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Witajcie   

 

Na ostatniej lekcji poznaliście wiersz pt. „Stare fotografie”. 

Przykład notatki z poprzedniej lekcji: 

 

Osoba mówiąca w wierszu mogła oglądać albumy ze zdjęciami, zauważyła 

fotografie młodych kobiet, których nie znała. Zastanawia się nad upływem czasu. 

Moim zdaniem najlepszą ilustracją wiersza jest fotografia kobiety w kapeluszu, 

która patrzy w górę „z kpiącym wyzwaniem” i delikatnie się uśmiecha. 

Osoby przywołane w wierszu są radosne, skłonne do zabawy. 

Fotografia artystyczna to zdjęcie E. Hartwiga. Ma ciekawą kompozycję. Dzięki 

grze światła i cienia brama wydaje się wejściem  do innej rzeczywistości. 

Fotografia skłania do rozmyślań. 

 

 

Czas na nowy temat: 

Czwartek: 

  

Temat: Oryginalne obrazy malarza oryginała. 
 

Dziś poznamy sylwetkę niezwykłego malarza. Przybliży ja nam Bożena Fabiani  

w  tekście „Moje gawędy o sztuce” 

Bożena Fabiani (ur. 1939) – pisarka, tłumaczka, popularyzatorka wiedzy o sztuce. Autorka 

kilku tomów Gawęd* o sztuce. Pisze o sobie, że jest „tylko pośredniczką między archiwum, 

biblioteką i muzeum a zwykłym zjadaczem chleba zainteresowanym sztuką”. 

Jeżeli chcesz zobaczyć obrazy tego artysty znajdziesz je w internecie.  Link do 

obrazów. Skopiuj go do przeglądarki: 

https://twoja-galeria.eu/reprodukcje/91-arcimboldo-giuseppe/ 

 

Zapoznaj się z definicją słowa gawęda. Informacje znajdziesz w internetowym 

słowniku: 

 

https://sjp.pwn.pl/sjp/gaweda;2460980.html 

  

Przeczytaj tekst oraz słowniczek. Następnie wykonaj polecenia: 

Moje gawędy o sztuce (fragmenty) 

Giuseppe był synem malarza [...] i potomkiem arystokratycznej* rodziny z 

Mediolanu*. Uczył się w pracowni ojcowskiej i pierwsze samodzielne prace też 

wykonał u boku ojca […]. 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/154942
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W 1562 roku przyjął zaproszenie na dwór wiedeński […]. 

Malarz dworzanin mógł się wykazać niezwykłą inwencją* twórczą – z 

ogromnym rozmachem i fantazją urządzał najrozmaitsze uroczystości dworskie, 

maskarady*, wesela, fantastyczne pochody przebierańców. Wyobraźni nigdy mu 

nie brakowało, o czym świadczą ocalone rysunki […]. Wiodło mu się 

doskonale, jako że zarabiał świetnie. I tak przez dwanaście lat pracował dla 

cesarza Maksymiliana II, a potem dla jego syna i następcy, Rudolfa*. […] 

Rudolf wyróżnił Arcimbolda, bo lubił go najbardziej ze wszystkich swych 

malarzy; zrobił go doradcą dziwacznych zakupów do swego gabinetu 

osobliwości* i dał artyście wolną rękę. […] 

Arcimboldo kpił ze wszystkiego i ze wszystkich. Kiedy malował cykl Cztery 

pory roku, też kpił […]. Nawet Wiosna, choć cała jest zbudowana z pąków i 

kwiatów samych w sobie ślicznie malowanych, stanowi kompozycję daleką od 

zachwytu, bo to właściwie męski profil* w peruce z gęsto zbitych kwiatów na 

głowie, i nic uroczego, pociągającego w niej nie ma. Podobnie Lato – gęba z 

jarzyn, wielgachny nos z jakiejś cukinii, policzek z pękatego jabłka, broda z 

gruszki, szyja z kilku kabaczków*, peruka z owoców i liści winogron, kabacik* 

ze stójką upleciony ze słomy, a na niej i na naramienniku sygnatura* i data. 

Jesień też niesympatyczna – na rozklekotanej beczce-tułowiu głowa z jarzyn i 

owoców w wieńcu z gron winnych, wielgachny niekształtny nochal jak bulwa*, 

podobnie bulwowate policzki, a usta z kolczastej skorupy kasztana. Zima wręcz 

paskudna, odpychająca – jakiś staruch obrzydliwy odtworzony w starym pniu z 

gruzłowatymi* korzeniami, wargi z huby*, włosy ze splecionych konarów, a u 

nasady głowy bluszcz*. Można się przestraszyć. […] 

Malarz kpił sobie ze wszystkich. Całe otoczenie wydrwił, nawet poczciwego 

bohatera Bibliotekarza ukazał złośliwie jako istotę bezduszną – rozwarta księga 

zamiast włosów nad twarzą skombinowaną z paru książek, nos z grzbietu 

książki opartej o ten stosik skosem, oczy i uszy z tasiemek służących jako 

zakładki, wąsy i broda z miękkiej szczotki z piórek, a korpus z większego stosu 

ksiąg w kształcie piramidy. […] 

Ale chyba najzłośliwiej ukazał swego ostatniego chlebodawcę* – cesarza 

Rudolfa – pod postacią Vertumnusa, rzymskiego boga wegetacji. 

Portret ten namalował już po powrocie do Mediolanu i przesłał go cesarzowi do 

Pragi w 1591 roku. Rudolf, o dziwo, był zachwycony! Nie dość, że się na artystę 

nie obraził, to jeszcze w nagrodę nadał mu tytuł hrabiego Palatynu! Popatrzmy 

za co. […] 

Prawda, że cesarz wtedy urodą nie grzeszył, że był schorowany, otyły, że nosił 

sztuczną szczękę […], wszystko to prawda, ale ta karykatura* jest wprost 

bezczelna, ukazuje durnia, nie władcę. [...] 

Ciekawe, że autor tych dziwactw, cyniczny* prześmiewca […], bardzo dobrze 

się prezentował. Nie uciekł się do groteski*, przedstawiając własny wizerunek. 

Widać wolał kpić z innych, nie z siebie. Zdumiała mnie jego podobizna – jest to 
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autoportret rysunkowy [...], a na nim ukazany bardzo przystojny mężczyzna:  

piękne myślące oczy, hiszpańska bródka i wąs, szlachetne oblicze, żaden tam 

zwariowany artysta i pijaczyna, jak można by się spodziewać. Zadbany 

dżentelmen w modnej krótkiej kryzie* wokół szyi, [...] elegant w każdym calu. 

Malarz dziwak, zapomniany po swojej i Rudolfa II śmierci i odkryty na nowo w 

XX wieku. Dziś uważany za jednego z prekursorów surrealizmu*. I podobnie 

jak jego ostatni pan, też niezły oryginał.  

Bożena Fabiani, Moje gawędy o sztuce, Świat Książki, 2012 

Słowniczek 
 subiektywny – stronniczy, przedstawiający coś z własnego punktu 

widzenia. 

 obiektywny – bezstronny, przedstawiający coś zgodnie ze stanem 

faktycznym, niezależnie od sądów innych. 

 pejoratywny – mający negatywne znaczenie. 

 mecenas – opiekun artystów, osoba wspierająca rozwój sztuki. 

 Giuseppe Arcimboldo, Autoportret, 1527, Muzeum Narodowe, Praga 

1. Narysuj oś czasu. Zaznacz na niej wiek, w którym tworzył artysta. 

Wymień fakty z jego życia, o których wspomina autorka tekstu.  

2. Wyjaśnij, czym różni się autoportret od portretu. Poszukaj informacji w 

słownikach lub w internecie. 

3. Zapoznaj się z definicją zgrubienia. Przepisz ją do zeszytu: 

Zapamiętaj 

Zgrubienia to wyrazy, które wyolbrzymiają pewne cechy nazywanych rzeczy, 

osób, zjawisk. Zazwyczaj nadają im wydźwięk negatywny, np. nochal, ptaszysko. 

Niekiedy mogą mieć zabarwienie pieszczotliwe, np. stare dobre psisko. 

Zgrubienia zwiększają ekspresję wypowiedzi. 

 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/154942
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4. Obejrzyj dwa portrety ostatniego chlebodawcy artysty. Powiedz, które elementy 

twarzy cesarza zostały karykaturalnie przerysowane. Wypisz trzy elementy do 

zeszytu. 

 Hans von Aachen, Portret cesarza Rudolfa II, ok. 

1600, Muzeum Historii Sztuki, Wiedeń 

  Giuseppe Arcimboldo, Vertumnus, ok. 
1590, Muzeum Skokloster, Sztokholm 

 

https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/262/50906/img/7.png


Taki sposób przedstawiania postaci nazywamy karykaturą. 

Karykatura 

Po co ? Jak? 

 ośmieszenie 

 podkreślenie cech 

charakterystycznych 

 

 wyolbrzymić element typowy, 

charakterystyczny, rozpoznawalny, 

 zestawić fragmenty nieprzystawalne, 

 skontrastować 

 

To wszystko   

Piątek 

 

Na tej lekcji przypomnimy sobie i utrwalimy wiadomości o przydawkach. 

 

Temat: Przydawki. 
 

Wypisz z diagramu przydawki, które dotyczą wymienionych elementów obrazu. 

Pozostałe litery utworzą imię i nazwisko malarza – autora dzieła Panny 

dworskie. 

 



 . 

  twórca (czego?)  

  (która?) dwórka podaje tacę  

  (która?) dwórka się kłania  

  (jaka?) księżniczka w otoczeniu (kogo?)  

  księżniczka w (jakiej?) sukni (jakiej?)  

  (jaki?) pies  

  (jaki?) błazen  

  (ile?) karłów 

Przypomnij sobie: 

Przydawka to część zdania, która informuje o właściwościach, cechach kogoś 

lub czegoś, np. młoda kobieta, realistyczny portret. Jest określeniem 

rzeczownika. 

 Może być wyrażona przymiotnikiem, 

rzeczownikiem, liczebnikiem, 

zaimkiem, wyrażeniem przyimkowym, 

np. muzealny gmach, budynek muzeum, 

w dwóch muzeach, to muzeum, eksponat z muzeum. 

 Najczęściej odpowiada na pytania:  

jaki?, np. niezwykły pejzaż;  

który?, np. ostatni obraz;  

czyj? czego?, np. obraz Matejki, kropla farby;  

z czego?, np. rama z drewna;  

ile?, np. kilka dzieł. 

 



Zapisz w zeszycie: 

 

Przydawka to część zdania. Jest określeniem rzeczownika. 

Odpowiada na pytania:  

 Jaki? Jaka? Jakie? 

 Który? Która? Które? 

 Czyj? Czyja? Czyje? 

 Ile? 

 Czego?  

 Z czego? 

 

Czas na ćwiczenia. Przepisz je do zeszytu: 

 

1. Parnas był siedziba muz. 

2. Słupy Heraklesa znajdowały się na zachodzie. 

3. Ereb stanowił część podziemnego świata zmarłych. 

4. Moja siostra lubi książki historyczne. 

 

 

To wszystko    

 

 

Proszę, aby  zdjęcia notatek  przysłali: Kornelia, Amelka,   Filip, Natasza, 

Miłosz. 

malgorzatawoj7@o2.pl 

 

Życzę miłej pracy   

 

Pozdrawiam Was serdecznie   
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