
E Schemat interpretacji obrazu/rysunku

Przydaine pytania i poLecenia, które możesz wykorzystać na tym etapie:
. OkreśL format dzjeła, a także materiał i technikę, w jakiej zostato ono namaiowane Lub narysowane.

. zanalizuj kompozycję;
a) czy maLarz zastosotryał w swoim dzieLe jakąś zasadę kompozycyjną (np. kontrast)?
b) z jakim rodzajem kompozycji mamy tu do czynienia - z kompozycją uporządkowaną czy cha-

otyczną?
c) statyczną czy dynamiczną?
d) otwartą czy zamkniętą?
e) czy artysta zastosował tu układ bezśrodkowy czy układ z dominantą?
f) ;eśL.i mamy do czynienia z tym drugim rodzajenl, okreśt domjnantę kompozycyjną obrazu (np.

szczegół, postaĆ, barwną p|amę, światło, układ eLementów, linii) iomów jej znaczenie dLa ca-
łości dzleła;

d) czywkompozycjiobrazumożnazauważyćjakiśryim(powtarzaniesięetementóvlidentycznych
Iub podobnych), a jeśLi iak, to jaką funkcje spełnia on w obrazie?

r zanal.izuj perspektywę:
a) ';aki sposób przedstawienia układów przestrzennych na płaszczyźnle zastosował artysta (np.

Perspektywa Linearna, odwrócona, powietrzna, barwna, deformacja, skrót perspektywiczny,
iricki optyczne, przestrzeń kubistyczna);

b) ustaL oraz przedsiaw pierwszy, drugi oraz dalszy pLan; okreśL i nazwij postacie/przedmioty/
eLemeniy przyrody, które znajdują się na każdym pLanie;

c) zwróć uwagę na tło, postacie Lub przedmioty oraz ich wzajemne reLacje;

d) wytłumacz gesty, ruchy i uczucia postaci fieśLi takowe znajdują się na obrazie);
e) odpowiedz, jaki jesi wzajemny siosunek między tvm, co w obrazie szczegółowe (gest, przed-

miot, kształt), a tym, co ogólne;

. 0kreś[ ko[orystykę obrazu:

a) iakie koLory dominują?

Jak czytać wiersze i oglądać obrazy? | lnterpretacla

uwaźnje obejrzy obraz fieśLi masz taką moż|iwość) l,ub jego reprodukcję (warto sięgn;lć do
kilku reprodukcji tego samego dzieła), oglądaj go z b|.iska i z odda[enia, a r,rl przypadku repro-
dukcji - w różnym świet|e; pośvlięć na zapoznanie się z nim odpow.iednią iiość czasu.
,,poddaj się" atmosferze dzieła, uLegnij jego urokowi, tyi,ko w ten sposób doznasz wrażenia
estetycznego, pamiętaj, aby wykonywanie ćwiczeń interpretacyjnych nie odebrało ci przyjem-
ności oglądania obrazów.

zanotuj i ocipowiedz na pytania: jak rozunl,iem ten obraz (rysunek, grafikę), jak oddziałuje
na mnie?
Zapisz swoje pierwsze rozumienie dzieła, i,vstępną(e) hipotezą(y) interpretacyjną(e).
Które elementv obrazu (rysunku, g,rafiki) wydają ci się najważniejsze, dominujące?
Co jest tematem dzieła?

Zbadaj stronę formaLną obrazu (ma|arskie środki wyrazu).
Zaznaczwsze|kie osobliwośtj, nazwij je i skomentuj,
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b) czy autor podkreśLa przestrzenną wariość ko|oru?
c) czy stosuje barv,yy ze lvzględu na 1ch emocjonaLn,v charakter?
d) czy kolory są monochromatyczne czy kontrastowe?
e) zastanów się, jakie znaczenie ma kolorystyka dLa przedstawionego tematu?

Omów rolę światła i cienia:
a) czy ariysta zastosował siLne czy słabe kontrasiy waLorowe?

b) iaka 1est relacja między walorami a barwą?
c) ustaL źródło świaiła; pokaż, jak maLarz i,,lykorzysiuje je do pokazania twarzy, wnętrza, pejzaźu;

d) w jaki sposób światło wpływa na technikę maLarską?

OkreśŁ rodzaj [inii dominującej w dzieLe:

a) czy Linia służy tu tylko rozgraniczeniu kształiów, czyjest takźe wyrazem ekspresji?
b) czy maLarz zastosował tu Linię charakterysiyczną d[a większości svloich dzieł, a jeśLi tak, to co

ją wyróżnia?
c) czy autor wprowadził do swojego dzieła symbo[e (przedmioty, postaci, gesty),;eśLl tak, wyja-

śnij ich znaczenle.

Sięgnij ponownie do informacji na temat powstania dzieła i odpov,liedz na pytanie: czy użyte
przez malarza środkj iechniczne są typovle di.a epoki, w której iworzył? A może istnieją jakieś

odstępstwa?

Jakie znaczenie ma tytuł obrazu dLa zrozumjenia jego sensu? Czy został on nadany przez same-
go ma[arza czy też przez inne osoby, np. historyków sztuki?
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. Powiąż warstwę techniczną dzieła z jego warstwą treściową.

. Sorawdz poprawnosc swojej pierwszej tezy interpretacy;nej.

. Dokonaj rewizji pierwotnego rozumienia dzieła.

. Rozpatrz dzieło w odpowiednich kontekstach (np. historii sztuki, biografii, fi|ozofii sztuki).

. 0kreśL zwiazek miedzy autoi-em, obrazem iodbiorcą: jak może lub powinno być rozumiane

Przedstaw, wynikającą z całoścj rozważań, ostateczna tezę interpretacyjną,
PoszczegóLne aspekty, którymi zajmowałeś się do tej pory, oceń z własnego punktu widzenia.
OkreśL swój osobisty stosunek do obrazu.



§ Schemat interpretacji porównawczej obrazu i wiersza

Jak czytać wiersze i oglądać obrazy? | lnterpretac;a
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podsumowanie
i ocena
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. zastanów się, co łączy wybrany obraz i 1,liersz.

. Zr,ądz i wypisz wszystkie punkty i, spoLre'pooob,e.str a oomiedzy ivmi dzietami.

. czy wiersz jest opisem obrazu (ekfrazą) czy poetycką interpretacją?

. które e|emeniy dzieła plastycznego zna|azły sv,;oje odzwiercjedlenje lv wjerszu:

- iytuł?

- kompozycja?

- perspekiywa?
* koLorystyka?

- świattocień?

- [inia?
* symbo[ika?

- tematyka?

. w jaki sposób, za pomocą jakich środków poetyckich poeta opisuje obraz?

. Jaką ro|ę odgrywają:

- metafory,

- porównania,

- epitety,

- inne środki poetyckie?

. czy jedynym zamierzenjem autora wiersza był opis dzieła sztuki?

. czy poeta porusża tu jakąś własną probLematykę, a jeśl.i iak, to czy jest ona bezpośrednio

związana z obrazem?
. zastanów się (choć będzie io ty|ko spekulacja), co mogło być powodem napisania tego wier-

sza? Weź pod uwagę czas poi,vstania obu dzieł.

. w jakj sposób dzieła korespondują ze sobą?

. czy moźLiwa jest interpretacja uviersza bez znajomości cbrazufrysunku?
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Akrylowe farby - farby wytworzone ze sztucznej akry
lowej żywicy, wysychające szybciej niż o[ejne.

Akware[a

t) farba wodna, której spoir,łlem jest kl.ej z gum rośLin-
nych, rozrabia się ją wodą i nanosj l'aserunkowo,
w taki sposób, że prześwituje spod niej białe podłoże;

2) technika ma[,owania tą farbą;

3) obraz maLowany farbami akwareLowymi Lub innymi
technikamj (np. tuszem) i [aseror,vany farbą akrylową.

Alla prima (wł. od razu) - sposób malowania (szcze-
góLnie w technice oLejnej), spontaniczny, jednorazowy,
szybki, bez podmaLć,,vek i Laserunków.

Dopełniające kolory (uzupełniające) - koLory po,
wstałe z połączenia dwóch z trzech koLorów podstawo-
wych. Uzyskany w ten sposób koLor jest uzupełnlający
wobec trzeciego z nich, np. zieLeń (stworzona z koLorów
podstaiłowych: żółtego i niebieskiego) jest kolorem uzu-
pełniającyrn wobec czeTwonego,

Drzeworyt

l) technika giaficzna, v,l kiórej matryca jest drewnianą
deską, nanosi sję na nią rysunek, a następnie przy
pornocy specjalnych narzędzi wyc,ina tło, które na

odbitce będzie białe, pozostawione wypukłe miejsca
będą natomiast drukoulały, matrycę pokrywa się farbą
dru(ars<ą i odbija na papielze;

2) odbitka użyskana tą techniką.

Autoportret - lvizerr_lnek, w którvm artysta przedstawia
samego siebie.

En face (franc. z przodu) - przedstawienie postaci Ludz

kiej na wprost widza, frontaLnie.

Barwniki (tati) - substancje organiczne, które rnl odróż-
njeniu od pigmentów są rozpuszczaLne, nadają warsttn;ie

barwne.; przejrzyste zabarwienie o różnej intensywności.

En trois quorts (franc, w trzech czwartych) - przedsta-
wlenie postaci Ludzkiej obróconej w trzech czwartych do
widza, widzjanej z ukosa.

Blejtram (krosno, podramnik) - specjaLnie skonstru
owana rama, na ktorej naciąga się ptótno, stanowiące
podłoże malowidła,

Faktura matarska - cecha powierzchni maLowtdła, za-
Leżna od sposobu kładzenia farby i struktury podobrazia;
wyróżniamy fakturę np.8,ładką tub chropawą.

Chiaroscuro (r,vl. jasny/ciemny) - termin uźywany na

okreśLenie światłocienia, czyli maLowania świaiła w cje,
niu, co pozwaLa ujawnić kształiy nawet bardzo ciemnych
przedmiotów; jednym z największych mistrzów te; tech-
niki był Rembrandt.

Chłodne Lub ciepłe tony - optyczny efekt (wrażenie),
które sugeruje ,,temperaturę" koLoru; w obrębie tej samej
barwy mogą być odcienie chłodne ł.ub zimne.

Fresk (wł. f resco - śr,vieży) - technika maLol,vania na mo-
krym, świeźo naTzuconym tynku lnlapiennym za pomoca
pigmentów rozprowadzanych vloda wapienną,

Grafika - jedna ze sztuk pLastvcznvch, iv której oryginaL-
nym dziełem jest odbitka z matrycy,

Gwasz

1) kryjąca farba wodna, sjlnje skoncentrowana zawjesina
pigmentu związana spoiwami rozpuszczanymi w wo-
dzie;

2) technika maLowania tym rodzajem farby.

Jak czytać wiersze i ogtądać obrazy? | Słownik pojęć



lmpasto (wł. gniecenie, mieszanina) -wypukłe nało-

żenie farby pędzlem Lub szpachLą dLa oddania efektóul

światła Lub/i wzbogacenia faktury obrazu.

Kompozycja

l) dzieto sztuk p[astycznych np. obraz:

2) uktad wszystkich eLementów tworzących dzieło, spo-

sób powiązania ich w całość. Przykładowe kompozycje

stosowane w sztukach pLastycznych io:

a) otwarta - ramy kompozycji przecinają ob,iekty w ten

sposób, że dostrzegamr7 tylko ich fragmeniy, co spra-

wia wrażenie, że istnieje ich kontynuacja poza samą

kom pozycją.

b) zamknięta - lvszystkie e|emeniy mieszczą się

na obrazie, oglądający nie odnosi wrażenia jakoby

kompozycja miała ciąg daLszy poza jej granicami

fiak w przypadku kompozycji otwartej).

c) statyczna - dominują e|ementy/tinie pionowe i pozio-

me, brak ukośnych (ponieważ wszelkie odchylenia od

pionu są postrzegane przez oko Ludzkie, jako ruch); taki

uktad e|ementów daje lvrażenie spokoju i róulnowagi.

d) dynamiczna - prze\Ą/aga eLementórll ukośnych, które

w pi.astyce postrzegane są jako ruchome.

e) diagona[na - elementy Lub Linia biegnąca skośnie,

f) horyzontalna - rozkład eLementów w obrazie wzdłuż

jednej poziomej Linii,

g) wertykatna - przewaga eLementów, [,inii pionowych.

h) centra[na - kierująca/skupiająca wzrok oglądającego

w cenrraLnej r zęsc1 obrazur.

i) hieratyczna - uporządkowany układ, np. bohaterów

w scenie wg ich rang,i, ważności itp.

j) intencjona[na , rozmieszczenie eLementólłi i ich

zróżnicotvane akcentowanie (np. mocnym punktowym

światłem), tak, aby wzrok osoby ogLądającej obraz

pcldąźał r,vg założeń ma[arza.

k) rytmiczna - układ powtarzalących się Linii, kształ-

tów, barw [ub tonór,rl.

L) symetryczna - zrównotniażony uklad form, mas

i płaszczyzn barwnych po obu stronach osi symetrii

w dzie[e.

Kontrapost (v;ł, contropposio, przeciwieństwo) - spo

sób ustawienia postaci: ciężar ciała opiera się na jednej

nodze, druga;est odciążona i [ekko wspiera się na ziemi,

tułów przechy|ony w inną stronę niż reszta ciała.

Kontur - zarys ksziałtu przedmioiu |,ub postaci, oddzie-

l'ający jeciną płaszczyznę od drugiej,

Kryjące farby - farby całkow,icie przesłaniające pod-

kład, na któIy je naniesiono, w odróżnieniu od farb |ase-

runkowych.

Laserowanie - przejrzysta warstwa farby nakładana

przed Lub po położeniu kol.oru, która powoduje jego nie-

wieLką zmianę.

Miedzioryt - technika graficzna druku wklęsłego;

polega na ryciu rysunku staLowym ry|cem na płycie mie-

dzianej, wtarciu farby w vlyżłobienia i odbiciu rysunku na

pergamin,ie, płotnie Lub oapierze.

Modetowanie - przedsiawienie trójwymiarowej formy,

osiągane poprzez pokazanie padającego światła i cienia,

które,,modeLuje" obiekt.

Monochromatyzm - jednobarwność, operowanie tyLko

jedną barwą w kiLku odcieniach [ub zastosowanie wąskiej

gamy barwnej w ceLu uzyskania jednoLitego tonu całego

maLowjdła,

Nasycenie ko[oru - stopień intensywności aLbo żywo

ści odcienia koLoru; pełne nasycenie to nieobecność bie-

Łj l.ub neutralizujących czy przytłumiających e|ementów.

W maLarstwje oLejnym pełne nasycenie często oznacza

intensywność koLoru prosio z tubki. Natomiast ko|or

nienasycony zbLiża się do neutraLnej bladej szarości.

Olejne ma[arstwo - technika mal'arska, w której pig-

ment jesi rożpuszczony za pomocą oLeju Lnianego (rza-

dziej orzechowego Lub makovlego); podłożem maLowidła

]est najczęściej płótno |ub drewno, Wyróżnia się dwa

sposoby maLowania:

1) lvarstwowy - na zaprawę kładzie się podma|ówkę, a na

nią wieLowarsiwowy nakład barwny;

2) ,* aLLa prima.

Słownik pojęć | Jak czytać wiersze i ogtądać obrazy?
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ll
1) płyta drewniana, plastikowa l.ub tekturowa, na której

miesza się farbę;

2) gama barw występująca w konkretnym dziele Lub cha-
rakterystyczna dLa całej twórczości danego artysty.

Pastet - technlka rysowania pastelami, czyli mięk-
kimi i kruchymi pałeczkami wykonanymi ze sproszko-
wanego pigmentu i wypełniacza w postaci kredy, glinki

[ub gipsu, dającymi miękką, łagodną kreskę o przytłu-
mionej intensywnoścj. Nazwa pochodzi z języka wło-
skiego (posto - ciasto) i odnosj się do barwnej pasty,
którą stanowią paste[e zanim się je uformuje w pałeczki
i wysuszy,

Pigment - sucha, sproszkowana substancja barwiąca, nie-
rozpuszcza[na, która po zmieszanju ze spoiwem (otejem)
daje farbę; od pigmentu zależy odcień farby i siła krycia.

l I
-

świetListy biały

zaLeżnie od warunków sporządzen,ia waha się od jasnego
swietListego żołtego do nasyconego oranżu

zaLeżnie od warunków sporządzenia waha się od czystej
czerwieni do czerwjeni wpadającej w brąz

jaskrawy czerwony

czerwony o chłodnym fiołkowym odcieniu

ciemny niebieskj z odcieniem brązowawym

błękitny o ciepłym, głębokim odcieniu

ciepły, ciem nofi oletowy

intensywnie fioLetowy

przejrzysty zielony o głębokim, chłodnym tonie

chtodny zie[ony z szarym odcienlem

jasnobrunatny

i ntensywny ceglastobrązowy

czarny o czystym głębokim odcjenju

wyróżnia się następującymi cecham j: v,,szystkie linie
równoLegłe do płaszczyzny obrazu pczostają równo,
[egłe wobec sjebie i w obrazie, l,,,sutrstkle Linie prosto-
padłe do płaszczyzny obrazu pr-ueclrala sie ll ,,punkcie
zbiegu" wyznaczonym przez prosrcpadła poproriJa-

dzoną od oka do płaszczy2liv 6!.;-" ,,,, s:],,stkie przed-
mioty uLegają pomniejszenlu z3cc^ e z locaLanjem
się ich oka od obsenvator; .ri]l: : ] _ -i ]r_epTo\va-
dzona przez punki v,lidzer : ,::. : : -_.._.-niem
j stanowi tztnl, m:e;sce ge::-::- _:-=:--..::., zbiegu

lIilE l l
pigmenty białe, np,

pigmenty żółie
i oranże, np.

pigmenty czerwone/ np.

pigmenty błękitne, np.

pigmeniy fioLetowe, np.

pigmenty zieLone, np.

pigmenty brązowe, np,

pigmenty czarne, np.

bie[ cynkowa

żółcień kadmowa

ugier (ochra)

cynober

róż indyjski

błękit pruski (inaczej błękit
paryski, berLiński Iub mi-
Lor]/

u|tramaryna błękitna

fiolet kobaLtowy ciemny

fioLet manganowy

zieLeń szmaragdowa (zieLeń

Gui neta)

zieLeń górska (matachit)

umbra natural.na

siena paLona

czerń słoniowa (kostna)

Perspektywa - nauka o graficznym przedstawianiu
efektu zwiększającej się odLegłości, a także umiejętność
ukazywania trójwymiarowych przedmiotów na płaszczyź-
nie, zgodnie z praiłami iłlidzenia. W maLarstwie wyróż-
niamy następujące perspektywy:

1) [inearna (zbieżna, geometryczna, wykreś[na)
- oparta na zasadzie pożornego zmnle'1szania sie
przedmiotów w miarę jch oddaLanja się od oka oraz
pozornej zbieżności ku horyzontowi wsze[kich Linij
biegnących w głąb oka. Powstały w ten sposób obraz

l
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wszystkich prosiych równo|egłych do płaszczyzny

stanowiącej,,podstawę" przestrzeni przedstawianej,

a więc płaszczyzny ustawionej prostopadLe do płasz-

czyzny obrazu. W zaLeżności od położenia oka wzg|ę-

dem płaszczyzny obrazu wyróżnia s,ię: perspektywę
z lotu ptaka, żabią, boczną i ukośną;

2) odwrócona - właściwa d[a ikon i ma[arstwa średnio-

wiecznego, poLega na odwróceniu zasad perspektywy

zbieżnej - wykreśLone wielkości zmniejszają się na

pierwszym pLanie, tak więc ewentuaLnego zbiegu Linii

prostopadŁych naLeży szukać przed obrazem; wieLkość

postaci jest uzaLeżniona od ich znaczenia, zgodnie

z obowiązującym ówcześnie światopogLądem

(np. postaci święiych są większe niż sylwetki

,,zwykłych Ludzi");

3) powietrzna - złudzenie przestrzenności zostaje osią-

gnięte poprzez zmianę intensywności i ,,temperatury
koLoru; wykorzystywano tutaj obserwacje, z których

wynikało, ze masy powietrza różnie zabarwiają (w za-

|eżności od usr7tuowania i,v przestrzeni i wzgLędem

światła) eLementy pejzażu, z dużej od|egłości przed-

mioty nie tytko maLeją, aLe zmieniają takze ko[or, wraz

ze zwiększaniem się odLegłości tony i barwy bLedną

i stają się jaśniejsze, bardziej niebieskawe, a kształty

przedmiotów są mniej wyraźne, jakby zamg|one. Za

wynaLazcę perspektywy powietrznej uważa się Le-

onarcja da vinci.

4) barwna - wykorzystanie zjawiska optycznego, w któ

rym złudzenie gtębi jest wywołane przez różne koLory

jednakowo odda[one od obserwatora, np. błękit cofa

się, natomiast czerwień |ub żółć wydaje się występo-

Wać ku przodowi.

Płaszczyzna obrazu - płaska powierzchnia, na której

powstaje obraz, pojmowana jest jak ,,szyba" mlędzy wi-

dzem (artystą) i sceną przedstawioną na obrazje.

Podobrazie - podłoże, które po zagruntowaniu służy do

maLowania; może nim być niemaL każdy materiał, najczę-

sciej: p[otno, deska, st iana, papier.

Podmatówka - pierwsza warstwa maLarska, naniesiona

bezpośrednio na zagruntowang * podobrazie.

Podstawowe kolory główne koLory widma niebieskie-

go, czyli czerwony, żółty i niebieski.

Portret - podobizna konkreinej osoby [ub grupy osób

(portret zbiorowy).

Profil perdu (franc. dosłownie: stracony profiL) - przed-

stawienie postaci Ludzkiej, której głowa jest niemaI

odvlrócona od widza, tak że uiidoczny;est tylko kontur

poLiczka, eiventuaLnie takźe nosa.

Punkt zbiegu - w + perspektywie pojęcie, które

okreśLa punkt na horyzoncie, ku któremu dążą wszystkie

równoLegłe Linie ze wszystkich kierunków.

Rysunek - dziedzina sztuk p|astycznych, której dzieło wy-

konylvane jesi na papierze |ub pergaminie, ołówkiem, kred

ką, węgLem, tuszem, atramentem, a jego podsiawowym

środkiem wyrazu jest Linia. Rysunek może być osiatecznym

rezuLtatem wypowiedzi artystycznej, samodzieLnym dz,ie-

łem sztuki Lub stanowić fazę przygotowawczą np. do wy-

konania rzeźby [ub obrazu olejnego, uńedy jest nazywany

szkicem, schematem |ub studium kompozycyjnym.

Sfumato (wŁ. sfumare - rozwiewać się, c,ieniować) -
technika stosowana przez Leonarda da Vinci, kióra

poLega na miękkim modeLunku, czyli przechodzeniu od

światła do cjenia bez,,[inii i granic".

Skrót perspektywiczny- zastosowanie zasad -*
perspektywy Wobec danego przedmiotU.

Struktura dzieła - wzajemny układ wszystkjch eLemen-

tórłl tworzących dzieło, całość reLacji pomiędzil poszcze-

góLnymi warstwami: formaIną, techniczną, tematyczną,

treściową, symboLiczną itp.

Symetria - powtórzenie eLementów - kompozycii
z każdej strony punktu centraLnego osi.

światłocień 
- 

chigroscuro

Tempera (wŁ.temperare - rozpuszczać) - technika

maLarska, w której stosuje się spoiwo będące mieszaniną

emuLsyjną np. oleju i wody, werniksów.

Tryptyk

1) obraz składający się z trzech części;

2) kompozycja ma[arska [ub rzeźbiarska złożona z trzech

części połączonych wspóLnym tematem Lub wątkiem

tematycznym.

9ownik pojęć | Jak czytać wiersze i oglądać obrazy?



,,Wtórne" kolory - barwy: purpurowa, zielona i pcma-
rańczowa, które powsiały przez połączenie dwóch -*
ko[orów podstawowych.

Walor (ton) - stopnlowanie tonów od jasnych do ciem-
nych, które sugeruje trójwymiarowość i głęblę.

Werniks - płynna, przezroczysta substancja żywicz-
na, która schnąc tworzy szybko twardniejącą powłoke;
wernjks jest stosowany w ma[arstwie do powlekania
powierzchni obrazów dla ochrony przed Llszkodzeniami
1 wpływami atmosferycznymj oraz nadania barwom poły-
sku i głębi.

I Słovinik pojęć


