20 OBRAZÓW,
KTÓRE
TRZEBA ZNAĆ
CZYLI KRÓTKA LEKCJA SZTUKI

O SZTUCE SŁÓW KILKA
• Byłoby zdecydowanie łatwiej, gdyby istniała jedna definicja sztuki.
Tymczasem pojęcie sztuki od wieków nieustannie się zmienia i dzisiaj także
jest rozumiana na wiele sposobów. O tym, że obraz okazuje się być
arcydziełem, decyduje wiele czynników, takich jak walory artystyczne,
okoliczności powstania, moment w dziejach i odbiór tej sztuki nie tylko
przez krytyków, ale ludzi w ogóle. Co ciekawe, wiele prac, okrzykniętych
obecnie mianem arcydzieł, nie od początku tak odbierano. Dopiero upływ
czasu, możliwość spojrzenia z dystansu pozwoliły dostrzec ważne kwestie
i docenić kunszt twórcy.

• Co roku setki milionów dolarów wydawane są przez
kolekcjonerów sztuki na zakup najbardziej pożądanych obrazów
świata. Jednak niekoniecznie najdroższe arcydzieła malarstwa są
tymi najbardziej znanymi. Te najpopularniejsze, najbardziej
rozpoznawalne z reguły należą do kolekcji najlepszych muzeów
świata i są dosłownie bezcenne.

1. MONA LISA- LEONARDO DA VINCI
•Tytuł oryginalny: La Gioconda
•Data powstania: 1503-1519
•Oryginał zobaczysz w: Paryż, Luwr

Najbardziej znany obraz świata to portret Lisy del Giocondo, żony
bogatego kupca z Florencji, po włosku zwany La Gioconda.
Leonardo Da Vinci zaczął pracować nad obrazem w 1503 lub 1504
roku i ukończył je tuż przed swoją śmiercią w 1519 roku. Obraz został
zakupiony przez Franciszka I, króla Francji, i od końca XVIII wieku
jest wystawiony na stałej ekspozycji w Muzeum w Luwrze. W 1921
roku Mona Lisa została skradziona przez pracownika muzeum, który
przetrzymywał obraz przez ponad 2 lata w swoim mieszkaniu, a
następnie próbował sprzedać go do Włoch. Uważał, że tam jest
prawowite miejsce La Giocondy. Na szczęście próba sprzedaży
została uniemożliwiona i najsławniejszy obraz świata wrócił na
swoje miejsce w Luwrze, gdzie co roku podziwia go ok. 6 milionów
odwiedzających.

2. OSTATNIA WIECZERZA- LEONARDO DA VINCI
•Tytuł oryginalny: Il Cenacolo lub L'Ultima Cena
•Data powstania: 1495-1498
•Oryginał zobaczysz w: Santa Maria delle Grazie

Ten XV wieczny fresk najbardziej znanego artysty
wszech czasów, Leonardo Da Vinci, zdobi ścianę
jadalni klasztoru w Milanie. Malowidło przedstawia
ostatni posiłek, jaki spożył Jezus ze swoimi uczniami
tuż przed ukrzyżowaniem. Da Vinci mistrzowsko
uchwycił w swoim arcydziele strach, smutek i trwogę,
jakie panowały wówczas wśród 12 apostołów. Przy
malowaniu Ostatniej Wieczerzy artysta posłużył się
innowacyjną wówczas i niestety nietrwałą techniką i
dlatego dzisiaj, mimo wielu renowacji, fresk jest w
bardzo złym stanie.

3. GWIEŹDZISTA NOC- VINCENT VAN GOGH
•Tytuł oryginalny: The Starry Night
•Data powstania: 1889
•Oryginał zobaczysz w: Museum of Modern Art
(MoMA) w Nowym Jorku

Gwiaździsta noc Vincenta van Gogha, to jedno z tych
dzieł, którego reprodukcje można kupić w sklepach z
pamiątkami na całym świecie. Pokazuje wioskę SaintRemy pod wirującym słońcem. Jako jedno z nielicznych
dzieł Van Gogha, obraz nie został namalowany z natury,
ale całkowicie z pamięci i dzięki wyobraźni autora. Jest
jednym z najsłynniejszych jego dzieł. Stał się
przedmiotem utworów poetyckich, prozy oraz piosenki
„Vincent (Starry, Starry Night)” Dona McLeana.

4. NARODZINY WENUS- SANDRO BOTTICIELLI
•Tytuł oryginalny: The Birth of Venus
•Data powstania: 1484–1486
•Oryginał zobaczysz w: Galerii Uffizi
we Florencji

Obraz przedstawia scenę narodzin Wenus. Centralne
miejsce zajmuje naga, długowłosa bogini, stojąca w
ogromnej muszli unoszonej przez morskie fale.
Towarzyszą jej Hora (jedna z bogiń pór roku) i Zefiry,
kierujące ku brzegowi muszlę, na której stoi naga
Wenus.
Część obrazu umieszczono na włoskiej monecie 10
eurocentów. Motyw ten wykorzystała też firma Adobe w
opakowaniach i materiałach promocyjnych programu
Adobe Illustrator 10. Fragmenty obrazu są zawarte na
okładce płyty „Artpop” amerykańskiej piosenkarki Lady
Gagi.

5. KRZYK- EDVARD MUNCH
•Tytuł oryginalny: Skrik
•Data powstania: 1893
•Oryginał zobaczysz w: jedna z wersji obrazu
znajduje się w Muzeum Narodowym w Oslo, dwie
kolejne w Muzeum Muncha w Oslo

Obraz opisuje egzystencjalny kryzys
osobisty. Przedstawia człowieka, który jest w stanie
nieszczęścia i izolacji, umieszczonego na tle fiordów
znajdujących się w pobliżu Oslo, widocznych ze
wzgórza Ekeberg. Jest uważany za arcydzieło
ekspresjonizmu. Słynna maska mordercy z filmu Krzyk
była wzorowana na twarzy postaci z obrazu Muncha.

6. SŁONECZNIKI- VINCENT VAN GOGH
•Data powstania: 1888
•Oryginał zobaczysz w: Muzeum Vincenta van
Gogha, Amsterdam ( najpopularniejsza wersja z 15
słonecznikami)

Słoneczniki, to seria obrazów namalowanych przez
Vincenta van Gogha, zawierających motyw słoneczników.
Powstało ogółem 11 obrazów: 4 podczas pobytu w
Paryżu i 7 w Arles. Każdy z nich ma swoją nazwę, np.
Martwa natura: wazon z dwunastoma słonecznikami czy
Martwa natura: wazon z piętnastoma słonecznikami.

7. DZIEWCZYNA Z PERŁĄ- JAN
VERMEER
•Tytuł oryginalny: Het Meisje met
de Parel
•Data powstania: 1665
•Oryginał zobaczysz w: Muzeum
Narodowym Mauritshuis w
Hadze

Uważany przez wielu za “holenderską Mona Lisa” lub
“Mona Lisa Północy”, uznawany jest za jeden z
najwybitniejszych przykładów XVII-wiecznego
malarstwa. Obraz ten stanowił inspirację do
powstania powieści historycznej (1999) o takim
samym tytule autorstwa Tracy Chevalier.
W 2003 roku brytyjski reżyser, Peter Webber, nakręcił
film pod tytułem Dziewczyna z perłą, którego kanwą
były okoliczności powstania obrazu. W rolę tytułowej
dziewczyny z perłą wcieliła się Scarlett Johansson.

8. TRWAŁOŚĆ PAMIĘCISALVADOR DALI
•Tytuł oryginalny: La persistencia de la
memoria
•Data powstania: 1931
•Oryginał zobaczysz w: Museum of
Modern Art (MoMA) w Nowym Jorku

Jeden z najsłynniejszych obrazów
surrealistycznych Salvadora Dali, znany również
pod niewłaściwymi nazwami Miękkie zegary lub
Cieknące zegary. Przedstawia topiące się zegarki
na plaży. Dali wspomina, że był motywowany
surrealistyczną koncepcją topienia sera
Camembert pod słońcem. Wkrótce stał się jednym
z symboli surrealizmu, a także popkultury, będąc
reprodukowany na kartach, pocztówkach oraz
pojawiając się w filmach, animacjach i komiksach
(jak np. Tytus, Romek i A’Tomek w księdze XVIII).

9. POCAŁUNEK- GUSTAV KLIMT
•Data powstania: 1908
•Oryginał zobaczysz w: Galerii Austriackiej Belvedere

Obraz przedstawia zatraconą w miłosnym objęciu parę
kochanków na skarpie łąki kwiatowej. Kochankowie
odziani w złote szaty zostali uchwyceni w pozie
sugerującej zbliżający się pocałunek. ”Złoty okres”,
w którym powstało dzieło, to okres malarskiej fascynacji
Klimta złotem. Wiele obrazów artysty powstałych w tym
okresie, ma bogate zdobienia wykonane z płatków
szczerego złota.

10. STWORZENIE ADAMA- MICHAŁ ANIOŁ
•Data powstania: 1511
•Oryginał zobaczysz w: Kaplicy
Sykstyńskiej w Watykanie, Włochy

Ten XVI wieczny fresk zdobi on centralną część kaplicy
sykstyńskiej w Watykanie, otoczony ukończonymi nieco
wcześniej dziewięcioma scenami z Księgi Rodzaju, które
wyszły również spod pędzla Michała Anioła. Malowidło
to, powstałe podczas pontyfikatu papieża Juliusza II,
przedstawia moment, w którym Bóg tchnie życie w
Adama. Motyw ich ledwie stykających się dłoni, który
symbolizuje istotę stworzenia, stał się jednym z
najbardziej rozpoznawalnych w historii światowego
malarstwa, a sam fresk należy do najczęściej
reprodukowanych malowideł na świecie.

11. GUERNICA- PABLO PICASSO
•Data powstania: 1937
•Oryginał zobaczysz w: Muzeum
Narodowe Centrum Sztuki
Królowej Zofii w Madrycie

Obraz został namalowany w Paryżu i zainspirowany
bombardowaniem Guernica w Hiszpanii, podczas hiszpańskiej
wojny domowej. Malowidło przedstawia chaos, śmierć i strach
ludzi, które sprowadza wojna na spokojne miasteczko. Tragedia
Guerniki została podkreślona poprzez użytą kolorystykę – czerń,
biel i różne odcienie szarości. Cierpienie wyraził artysta poprzez
postacie i rekwizyty: szczątki ludzkie, płaczące kobiety, leżącego
wojownika. Symbolicznie obraz ten przedstawia również cierpienie
całego narodu baskijskiego walczącego o wolność, o swój kraj i
język.
Kopia obrazu znajduje się w kwaterze głównej ONZ, by
przypominać o okrucieństwach wojny i przed nią przestrzegać.

12. TARAS KAWIARNI W NOCY- VINCENT
VAN GOGH
•Tytuł oryginalny: Café-terras aan het
Place du Forum
•Data powstania: 1888
•Oryginał zobaczysz w: Kröller-Müller
Museum – galeria sztuki oraz park
rzeźby mieszczące się na terenie
holenderskiego parku narodowego De
Hoge Veluwe w Otterlo

Van Gogh po przybyciu do Arles poszukiwał lokalu, w którym
mógłby urządzić pracownię artystyczną. W maju 1888 wynajął
dom, nazwany od koloru elewacji “Żółtym Domem”. Na czas
urządzania się wynajął mieszkanie nad kawiarnią Café de la
Gare, która stała się tematem dwóch słynnych obrazów van
Gogha: Nocnej kawiarni i Tarasu kawiarni w nocy. Chociaż Van
Gogh nigdy nie podpisał tego utworu, odwołuje się do słynnego
arcydzieła Cafe w wielu osobistych dokumentach.

13. DAMA Z GRONOSTAJEMLEONARDO DA VINCI
•Tytuł oryginalny: Dama con
l’ermellino
•Data: 1488-1490
•Oryginał zobaczysz w:Muzeum
Narodowe w Krakowie

Dama z gronostajem jest jednym z najcenniejszych polskich
muzealiów i jedynym dziełem Leonarda da Vinci w Polsce.
Tematem portretu jest Cecilia Gallerani, namalowana w czasach, gdy
była kochanką Ludovica Sforza, księcia mediolańskiego, dla którego
Leonardo wtedy pracował.
Trzymane przez modelkę zwierzę, nazywane gronostajem, a
wcześniej łasiczką bądź fretką, nie jest przypadkowe i ma znaczenie
symboliczne. Jego grecka nazwa galé zawiera się w nazwisku
Gallerani – jest więc nawiązaniem do nazwiska modelki. Zwierzę jest
również czytelnym symbolem Ludwika Sforzy, nazywanego przez
współczesnych „Ermellino”, czyli „Gronostaj”, w nawiązaniu do
prestiżowego Orderu Gronostaja, którego był kawalerem, i którego
wizerunku używał jako swojego godła.

14. LILIE WODNE- CLAUDE MONET
•Tytuł oryginalny: Nymphéas
•Data powstania: 1894-1926
•Oryginał zobaczysz w: obrazy są
eksponowane w muzeach na całym świecie, w
tym Musée Marmottan Monet i Muzeum Orsay
w Paryżu

Lilie wodne to seria około 250 obrazów
olejnych francuskiego impresjonisty.
Obrazy przedstawiają ogród kwiatowy
Moneta w Giverny. Były one głównym
przedmiotem artystycznej produkcji Moneta
w ciągu ostatnich trzydziestu lat jego życia.
Wiele prac zostało namalowanych,
podczas gdy Monet cierpiał na kataraktę.

15. BAL W MOULIN DE LA GALETTE- PIERRE-AUGUSTE RENOIR
•Tytuł oryginalny: Bal du moulin de la
Galette
•Data powstania: 1876
•Oryginał zobaczysz w: Muzeum Orsay
w Paryżu

Obraz przedstawia typowe niedzielne popołudnie w
Moulin de la Galette w dzielnicy Montmartre w Paryżu.
Pod koniec XIX wieku, paryżanki z klasy robotniczej
ubierały się i spędzały tam wieczór na tańcach, piciu i
jedzeniu galaretek.
Podobnie jak inne dzieła wczesnej dojrzałości Renoir,
Bal du moulin de la Galette jest typowo
impresjonistyczną migawką prawdziwego życia.
Pokazuje bogactwo formy, płynność pociągnięcia
pędzla i migoczące światło.

16. SATURN POŻERAJĄCY WŁASNE DZIECIFRANCISCO DE GOYA
•Tytuł oryginalny: Saturno devorando a un
hijo
•Data: 1819–1823
•Oryginał zobaczysz w: Muzeum
Narodowe Prado w Madrycie

Dzieło to jest jednym z 14 Czarnych Obrazów, które Goya
namalował bezpośrednio na ścianach swojego domu nazywanego
Domem Głuchego. Po śmierci Goi malowidła zostały przeniesione na
płótno przez malarza Salvadora Martíneza Cubellsa.
Obraz przedstawia Saturna, boga w mitologii rzymskiej,
pożerającego swojego syna. Według mitu Saturn pożerał swoje
dzieci tuż po narodzeniu, gdyż obawiał się, że jedno z nich odbierze
mu tron.

17. STRAŻ NOCNA- REMBRANDT
•Tytuł oryginalny: De Nachtwacht
•Data powstania: 1642
•Oryginał zobaczysz w: Rijksmuseum,
Amsterdam, Holandia

Obraz o 3 tytułach – Kompania Fransa Banninga
Cocqa i Willema van Ruytenburgha lub Straż
nocna lub Wymarsz strzelców, to symbol
holenderskiego Złotego Wieku. Przedstawia
kompanię straży obywatelskiej z Amsterdamu z
połowy XVII wieku. Członkami tej kompanii,
dowodzonej przez Fransa Banningh Cocqa, byli
kupcy handlujący suknami, a sam obraz odznacza
się nowatorskim na owe czasy przedstawieniem
portretowanych ludzi. Zamiast grupy ludzi
pozujących, Rembrandt przedstawił na swoim
obrazie członków Straży w ruchu, wychodzących
prawdopodobnie na służbę.

18. NIEDZIELNE POPOŁUDNIE NA WYSPIE LA GRANDE JATTEGEORGES PIERRE SEURAT
•Tytuł oryginalny: Un dimanche aprèsmidi à l’Île de la Grande Jatte
•Data powstania: 1884–1886
•Oryginał zobaczysz w: Art Institute of
Chicago

Obraz stworzony przez Georgesa Seurata
pokazuje luźną atmosferę ludzi w leniwe
niedzielne popołudnie na wyspie La Grande
Jatte, niedaleko Paryża. Obraz ten jest
doskonałym przykładem puentylizmu –
pociągnięcia pędzla zastąpiły drobne,
różnobarwne punkty i niewielkie kreski,
tworzące spójną całość. Początkowo praca
Seurata była niepochlebnie odbierana przez
krytykę, obecnie uważana jest za jedno z
arcydzieł malarza.

19. PEJZAŻ Z UPADKIEM IKARA- PIETER BRUEGEL
•Data powstania: ok. 1557

•Oryginał zobaczysz w:Królewskie Muzea Sztuk Pięknych
w Brukseli.

Obraz holenderskiego artysty Pietera Bruegla ukazuje
ludzką obojętność na cierpienia bliźnich. Tytuł obrazu
nawiązuje do mitu o Ikarze, opisanego w Metamorfozach
Owidiusza. Temat został przedstawiony w formie tonącego
Ikara i ludzi niezainteresowanych tym faktem,
kontynuujących swoją pracę. Tytułowy wpadający do
morza Ikar jest niemal niewidoczny. Z prawej strony można
dostrzec jego wystające z wody nogi oraz kilka piór
unoszących się na tafli wody.
Autorstwo dzieła zostało zakwestionowane w 1996 po
badaniach technicznych. Według oficjalnej strony muzeum
nie ma pewności co do autorstwa obrazu, ale kompozycja
z całą pewnością jest Bruegla. Brakuje dokumentów i
wzmianek historycznych, obraz jest niesygnowany. Być
może mamy do czynienia z kopią zaginionego oryginału.

20. CZERWONY POKÓJHENRI MATISSE
•Tytuł oryginalny: The Dessert: Harmony in
Red (The Red Room)
•Data powstania: 1908
•Oryginał zobaczysz w: Hermitage
Museum, St. Petersburg

Obraz został zamówiony jako “Harmony in Blue”,
ale Matisse był niezadowolony z rezultatu, więc
pomalował go preferowaną przez siebie
czerwienią. Niektórzy krytycy uważają go za
arcydzieło Matisse’a. To malarstwo Fowistów
naśladuje przykład impresjonizmu z ogólnym
brakiem centralnego punktu skupienia.

MATERIAŁY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

https://www.today.pl/EK26f
https://twojstyl.pl/artykul/jak-patrzec-na-obrazy,aid,766
http://nieistotna.pl/ciekawostki/najbardziej-znane-obrazy
https://mindcoaching.pl/30-najpopularniejszych-obrazow-na-swiecie/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza_(obraz_Leonarda_da_Vinci)
https://ciekawe.org/2015/05/11/10-faktow-na-temat-gwiazdzistej-nocy-van-gogha/
https://www.bimago.pl/reprodukcje/sandro-botticelli/narodziny-wenus-51978.html
https://www.galeriaperspektywa.pl/krzyk-edvard-munch-p-485.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oneczniki_(obrazy_Vincenta_van_Gogha)
https://www.obrazydeco.pl/reprodukcje-slawnych-malarzy/157-dziewczyna-z-perla-jana-vermeerareprodukcja-obrazu-na-plotnie.html
https://www.ramarama.pl/pocalunek_gustav_klimt_obraz_olejny.html
https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/stworzenie-adama-michala-aniola-uloz-puzzle-online-zadarmo/nnmjxcl,681c1dfa
https://wydarzenia.interia.pl/tylko-u-nas/news-guernica-mit-zbudowany-na-propagandowymklamstwie,nId,915551
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/vincent-van-gogh-taras-kawiarni-w-nocy/

• https://mnk.pl/wystawy/leonardo-da-vinci-dama-z-gronostajem
• https://sprzedajemy.pl/obraz-olejny-lilie-wodne-ii-claude-monet-galeria-obrazowwarszawa-2-7897fb-nr57209794
• https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/avant-gardefrance/impressionism/v/renoir-moulin-de-la-galette-1876
• https://www.wykop.pl/link/5498565/straz-nocna-rembrandta-w-absolutnieniewiarygodnej-rozdzielczosci/
• https://niezlasztuka.net/o-sztuce/georges-seurat-niedzielne-popoludnie-na-wyspiegrande-jatte/
• https://www.digi-art.pl/pl/p/Matisse-Czerwony-Pokoj/4046

