
To, co na zielono, przepisujemy do zeszytu.



Współczesna sztuka polska na tle sztuki światowej 
zasłużenie zajmuje wysoką pozycję. 

Przyczynili się do tego znacząco tak wybitni artyści, 
jak:

 Tadeusz Kantor, 
 Jerzy Nowosielski 
Magdalena Abakanowicz. 

Obecnie nowe pokolenie malarzy, rzeźbiarzy, 
grafików, jak również reprezentanci nowych 
gatunków sztuk wizualnych znajdują uznanie na 
międzynarodowych wystawach, wzbogacając 
swoimi osiągnięciami dorobek polskiej sztuki. 

Oto sylwetki artystów, których wkład do sztuki 
polskiej jest wyjątkowy i niekwestionowany.



Jerzy Nowosielski
 Już we wczesnej młodości uległ fascynacji malarstwem 

cerkiewnym – ikoną. Jej podstawowe reguły i zasady 
wprowadził do swojej sztuki, w której podejmował 
bardzo różną tematykę.

 Rozległym polem twórczości Nowosielskiego były 
polichromie w świątyniach katolickich 
i prawosławnych ze scenami ze Starego i Nowego 
Testamentu, ujętymi w oryginalny, charakterystyczny 
dla tego artysty sposób. Styl obrazów Nowosielskiego 
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w całym 
polskim malarstwie.



Jerzy Nowosielski, Villa dei Misteri, 1975

Jerzy Nowosielski, 
Pantokrator, 
tempera na kartonie, 
60,2 × 34,6 cm

Jerzy Nowosielski, "Dziewczyny na statku", 1997



Tadeusz Kantor
Teoretyk sztuki, malarz, reżyser, scenograf, twórca nowej 

koncepcji teatru. Sam o sobie mówił, że jest artystą 
„totalnym”. W twórczości Kantora malarstwo i teatr 
były nierozdzielne.

Organizował happeningi, tworzył też dzieła zwane 
obiektami sztuki, które wykorzystywał w scenografii 
do własnych przedstawień. W innych pracach 
fragmenty malowane występują wspólnie z 
przedmiotami znalezionymi, często najbardziej 
banalnymi, co tworzy razem zagadkową treść obrazu.



Tadeusz Kantor, Klęska wrześniowa, 1990, 

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Tadeusz Kantor, 
Obraz z czarnym parasolem, 
1987



Adam Myjak

Wśród współczesnych polskich rzeźbiarzy do 
najwybitniejszych należy Adam Myjak. Artysta 
większość swych prac realizuje w brązie. Jest on twórcą 
cykli rzeźb o poetyckich tytułach, np. Sny, Zamieranie.

Jego działa często wyrażają dramat ludzkiej egzystencji 
i być może też dwoistość natury ludzkiej.



Adam Myjak, z cyklu Maski, 1987

Adam Myjak, z cyklu Figury, 1987



Magdalena Abakanowicz
 O tej artystce już wspominaliśmy na poprzedniej 

lekcji, więc tylko dla przypomnienia jedna z jej prac.

Magdalena Abakanowicz, Kroczący, 1999



Leon Tarasewicz
 Jego dzieła malarskie realizowane w dużej skali nie są 

już obrazami, do jakich przywykliśmy. Często są to 
bowiem ogromnych rozmiarów instalacje, można 
powiedzieć – trójwymiarowe pejzaże malarskie. Z racji 
swego przestrzennego ukształtowania stają się także 
interaktywną formą otwartą, co oznacza, że widz sam 
ma wpływ na odbiór dzieła, dowolnie się wewnątrz 
niego poruszając.

 Swoje pomysły artysta realizuje w rozmaitych 
wnętrzach i pod gołym niebem – w Polsce i z dużym 
powodzeniem poza granicami kraju, np. w Wenecji.



Leon Tarasewicz, instalacja malarska, 2003



Na dziś to wszystko.

 Za tydzień zadam wam pracę do wykonania, a na razie 
czekam jeszcze na asamblaże i inne zaległe prace.

 Przypominam adres mailowy plastyksp8@wp.pl

 Pozdrawiam – Agnieszka Matusiak 

mailto:plastyksp8@wp.pl

