opis dzieła sztuki” (typ
ćwiczenia retorycznego w szkole II sofistyki);
wtórnie określenie gatunku.

 Źródła gatunkowe to: opisy przedmiotów w
eposach Homera (według W. Juszczaka,
rodzaj ekfraz imaginacyjnych) oraz
epigramaty ekfrastyczne (krótkie, swobodne
komentarze na temat różnych dzieł sztuki).

 Ekfraza ma formę poetycką, epicką,
krytyczną, filmową.



ekfraza, 

typy według 

Anety 

Grodeckiej

informacyjna

dyskursywna, 

inwokacyjna

ekstatyczna

syntetyczna

Typy ekfraz poetyckich (według form dawnych   
napisów obrazowych)



L. Janion, Potwory dwa (ze zbioru Siła 
wyobraźni, 2008)

„Nocą potwór

z potworą

fale mącą –

tą porą.

- Mój potworze,

noc czeka,

poszukajmy człowieka.

Tłusty człowiek,

zadbany –

palce lizać,

kochany!

[…]

Nie znaleźli

człowieka.

Pusty brzuszek

ich czeka.

Wyjdź wieczorem

nad morze,

to zobaczysz

ich może.” 

William Turner, Zachód słońca nad morzem z 
dwoma rybami , ok. 1838/1841, czarna 
kredka, akwarela na szarym papierze, 
21,8x28,1, kolekcja prywatna



Marlena 
Derlukiewicz, 
Słowa na start! 
(Klasa VI)



 Seweryna Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, 
Warszawa 1994.

 Seweryna Wysłouch, Ikoniczność i ucieczka od 
referencji (na przykładzie filmów Zbigniewa 
Rybczyńskiego), „Przestrzenie Teorii” 2009.

 Władysław Tatarkiewicz, Skupienie i marzenia. Studia 
z zakresu estetyki, Kraków 1951.

 Ivan Zubal, Encyklopedia obrazu, przeł. J. Bakalarz, 
Warszawa 2004.

 Aneta Grodecka, Alfabet języka plastycznego i 
muzycznego, „Polonistyka” 2003, nr 5; O 
możliwościach edukacyjnych ekfrazy poetyckiej, 
„Polonistyka” 2008, nr 10.

 Marlena Derlukiewicz, Słowa na start! (Klasa VI).
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