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płótnie, 100 x 81cm, National Gallery of Art, 
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Jan van Eyck , Portret małżonków Arnolfinich, 1434, olej na desce, 

82,2 × 60 cm, National Gallery w Londynie



DWOISTA ALEGORIA







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

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 

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

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 



Analiza przykładów



 kolor w przyrodzie (glinki, tęcza, zorza), 

optyce, fizyce, chemii, malarstwie i muzyce

 określanie barwy z zastosowaniem trzech 

zmiennych: 
tonu (jakość, zależna od długości fal świetlnych), 

nasycenia (intensywność, zależna od kształtu fal świetlnych), 

waloru (stopień jasności, zależny od amplitudy drgań 

świetlnych); 

 zasada wprowadzona w 1931 r. do 

międzynarodowych przepisów dotyczących 

pomiaru barw (przepisy CIE)





Vision –wizja, obraz, widzenie: 

v1 kontur, v2 bryłowatość, v3 głębia, v4 barwy, v5 ruch

[schemat prof. W. Duch]



P.C. Dodwell [1990]

[schemat – prof. W. Duch]



Mechanizmy widzenia barw

• Oddziaływanie barwy: fizjologiczne i psychologiczne;

• Zróżnicowanie barwy (ton, nasycenie, jasność);

• Melanż optyczny

• Kontrast symultaniczny

• Prawo obrazów następczych (zjawisko powidoku)

• Barwa pamięciowa

• Stałość barwy

• Proces adaptacji

• Zjawisko asocjacji

• Pokrewieństwa i relacje pomiędzy ośrodkami













Vincent van Gogh , Siewca, 1888, olej 

na płótnie, 73 x 93cm, Sammlung E. G. 

Berle, Zűrich.

Wojciech Weiss, Promienny zachód 

słońca, 1901-1902, tempera na 

płótnie, 60,6 x 81 cm, Muzeum 

Narodowe, Poznań.



Magenta, black, green 
over orange, 1949, olej na 
płótnie, 216.5 x 164.8, 
Museum of Modern Art, 

Nowy Jork.

POWRÓT DO ŹRÓDEŁ: 
FILOZOFIA I SYNTEZA



Obrazy i wykresy











Perspektywa

Ciężar koloru

Linia (rytmy)

Kadr

Fotografia



 intencjonalna, 

hieratyczna

 kulisowa

 zbieżna (linearna)

 żabia, z lotu ptaka

 powietrzna

 autorska (kulista i 

inne)























 KSZTAŁT PRZEDMIOTÓW MODELOWANY ZA 

POMOCĄ KOLORU i KONTURU 

 ZNAK PLASTYCZNY (dawniej atrybut, 

alegoria), SYMBOL

 UPROSZCZENIE, ABSTRAHOWANIE

 DEFORMACJA

 ALUZJA

 CYTAT (NAKLEJANIE PRZEDMIOTÓW, 

WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII, TECHNIKI 

CYFROWEJ )





Chłopiec z psem,1905, gwasz, 

57,2 x 41,2 cm, Ermitaż, 

Petersburg.

Płacząca kobieta, 1937, olej na płótnie, 

60 x 49 cm, Tate Modern, London.



Duet, około 1948, olej na papierze 

naklejonym na deskę, 64 x 62 cm, 

kolekcja prywatna.

Oblicze Chrystusa, 1946, olej na płótnie, 

50 x 36 cm, Muzea Watykańskie, Rzym.





Sen, 1937, olej na płótnie, 51 x 78 cm, 

własność prywatna, dawniej w zbiorach 

Edwarda Jamesa.

Płonąca żyrafa, 1936 - 1937, olej na 

desce, 35 x 27 cm, Kunstmuseum, 

Bazylea.



Autoportret, 1971, olej na płótnie, 

35.5 x 30.5 cm, Museé National d'Art 

Moderne, Centre Georges 

Pompidou, Paryż.Autoportret, 1972, olej na płótnie, 35,5 x 

30,5 cm, kolekcja prywatna Szwajcaria.





Samuel van Hoogstraeten, Pismo 

urzędowe, ok. 1666-78, 63 x 79, olej na 

płótnie, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Tadeusz Kantor, Emballage, 1967, 

technika mieszana na płótnie, 115 x 

100 cm, Muzeum Narodowe, 

Poznań.





Technika manualna a 

tworzywo











Postsztuka

Postprodukacja

Oryginalność





Portret infantki Małgorzaty w wieku ośmiu lat -
1659, 127 x 107 cm, Muzeum Historii Sztuki w 
Wiedniu

Portret infantki Małgorzaty - 1659-60, 212 x 
147 cm, Prado, Madryt





Zdjęcia reprodukcji dzieł artysty z albumów, ekslibrisów…, skany fotografii pokazane na 
wystawie autorskiej. „Obrazy, które tworzę, są w istocie duchami duchów” (Levine) 





 Władysław Tatarkiewicz, Sztuka. Dzieje 

pojęcia, [w:] idem, Dzieje sześciu pojęć, 

Warszawa 1975, s. 21-61.

 Donald Kuspit, Zmiana warty w sztuce, [w:] 

idem, Koniec sztuki, przeł. J. Borowski, 

Gdańsk 2006, s. 1-15.    


