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RENESANS NIEMIECKI 

Jako że Alpy stanowiły naturalną barierę dla Państwa Niemieckiego, nowożytne myślenie oraz zrezygnowanie z 
średniowiecznego sposobu patrzenia na świat nastąpiło około ze stuletnim opóźnieniem. Północny styl nie odrzucał 
więc w całości osiągnięć średniowiecza, a jedynie je modyfikował, tworząc nową jakość. Postacie nadal przyjmują 
charakterystyczne, sztywne pozy. Tematyka religijna, tak ważna w gotyku, odgrywa również znaczącą rolę 
w malarstwie renesansowym. Tematyka ich obrazów była różnorodna: religijna, mitologiczna, historyczna. Ważną 
rolę w ich dziełach odgrywała także tematyka związana z życiem codziennym, a także portrety. O ile nieodzownym 
narzędziem średniowiecza malarza była tempera, to renesansowy mistrz zaczął używać farby olejnej. Wpłynęło to 
znacznie na kolorystykę obrazu. Dzięki temu malarzowi łatwiej było nadać swojemu dziełu świetlistości. Kolor złoty, 
przestał już być jedynym symbolem światłości. Kolejną innowacją było zastosowanie perspektywy zbieżnej oraz 
dopracowanie perspektywy powietrznej. Pomocny był także nowy wynalazek – miedzioryt, na których umieszczano 
działa znanych malarzy włoskich. Dzięki temu niemieccy artyści zostali zainspirowani nową sztuką, co z kolei 
zmobilizowała ich do przyjęcia klasycznych norm przy tworzeniu obrazów.  
Obrazy z Północy, w przeciwieństwie do malowideł z Południa, były zazwyczaj niewielkich rozmiarów i dzięki temu 
były przeznaczone dla zwykłego użytkownika. Malarze z Północy zasłynęli również, ze szczególnej dbałości o 
szczegóły, a także z pieczołowicie przedstawianych pejzaży jako tła obrazu. Przykładem niepodążania za modą włoską 
świadczy ciągłe malowanie postaci religijnych, w szczególności Marii na złotym tle, podczas gdy we Włoszech artyści 
rozwijali klasyczne podejście do malarstwa. Dopiero wędrownym malarzom włoskim udało się zaszczepić nowe 
trendy. Jednym z wielkich zwolenników nowej sztuki, który ją rozpowszechniał na terenie Niemiec, był Albrecht 
Dűrer. To dzięki niemu rozkwitło malarstwo i grafika, które wyszło ostatecznie z ciemnych wieków średniowiecza. 

Albrecht Altdorfer (1480-1538) 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dramatyczność bitewnych zmagań oddana została przez Altdorfera w szokująco śmiałym 

zespoleniu panoramicznej przestrzenności ogromnego, „kosmicznego” pejzażu widzianego 

z wysokości setek mil z miniatorską, skrajnie drobiazgową precyzją szczegółów bitwy. Obraz 

jest zatem niebywałym zespoleniem widzenia makro- i mikroskopowego.  

Chaos bitwy jest pozorny. Żadna z postaci wojowników nie zaciera się w ogólnym widoku; 

można by ją wyjąć z obrazu i oglądać szczegóły jej uzbrojenia. A, po drugie, środek tłumnej 

kompozycji wskazuje chwost zwisający z unoszącej się w powietrzu tablicy inskrypcyjnej: 

dokładnie pod nim, w samym centrum bitwy, bez trudu odkrywamy główną postać wydarzenia - Aleksandra 

Wielkiego. Obie sfery   ziemska i niebieska   są ze sobą ściśle powiązane. Działania bitewne, ruchy wojsk znajdują swe 

odzwieciedlenie w układzie chmur na niebie; nastrój gwałtownej bitwy na ziemi zaś odzwieciedlony został 

w dramatycznej aurze burzowego pejzażu. Ponadto, narracyjny ład w przedstawieniu bitwy wprowadzają liczne 

komentujące jej przebieg napisy na chorągwiach poszczególnych oddziałów. Również odległy pejzaż ma swój 

kartograficzny porządek. Ukazuje bowiem, zgodnie z ówczesną wiedzą geograficzną, południowo-wschodni obszar 

Morza Śródziemnego, z Cyprem, Egiptem z deltą Nilu, Małą i Wielką Syrtą, oraz obszar Morza Czerwonego i Zatoki 

Perskiej. 

Krajobraz naddunajski 

Święty Jerzy walczący ze smokiem 

Określ źródło ikonograficzne ……………………………………………… 
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Lucas Cranach Starszy (1472-1553) 

W roku 1505 zamieszkał w Wittenberdze i został nadwornym malarzem księcia-elektora Fryderyka Mądrego. W 1508 
roku książę nadal Cranachowi herb ze skrzydlatym wężem. W tym samym roku na zlecenie tegoż księcia artysta 
wyjechał do Niderlandów. W następnym roku Cranach otrzymał z rąk elektora tytuł szlachecki. W roku 1520 Cranach 
uzyskał przywilej aptekarski. Od 1523 roku przez krótki czas Cranach prowadził drukarnie, później księgarnię. Bliskie 
relacje łączyły go z Lutrem. Lucas Cranach Starszy należy do głównych przedstawicieli niemieckiego Odrodzenia, 
jednakże często zmieniał swój styl w malarstwie, balansując między późnym gotykiem, renesansem a manieryzmem. 
Podczas pobytu w Bawarii i Austrii w swoim malarstwie preferował tradycję późnogotycką, przede wszystkim w 
malarstwie religijnym, natomiast portrety nacechowane są italianizującym realizmem, wszakże nieobce późnemu 
gotykowi, lecz poświadczające silny wpływ renesansu. W portretach często balansował między studium postaci a 
szczegółowymi analizami materii, co poświadczają „jubilersko” malowane kostiumy portretowanych postaci, 
niekiedy szczegóły kostiumologiczne kontrastują z ogólnie zarysowaną fizjonomią postaci. Wpływ renesansu 
widoczny jest przez wzbogacenie w twórczości Cranacha zakresu tematycznego o wątki mitologiczne i alegoryczne.  

Odpoczywająca Diana, po 1537 

Innowację w malarstwie, inspirowaną weneckim malarstwem, możemy dostrzec 
w obrazie: Odpoczywająca Diana (inna nazwa tego obrazu to: Nimfa u źródła). 
Cechuje go, umieszczenie bohaterki na całym obrazie, nagość postaci. Dwie różne 
nazwy dzieła, wynikają ze sporu historyków sztuki dotyczącego interpretacji obrazu. 
Według jednych główną bohaterką jest nimfa, o czym ma świadczyć 
inskrypcja: Jestem nimfą świętego źródła, zażywam spokoju, nie przerywaj mojego 
snu (Fontis nympha sacri somnum ne rumpe qiesco.) Inni upatrują w kobiecie samej 
Diany, na co według nich wskazuje umiejscowienie jej atrybutu – kołczanu ze 
strzałami. 

     

Złoty wiek, 1530 

Salome z głową Jana Chrzciciela 

Salome była córką Heroda III i jego żony Herodiady. Jej dziadem ze strony ojca i pradziadem ze strony matki 
był Herod Wielki. Badacze sądzą, że przyszła na świat prawdopodobnie na początku I wieku. Jej matka 
porzuciła męża i poślubiła swojego stryja i szwagra – Heroda Antypasa, tetrarchę Galilei i Perei. Salome 
zamieszkała z matką i ojczymem. Salome poślubiła swojego stryja Filipa. Owdowiała w 34 roku. Zapewne 
potem poślubiła swojego innego krewnego Arystobula. Kiedy oczarowany jej tańcem ojczym, Herod Antypas, 
przyrzekł spełnić każde jej życzenie, za namową matki Salome zażądała głowy Jana Chrzciciela, którą podano 
jej na tacy.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herod_III
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herodiada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herod_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herod_Antypas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galilea
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perea_(region)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_Tetrarcha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arystobul_z_Chalkis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przybrana_rodzina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chrzciciel


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni 

3 
 

Judyta z głową Holofernesa 

Judyta wcześnie owdowiała, dlatego cały czas nosiła po śmierci męża na sobie wór opadający 
na biodra. Miała 14 synów. Była piękna, bogata, bardzo pobożna, pomagała ludziom 
potrzebującym. Księga Judyty opowiada, iż w czasie najazdu wojsk asyryjskich na Izrael, ich 
wódz Holofernes rozpoczął oblężenie miasta Betulii. Judyta postanowiła wówczas sama 
obronić miasto. Po wieczornej modlitwie udała się do obozu Asyryjczyków. Wyjaśniła im, że 
opuściła miasto, chcąc ocalić życie. Kiedy zaprowadzono ją przed oblicze Holofernesa, ten 
zakochał się w niej, będąc pod wrażeniem jej urody, i zabrał ją do swojego namiotu. 
Czwartego dnia po wielkiej uczcie, kiedy Holofernes spał, Judyta ucięła mu głowę. Następnie 
włożyła ją do kosza i powróciła do Betulii. O świcie wywieszono głowę na murach miasta.  

 

 

Adam i Ewa: Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeria Uffizi 

 

 

 

 

 

 

Henryk Pobożny i Katarzyna Meklemburska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Parysa, 1521 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holofernes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Betulia
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Hans Holbein Młodszy (1497/98-1543) 

Pracował w Bazylei i Lucernie. Wyjechał do Londynu, gdzie otrzymał tytuł nadwornego malarza Henryka VIII. Zmarł w 

czasie epidemii dżumy. Nie jest znana data jego śmierci. Pochowany został na cmentarzu St. Andrews w Londynie. 

Jego portrety cechuje psychologiczna głębia, precyzja szczegółów, umiejętne połączenie fizycznego podobieństwa z 

duchowymi cechami portretowanej osoby. Umiejętnie dozował i harmonizował środki malarskie: światło, kolor, 

kompozycję i rysunek. Wywarł wielki wpływ na rozwój angielskiego malarstwa portretowego. 

 

 

         

Henryk VIII                Jane Seymour         Anna Kliwijska          Dama z wiewiórką 

 

Portret Thomasa Cromwella 

Portret Erazma z Rotterdamu 

 

 

 

 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………………… 

Sentencja: Nulla sine mearore voluptas (nie ma przyjemności bez troski) umieszczona 

na obrazie oddaje motto życia kupca i przedsiębiorcy. 
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Jakie pojęcie kryje się pod poniższa definicją? 

Celowa deformacja obrazu, która może pokazać obraz niezdeformowany poprzez np. odbicie jej 

w zwierciadle wypukłym, ściśnięcie lub rozciągnięcie obrazu zdeformowanego. Zjawisko w malarstwie może ukazać 

oryginał, jeśli na płótno malarskie spojrzy się pod odpowiednim kątem. 

………………………………………………………………………………………… 

Ambasadorowie, 1533, National Gallery w Londynie 

Ukazane pomieszczenie to  ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Sportretowane osoby to: 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Na globusie zaznaczono ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Zawartość górnej półki: ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zawartość dolnej półki: ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierciad%C5%82o_optyczne
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ALBRECHT DȔRER (1471-1528) 

Niezwykle trudno jest żyć i tworzyć na przełomie epok; w czasie gdy ścierają się ze sobą 

światopoglądy religijne i filozoficzne, kiedy jeden świat chyli się ze starości, karłowacieje, a drugi 

rozpycha się młodzieńczą werwą nie zważając na nic… W takim właśnie momencie przyszło żyć i 

realizować swoje artystyczne wizje Albrechtowi Dürerowi - jednemu z największych i 

najsławniejszych malarzy przełomu średniowiecza i renesansu. Urodzony w Norymberdze, jako jedno z 

osiemnaściorga dzieci wybitnego złotnika Albrechta wyniósł z domu wychowanie mieszczańskie, przywiązanie do 

rzetelnej, zakorzenionej w systemie cechowym pracy, zamiłowanie do życia opartego na bardzo skrupulatnym 

liczeniu pieniędzy, wypełnianiu codziennych obowiązków, do tego wierność konwenansom, towarzyskim strukturom 

zachowań i rytuałom. Początkowo pomagał ojcu w warsztacie złotniczym, później terminował w pracowni 

późnośredniowiecznego mistrza malarstwa religijnego - Michaela Wolgemuta. Szybko okazało się, że talent młodego 

czeladnika przekracza umiejętności samego Wolgemuta. Dürer, tak jak przystało na czeladnika, w latach 1490-1494 

odbywa jeszcze wędrówkę cechową po warsztatach znamienitych artystów niemieckich, jedzie kolejno do Kolmaru, 

Bazylei i Strasburga. Już wtedy rosło w nim jednak przeczucie, że świat z którego wyrósł nie jest na „jego miarę”, 

chciał więcej, silnej, mocniej… Zrozumiał, że to czego doznaje jest jedynie wstępem do prawdziwego życia, którego 

chciał, a chciał być wielkim artystą. Przypieczętowaniem życia mieszczańskiego stał się ślub Albrechta Dürera z 15-

letnią Agnes Frey, córką patrycjusza. Małżeństwo to zostało zawarte z woli ojca artysty, było mariażem dwóch 

zacnych rodzin norymberskich i niczym więcej. Nie tylko nie było w nim miłości, namiętności, ale nie było w nim 

także szacunku czy choćby zrozumienia. Oboje byli dwoma odrębnymi bytami, żyjącymi bezdzietnie obok siebie, nie 

potrafiącymi i nie chcącymi pojąć drugiej ze stron. Podczas podróży do Niderlandów którą odbyli wspólnie, starali się 

zamieszkiwać w osobnych domach i gospodach. Agnes - na wczesnych szkicach Dürera początkowo przedstawiana 

była jako dość ładna, drobna dziewczyna o delikatnej twarzy - na późniejszych rysunkach zdaje się już grubawą, mało 

interesującą kobietą. Z zachowanych listów wiemy, że była zrzędliwa, gderliwa, zastygła w codziennych obowiązkach 

domowych; nie rozumiała faktu, że jej mąż jest nie tylko wyjątkowo utalentowanym artystą, ale także niebanalnym 

człowiekiem, którego fantazja, marzenia i wyobraźnia krążą po orbitach pytań o idee sztuki, tworzenia, piękna czy 

natury. Dürer nie kochał Agnes i nie dbał o nią, o czym świadczy fakt, iż obie swoje samotne podróże do Włoch w 

roku 1494 i 1505 roku odbył w czasie, gdy Norymbergę opanowała epidemia dżumy. Zostawiając żonę w 

zainfekowanym, śmiertelnym mieście sam przechodzi w Italii przemianę duchową, która odmieni jego postrzeganie 

świata i sztuki. Chłonie sztukę Wenecji, Mantui i Padwy, dzięki czemu coraz bliższa staje się mu świadomość, iż 

malarz, rzeźbiarz, architekt nie jest jedynie sprawnym rzemieślnikiem, ale indywidualnością, nie jest twórcą a 

stwórcą dzieła, nie jest biegłym wykonawcą skupionym na czynnościach manualnych, ale jest teoretykiem i 

humanistą. Cały bagaż doświadczeń, który przywiózł ze sobą po powrocie do Niemiec — cenny, choć ciężki niczym 

ołów — towarzyszył mu przez dalszą drogę artystyczną, podczas której starał się udowodnić, że jest malarzem nowej 

epoki, nowego świata, który dopiero nadciągał wraz z chmurami reformacji na północ od Alp, a który to świat na 

południu Europy był już niczym wielkie i ciepłe Słońce, ogrzewające Ziemię. Przyglądając się ogromnie bogatemu 

dorobkowi Dürera, warto skupić się na kilku obszarach, które świadczą o jego wielkości i 

rewolucyjności poglądów. Skromnością nigdy nie grzeszył. Po sukcesie Święta 

różańcowego w Wenecji tak pisał do Willibalda Pirckheimera: „Zamknąłem usta wszystkim 

malarzom, którzy rozpowiadali, że w rytach jestem dobry, ale w malowaniu nie umiem 

obchodzić się z barwami. Teraz mówią, że piękniejszych barw nigdy nie widzieli.” Dürer 

należy do grona tych artystów epoki nowożytnej, którzy za pomocą autoportretów tworzyli 

swoje osobiste dzienniki, obrazowe autobiografie. Dürer nie tylko był biegłym portrecistą 

samego siebie, malował także znajomych, przyjaciół, artystów, humanistów, wybitnych 

mieszczan, własnych rodziców, przy czym najwyższą doskonałość osiągnął rysując w 1514 

własną matkę, tuż przed jej śmiercią.  

Dürer jest artystą, który dokonał wielkiej rewolucji w technice drzeworytu, nadając mu 

https://niezlasztuka.net/artysta/albrecht-durer/
https://niezlasztuka.net/artysta/albrecht-durer/
https://niezlasztuka.net/artysta/albrecht-durer/
https://niezlasztuka.net/artysta/albrecht-durer/
https://niezlasztuka.net/artysta/albrecht-durer/
https://niezlasztuka.net/tag/autoportret/
https://niezlasztuka.net/artysta/albrecht-durer/
https://niezlasztuka.net/artysta/albrecht-durer/
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wyśmienitą linię, narracyjność i rzetelną trójwymiarowość przedstawienia, przybliżył drzeworyt do miedziorytu — 

techniki subtelniejszej i znamienitszej.  

Był człowiekiem który żył na przełomie epok i owo rozdarcie między przeszłością i przyszłością tkwiło w nim samym, 

wypełniało go i tworzyło w nim konglomerat cech skrajnych, sprzecznych i dopełniających się zarazem. Wyrastał z 

konwencji malarstwa cechowego, choć ideowo stał się artystą wolnym i w pewnym sensie niezależnym. 

 

Biografia pochodzi ze strony https://niezlasztuka.net/o-sztuce/albrecht-durer-narcyz-wizjoner-artysta-przelomu/ 

 

Dürer był autorem następujących traktatów o sztuce: 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyjaśnij terminy: 

Akwarela ................................................................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ............................................................... 

Miedzioryt ............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ............................................................... 

Drzeworyt ........................................................................................................................................................ .......... 

........................................................................................................................ ....................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ...............................................................  

 

Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego tytułu dzieła Dürera nazwę techniki artystycznej, w której 

zostało ono wykonane. 

malarstwo olejne, pastele, akwarele, drzeworyt, miedzioryt, litografia 

Dzieło Technika 

Czterech jeźdźców Apokalipsy  

Zajączek  

Melancholia  

Pokłon Trzech Króli  

 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/albrecht-durer-narcyz-wizjoner-artysta-przelomu/
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Dürer wykonał pierwszy autoportret ołówkiem w 1484 roku, gdy miał 13 lat — długowłosy 

chłopiec o wyłupiastych oczach i pucołowatej twarzy, w lnianej czapce na głowie. Ów prosty 

szkic stał się pozornie tylko skromną manifestacją zainteresowania własną osobą, w istocie 

był bowiem jawną zapowiedzią wielkiego talentu. 

 
 
 

Autoportret z Luwru, 1493 

Kwiat mikołajka symbolizuje ……………………………………………………………………………..……………………. 

Na portrecie zaręczynowym Dürer namalował siebie z kwiatem mikołajka polnego w dłoni, na obrazie 

tym pojawia się także sentencja „Moje życie przebiega zgodnie z wolą nieba”. Wyznanie to nie jest 

bynajmniej szczerą deklaracją miłości, w pewnym sensie jest złowrogie, złowróżbne, choć wybitnie 

szczere, sam zaś mikołajek — odczytywany jako symbol pokory (pokornej zgody na ożenek z woli ojca) 

jest też rośliną kolczastą tak jak ciernista i boląca była relacja uczuciowa między Agnes a Albrechtem. 

Autoportret z Prado, 1498 

Wpływy włoskie w obrazie polegają na …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Autoportret jako Chrystus (z Monachium), 1500 

Chrystomorfizm to ……………………………………………………………………………………….…………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

Autoportret powstały między 1512 a 1514 rokiem, stanowi rysunek wykonany 

prawdopodobnie dla medyka, w nadziei na poradę lekarską. Ukazuje on nagiego Dürera w 

ujęciu 3/4, wskazującego palcem prawej dłoni na lewy bok, w miejscu zaznaczonym kółkiem, 

z opisem brzmiącym: „tutaj mnie boli, gdzie żółta plama”. 

 
 

5 lat przed śmiercią wykonuje porażający autoportret, w którym wykorzystując konwencję 

„portretu ukrytego” wciela się w Męża Boleści (Vir Dolorum) — cierpiącego Chrystusa, 

trzymającego w dłoniach narzędzia Męki. Perfekcyjny, idealny mężczyzna, artysta, człowiek 

jawi się tutaj w ujęciach niezwykle intymnych, porażających prawdą o przemijaniu, deformacji 

ciała, o rozpaczy nad przeszłością własnej urody. 

https://niezlasztuka.net/artysta/albrecht-durer/
https://niezlasztuka.net/artysta/albrecht-durer/
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Tytuł pracy …………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce powstania pracy ………………………………………………………………………… 

Technika …………………………………………………………………………………………………. 

Opis ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł pracy …………………………………………………………………………….……. 

Główny temat ……………………………………………………………………………….…. 
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W roku 1498 ukazała się w Norymberdze książka wydana przez Albrechta Dürera, zawierająca tekst „Księgi 
Apokalipsy” świętego Jana. Świat przedstawiony w Apokalipsie św. Jana, wyrastał z ówczesnych niepokojów: 
powstania Żydów w Palestynie, trzęsienia ziemi w Azji Mniejszej, klęski głodu w Rzymie, wszystko to składało się na 
niepokój ogarniający żyjących wówczas ludzi, co z kolei znalazło odbicie i podatny grunt na przełomie wieku XV i XVI, 
czyli wtedy kiedy dojrzewała reformacja, gdy wybuchały bunty chłopskie i odkryto „Nowy Świat”. Dürer wydał swoje 
dzieło w dwóch wersjach językowych. W języku niemieckim pod tytułem „Objawienia Jana”, w łacinie pod tytułem 
„Apokalipsa z obrazami”. W książce zamieścił cykl piętnastu ilustracji. Wydanie „Apokalipsy” zapoczątkowało 
międzynarodową sławę Dürera, która rosła do końca jego życia.  
 
Czterej jeźdźcy Apokalipsy 
 

„Czterej jeźdźcy Apokalipsy” to dynamiczny obraz, w którym trzej groźnie wyglądający 
rycerze pędzą w zwartej grupie na rumakach. Ich konie tratują swoimi kopytami 
bezbronnych i przerażonych ludzi. Przestrzeń ponad jeźdźcami i za ich plecami wypełniają 
kłęby chmur. Ich szaty powiewają. Nieco poniżej grupy, na wychudzonym koniu, pędzi 
półnaga, koścista postać. W rękach trzyma widły. Motyw czterech jeźdźców Apokalipsy 
wyłonił się w sztuce około 1260 roku. Pod ich postaciami kryły się: wojna, głód, zaraza 
oraz śmierć. Tuż przed końcem świata opanują one ziemię i przyniosą zagładę wszystkim 
czyniącym zło ludziom. Artyście udało się pokazać zjednoczenie ich niszczących mocy i 
położyć nacisk na ich wspólną rolę w wydarzeniach końca świata. U niego też po raz 
pierwszy czwarty rycerz, który symbolizuje śmierć, nie jest szkieletem siedzącym na 
koniu, ale odrażającą postacią o wynędzniałym ciele i przerażającym wyrazie twarzy. 
Otwarta paszcza, która znajduje się obok niego i połyka duchownego, jest nawiązaniem 

do średniowiecznego motywu. Oznacza tak zwane „otwarte usta piekła”, które pochłoną grzeszników. Wysoko 
ponad przerażającą sceną zagłady, na tle chmur, frunie anioł. Prawą dłonią błogosławi. Jego wzrok zwrócony jest w 
naszą stronę.  
 

Melancholia I, 1514 

W porze, która nie jest ani nocą, ani dniem, u stóp postaci, której obecność równa jest 
nieobecności, leżą w bezładzie i martwym odrętwieniu porozrzucane przedmioty – atrybuty 
twórcy. Ukoronowaniem tej tajemnicy jest figura geometryczna, nad którą nietoperz 
rozpościera skrzydła z wypisanym tytułem Melencolia I.  To pierwsze znane przedstawienie 
tej bryły. Najbliżej jej do półforemnych wielościanów Archimedesa, które artysta studiował 
badając proporcje i zagadnienia perspektywy. Poza wątkiem badawczym rozpościera się 
jednak morze spekulacji na temat motywów powstania i znaczenia, jakie kryje ta figura. Czy 
jest to wyobrażenie kamienia filozoficznego, którego poszukiwania od starożytności 
rozpalały wyobraźnię uczonych? Czy jej proporcje wynikają ze złotego podziału? Czy na jej 

powierzchni odbija się zdeformowana ludzka czaszka, cień nadchodzącej śmierci? 
 

Kwadrat magiczny - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Peter Vischer, Grobowiec św. Sebalda, Norymberga 

Gotycka tumba została odsunięta od ściany, posiada bogato 

dekorowany cokół z autoportretem Petera Vischera. 

Baldachim zdobią posągi apostołów nawiązujące do rzeźb 

Donatella 

 

 

Peter Vischer, płyta nagrobna Fryderyka Jagiellończyka, katedra na 

Wawelu 

fundacja Zygmunta I  

 

 

 

MALARSTWO NIDERLANDZKIE XVI WIEKU 

 

Joachim Patinir (1480-1524) 

Łódź Charona 

Przykład pejzażu kosmicznego (szerokie ujęcie oglądane z lotu ptaka) 

Połączenie mitologii (Charon, Cerber) i chrześcijaństwa (wizerunki aniołów 

na niebie, piekło ukazane jako ruiny trawione przez ogień) i alegorii 

żywiołów. 

 
 
 

Pieter Aertsen (1507-1575) 

Kram rzeźniczy z Ucieczką do Egiptu 
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Pieter Bruegel „Chłopski” (1525-1569) 

Malował przede wszystkim pejzaże, zapełnione postaciami chłopskimi (stąd przydomek). Czerpał motywy z 

codziennego życia ludu (wesela, uczty, biesiady, kiermasze), z Biblii, ilustrował przysłowia. Często wskazywany jako 

pierwszy malarz zachodni malujący pejzaże dla nich samych, a nie tylko jako tło dla alegorii religijnych. Malował 

stylem prostym, nie poddając się dominującej wówczas modzie włoskiej. Często nawiązywał do stylu Boscha. 

Najsławniejsze jego obrazy znajdują się w muzeum wiedeńskim. 

 

 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tematem obrazu z 1567 roku jest krytyka obżarstwa. Jednak Bruegel zamieścił w dziele 
nie tylko mieszkańców wsi - wokół drzewa, na którego pniu umocowano blat stołu leżą 
z pełnymi brzuchami: wieśniak, rycerz i uczony. Straż pełni giermek z podniesioną głową 
i nadzieją, że coś wpadnie mu do ust. Cały obraz wypełniony jest bajecznymi motywami 
nawiązującymi do jedzenia – płot wykonany jest z kiełbasek, świnia pędzi z nożem, nóż 
posiada także ożywione jajko. 

 

Tytuł pracy  ……………………………………………………………………………………………… 
W 1568 roku powstały dzieła o wymiarze egzystencjalnym - Bruegel ukazuje w nich 
obraz człowieka niemającego wpływu na swój los, ułomności ludzkie i nietrwałości życia. 
W Ślepcach malarz nawiązuje do przypowieści biblijnej: Zostawcie ich! To są ślepi 
przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną (Mt, 15, 14). 
Ten szereg ślepców jest dziełem Bruegla najbogatszym z punktu widzenia 
autentyczności i głębi wyrazu. Strona narracyjna obrazu ma prostotę wszystkich późnych 

dzieł Bruegla. Wiedzeni przez niewidomego muzykanta ślepcy weszli na groblę. Pierwsi wpadli do wody, następni już się ślizgają 
i potykają, czeka ich ten sam los – chyba nieuchronnie, jako że zaufali krokom przewodnika. Oblicza ślepców to wiele podziwiane 
przykłady Brueglowskiego daru obserwacji. Zagasłe oczy, skierowane szukająco ku niebu, jakby omackiem chciały znaleźć słońce.  
Wyraz trzeciego i czwartego ślepca, którzy czując już zagrożenie mają w oczach przestrach i bezradność, wskazuje na głęboką 
znajomość psychiki niewidomych. Uderza też genialne rozłożenie ruchów upadku. Od muzykanta, który runął, poprzez padanie, 
potknięcia i bezskuteczne hamowanie innych, udziela się niepewność również ostatnim dwu ślepcom, tak że przebieg upadku 
dzieli się niejako na sześć faz. 

Upadek zbuntowanych aniołów 
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Uzupełnij lub podkreśl właściwe informacje związane z analizą obrazu: 

 

Kompozycja i relacje przestrzenne: 

Kształt pola obrazowego - .................................................................................................................................................. 
Kompozycja jednofiguralna / wielofiguralna 
Dominują kierunki wertykalne / horyzontalne / diagonalne 
Kompozycja zdynamizowana licznymi diagonalami i skosami 
Kompozycja symetryczna / asymetryczna 
Linia horyzontu obniżona / podwyższona 
Głębia sugerowana perspektywą ................................................................................... 
Kompozycja otwarta / zamknięta, bo ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
 

Kolorystyka: 

Wąska / Szeroka gama barwna 
Wyraźne akcenty kolorystyczne barw ............................................................................................................................... 
Perspektywa barwna, bo ...................................................................................................... ............................................. 
Kontrasty temperaturowe barw ................................................................................................ ........................................ 
Barwy wyraziste / stosnowane 
 

Światłocień i modelunek światłocieniowy 

Światło rozproszone / skupione 
Źródło światła widoczne na obrazie / poza obrazem 
Światło sztuczne / naturalne 
Światło pada z lewej / prawej strony 
Płytki / Głęboki modelunek światłocieniowy 
 

Ekspresja i środki wyrazu artystycznego 

Symbolika tańca pod szubienicą - .................................................................................................................................... 
Faktura stosunkowo gładka / wyrazista 
Równowaga zastosowanych środków rysunkowych i malarskich / Przewaga rysunku 
Brak indywidualizacji postaci / Indywidualizacja postaci 
Motyw szubienicy wprowadza nastrój ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ekspresja postaci wyrażona gestem i ruchami ciała / Brak widocznej ekspresji postaci 
Realistyczna obserwacja pejzażu / Pejzaż fantastyczny 
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 Tytuł prac …………………………………………………… 

W XVI wieku tempo gospodarczego rozwoju 
Antwerpii - zwłaszcza handlu, finansów i ekonomii 
– przyczyniło się do napływu ludności. Miasto 
stało się międzynarodową stolicą handlu zwaną 
„ziemią wspólną wszystkich narodów”. W 1567 
roku Ludovico Guicciardini zanotował swój 
zachwyt Antwerpią: (…) słychać mowę wszystkich 

krajów, gdzie przybywają okręty i kapitały wszystkich krańców świata. (…) Jest rzeczą prawdziwą to zgromadzenie 
ludzi tak różnej natury, tak że można nie wyjeżdżać za granicę, w jednym tylko mieście obejrzeć obyczaje i życie 
różnych narodów”. (…) Wszyscy ci kupcy, czy to cudzoziemscy, czy miejscowi, są niezwykle, wprost niewiarygodnie 
ruchliwi, zarówno w wymianie handlowej, jak i w zakładaniu nowych magazynów. 

Źródło: Wielka kolekcja sławnych malarzy, Oxford Education, Poznań 2006 
 

Tytuł pracy i rok owstania ......................................................................... 

Obraz nie jest wyłącznie sceną z życia – to obraz podejmujący temat obżarstwa. 

Bruegel krytykuje wady społeczeństwa, przestrzega przed nim, subtelnie ukrywając 

przesłanie dzieła i eksponując tradycję weselną. 

 

Tytuł pracy ................................................................................................ 

 

 

 

Tytuł pracy ................................................................................................. 

 

 

 

Pory roku - cykl obrazów przedstawiających poszczególne miesiące odpowiednie dla danej pory roku, wykonane dla 

prywatnego zleceniodawcy Niclaesa Jonghelincka. Wszystkie miały podobne formaty. Obecnie zachowało się jedynie 

pięć obrazów z tego cyklu: Myśliwi na śniegu, Sianokosy, Żniwa, Powrót stada i Pochmurny dzień. Przestrzeń w tych 

dziełach zwanych inaczej Kalendarzem otrzymała zupełnie nowy wymiar - stała się zwarta, a horyzont został 

obniżony, ujęty z perspektywy patrzącego człowieka, co sprawiło, że pejzaże stały się jeszcze bardziej autentyczne. 

Tematem tych obrazów Bruegel uczynił nie tylko pejzaż, ale czynności i pracę ludzi, którzy żyją zgodnie z rytmem 

natury.  

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/My%C5%9Bliwi_na_%C5%9Bniegu
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBniwa_(obraz_Bruegla)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powr%C3%B3t_stada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pochmurny_dzie%C5%84
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Szalona Greta, postać zaczerpnięta z niderlandzkich legend jest symbolem 

szaleństwa i chciwości – jędzą, która nie zawaha się nawet przed splądrowaniem 

piekła. Czarownica niesie na ramieniu torbę z łupami i kroczy zdecydowanym 

krokiem przed tłumem rozszalałych kobiet w stronę bram piekielnych, 

wyobrażonych jako monstrualna twarz z rozwartymi ustami. Jest to najbardziej 

„boschowskie” z dzieł Bruegela. 

 

Triumf śmierci jest z kolei obrazem, który nie pozostawia cienia nadziei na 
chrześcijańskie miłosierdzie. Oddział kościotrupów terroryzuje żywych i 
dewastuje wszystko, co napotka na drodze. Ich ofiarami są wszyscy, bez 
względu na status społeczny, wiek czy wyznanie. Malarz przekształcił nieco 
średniowieczny motyw danse macabre, aby zademonstrować równość 
wszystkich w obliczu śmierci. Nadciągająca armia szkieletów zwiastuje im 
nieuchronną zagładę, a pusty, jałowy krajobraz pogłębia tylko nastrój rozpaczy i 
lęku. 
 
Tytuł pracy ……………………………………………. 

 

 

 

 

Dwie małpy      Młyn i krzyż   Spis ludności w Betlejem 

       

 

Tytuł pracy .............................................................................. 

 

 

 

Opisz kilka przysłów zawartych na obrazie: 

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................... 
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RENESANS W HISZPANII 

• 1492 - chrześcijańskie królestwa hiszpańskie wypędzają Arabów z Półwyspu Iberyjskiego (którzy tam są od 
roku 711) 

• panowanie Ferdynanda i Izabeli – pierwsi katoliccy władcy – bardzo dobry okres - budowa na terenach 
kolonii hiszpańskich kościołów i rezydencji 

• powolne budowanie mocnego Imperium dzięki sojuszom z europejskimi potęgami oraz podbojami 
kolonialnymi - potęga militarna, gospodarcza 

• w roku 1576 - bankructwo Hiszpanii 

 
Eskurial 

10 sierpnia 1557 wojska Filipa II 
Habsburga pokonały Francuzów 
pod St. Quentin. Traf chciał, że 
w bitwie zniszczeniu uległ 
kościółek pw. św. Wawrzyńca, 
którego święto przypada 
właśnie 10 sierpnia. Filip II złożył 
więc przysięgę, że wybuduje 
Wawrzyńcowi nową świątynię. 
Kompleks wybudowano u stóp 
łańcucha górskiego Sierra de 

Guadarrama jako między innymi nekropolię hiszpańskich monarchów (pochowano tam niemal wszystkich 
hiszpańskich królów i królowe, którym przyszło panować po wybudowaniu Escorialu, tak z dynastii Habsburgów, jak 
i Burbonów) i ośrodek badań na rzecz kontrreformacji. Projektowali go kolejno Juan Bautista de Toledo, Giambattista 
Castello i Juan de Herrera w klasycznym stylu asturiańskim, nadając mu kształt rusztu na pamiątkę męczeńskiej 
śmierci św. Wawrzyńca na ruszcie. Budowa trwała od 1563 do 1584 

Ratusz w Sewilli  

 

 

 

fazy renesansu

mudejar

połączenie stylu arabskiego i 
chrześcijańskiego, łuki 

podkowiaste i ceramiczne 
płytki jako dekoracja

estilo plateresco

(złotniczy)

połączenie mudejar i 
renesansu lombardzkiego

estilo greco romano

palladianizm, styl oficjalny

estilo desornamentado

styl wiążący się z 
Escurialem, wywodzący się z 

estilo greco romano,  
cechuje się surową 

architekturą, niemal 
pozbawioną dekoracji o 

monumentalnej bryle, czego 
przykładem jest właśnie 

Escurial

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_II_Habsburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_II_Habsburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wawrzyniec_z_Rzymu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Habsburgowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burbonowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrreformacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista_de_Toledo
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Giambattista_Castello&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Giambattista_Castello&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Herrera
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RENESANS WE FRANCJI 

Długotrwała wojna stuletnia zakończona w 1453 r. zrujnowała Francję powodując znaczne zacofanie gospodarcze i 
kulturowe. Karol VII i Ludwik XI skupili się na stopniowej odbudowie nadal średniowiecznego kraju. Dopiero 
przedsięwzięte przez Karola VIII i Ludwika XII wyprawy na Półwysep Apeniński spowodowały pierwsze zetknięcie 
się Francji z nowym stylem, który w tym czasie przeżywał we Włoszech swój rozkwit. Włoscy artyści sprowadzeni do 
Francji otrzymywali zlecenia przebudowy i upiększenia siedzib królewskich i magnackich. Zatem początki renesansu 
we Francji to przede wszystkim architektura dworska w postaci detali uzupełniających i zdobiących średniowieczne 
siedziby możnych. Wzorowany na włoskim stylu dekoracyjnym renesans we Francji nie był dokładnym jej 
odwzorowaniem. Dostosowanie do warunków klimatycznych skutkowało zachowaniem stromych dachów, a względy 
praktyczne narzucały umieszczanie na poddaszach pomieszczeń mieszkalnych. Kunszt kamieniarski francuskich 
rzemieślników zaowocował bogatym detalem.  

 

Zamek w Amboise 

Amboise związane jest z Leonardem da Vinci. Do miasta 
sprowadził go król Franciszek I Walezjusz i ofiarował mu 
posiadłość Clos Lucé (Cloux) usytuowaną w pobliżu zamku 
Amboise. Leonardo spędził tu ostatnie lata swojego życia. 
Po śmierci został pochowany w kościele kolegialnym Saint 
Florentin przy zamku (zniszczonym w 1807 roku). 
Domniemane szczątki malarza zostały odnalezione w 1874 
i przeniesione do zamkowej kaplicy św. Huberta. 

 

 

 

 

Pierre Lescot (projekt), Jean Goujon (dekoracja rzeźbiarska), południowe 

skrzydło Luwru 

Architekt swobodnie zastosował tu formy klasyczne łącząc je z francuską 

tradycją (wysokie dachy z lukarnami). Budynek ten charakteryzuje się 

harmonijną artykulacją elewacji za pomocą trzech ryzalitów rytmiką 

prostokątnych, okien zwieńczonych trójkątnymi i półowalnymi frontonami 

oddzielonych pilastrami, arkadami na parterze. Ponadto elewacje mają 

dekorację rzeźbiarską w niszach i zwieńczeniach ryzalitów.  

 

W jakich technikach graficznych powstały prace: 

Rycerz, śmierć i diabeł Albrechta Dȕrera ................................................................................................ 

Taniec śmierci Hansa Holbeina   ................................................................................................ 

Melancholia Albrechta Dȕrera   ................................................................................................ 

Czterej jeźdźcy Apokalipsy Albrechta Dȕrera ................................................................................................ 
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