
Witajcie moi mili. Dziś nowy temat. Jak zwykle to, co na zielono piszemy  

do zeszytu. Pod tematem będzie zadanie praktyczne. 

 

Temat: Nowe oblicza architektury. 

 

Kiedy mówimy o architekturze XX wieku na pierwszy plan wysuwa się niezwykły twórca 

hiszpaoski Antonio Gaudi. 

Architekt w pierwszych swych dziełach czerpał inspirację z neogotyku. W związku z tym 

projektował budynki o rysach gotycko – mauretaoskich. Styl Gaudiego był bardzo 

rzeźbiarski oraz secesyjny. Wykorzystywał łuki paraboliczne, fantastyczne formy i zawiłe 

desenie. Nawiązywał niekiedy do płynności podwodnego świata. 

 

Kościół Sagrada Familia - Antonio Gaudi, 1884-1926 

 

Od jego nazwiska powstał cały styl w sztuce zwany gaudizmem.  

Charakterystycznym elementem jego twórczości były organiczne kształty podpatrywane  

w przyrodzie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Secesja_(sztuka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parabola_(matematyka)


   

Casa Batllo, Antoni Gaudi,  Barcelona  Park Guell , Antonio Gaudi, Barcelona 

 

Poza Gaudim warto także wspomnied innych architektów współczesnych, którzy zostawili 

po sobie ślady w postaci niewiarygodnie pomysłowych budynków, które zachwycają po dziś 

dzieo. 

 

Czy ten dom wam się kojarzy z jakimś innym twórcą…..? 

Dla mnie to Katarzyna Kobro – zobaczcie na formę i kolory, ale nie - to Gerit Rirtwelt. 

 

Frank Lioyd Wright, Dom nad Wodospadem w Bear Run w USA, 1935-1939 



Ciekawa jestem czy rozpoznacie któryś z poniższych. Specjalnie nie podpisuję.  

Jeśli ktoś ciekawy – szukad, gdzie i kto go wybudował  

  

   

 

Praca plastyczna. 

Jak obiecałam, tak czynię. 

Malujecie kochani farbami akrylowymi obraz na płótnie, podobraziu, blejtramie, czy jak 

będzie nazwane na opakowaniu w dowolnym formacie obraz. Do wyboru 3 tematy: 

1. Martwa natura - owoce 

2. Pejzaż wiosenny 

3. Portret kobiecy (może byd autoportret, jeśli jesteś dziewczynką) 

Jeśli ktoś nie czuje się na siłach sam wymyśled i namalowad – może przykładem poprzednich 

lekcji, zainspirowad się obrazem wybitnego twórcy.  

Na pracę macie dwa tygodnie (+ -). Robimy zdjęcie i przysyłamy na mojego maila 

plastyksp8@wp.pl. 

Przypominam, kto jeszcze nie zrobił pracy przestrzennej – proszę przesład do kooca 

tygodnia. W razie pytao dzwoocie lub piszcie przez SKYPE lub na maila. 

Serdecznie Was pozdrawiam i czekam na spotkanie „face to face”.  

Buźka – Agnieszka Matusiak. 

mailto:plastyksp8@wp.pl

