
TEMATYKA 

DZIEŁ SZTUKI 



DZIEŁO SZTUKI PLASTYCZNEJ                      

- jest wynikiem artystycznego działania twórcy.  
Pojęcie to w dziewiętnastowiecznym rozumieniu obejmowało: 

malarstwo, grafikę, rzeźbę, architekturę, potem także 

sztukę użytkową.     



We współczesnym rozumieniu dziełem sztuki może być nazwana 

każda rzecz, także organizacja przestrzeni, skomponowanej           

w sposób artystyczny, wzbudzający estetyczne doznania.  



Aby zrozumieć czym w istocie jest konkretne dzieło sztuki 

należy pamiętać o jego  „strukturze pojęciowej”.      

Każde dzieło sztuki możemy bowiem oceniać z różnych 

punktów widzenia.  

Warstwa RZECZOWA to po prostu wykonanie techniczne, 

konstrukcja- np. rysunek wykonany węglem. 

Warstwa WIZUALNA to kompozycja poszczególnych 

elementów plastycznych- np. ułożenie plam barwnych na 

obrazie.  

Warstwa PRZEDSTAWIENIOWA obejmuje tematykę dzieła 

i przedstawiony przedmiot (może to być np. martwa natura, 

pejzaż, portret).                                                    



Dzieło sztuki, które posiada warstwę przedstawieniową     

nazywamy przedstawiającym (figuratywnym). 



Dzieło sztuki, które nic nie przedstawia- nie odwołuje się  

do znanej nam rzeczywistości- nazywam nieprzedstawiającym. 

Dzieła nieprzedstawiające to: architektura, przedmioty 

użytkowe, sztuka abstrakcyjna- np. malarstwo. 



TEMAT DZIEŁA SZTUKI - to skrót werbalny wyrażający 

intencję, zamierzenie twórcy, najczęściej przedstawiony w tytule.  

W dziełach przedstawiających dotyczy tematyki literackiej lub 

przedstawionego przedmiotu. 

Tematem tych obrazów Gustawa Klimta jest portret. 



NAJBARDZIEJ POPULARNE                     

TEMATY DZIEŁ  SZUTKI:                                    

- martwa natura, 

- portret, 

- pejzaż, 

- scena rodzajowa. 

 



MARTWA NATURA - malarstwo przedstawiające 

wybrany zestaw przedmiotów, także zestaw przedmiotów 

służących jako model do malowania z natury. 



 

PORTRET - plastyczne przedstawienie człowieka z zachowaniem 

indywidualnych cech. Kojarzy się najczęściej z pojęciem obrazu, ale 

portretami w pewnym sensie są także pomniki i rzeźbione popiersia. 

Współcześnie pojęcie portretu nie oznacza konieczności wiernego 

przedstawienia modela, lecz wyraziste ukazanie cech jego 

osobowości.                                        

 



PORTRET ZBIOROWY 



KARYKATURA - portret uwypuklający 

charakterystyczne, komiczne cechy postaci. 



PEJZAŻ - inaczej krajobraz, widok z natury 

przedstawiony w malarstwie, grafice, rysunku.   





  SCENA 

RODZAJOWA 
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