
KLASYCYZM (dominujący w 2 
poł. XVIII w i pierwszym 30-leciu 

XIX w.)  
ROMANTYZM (dominujący w 

latach 1820 – 1860)



Klasycyzm
- Wpływ klasycznej kultury grecko – rzymskiej, wzmożone 
zainteresowanie sztuką starożytną (1711 – odkrycie Herkulanum, 
1748 – Pompejów)
- Oddziaływanie sztuki dojrzałego renesansu 
- Dążenie do harmonii, symetrii i rytmu, którego celem było 
osiągnięcie wrażenia ładu, równowagi i spokoju
-Nowy stosunek do antyku - rozwój teorii i historii sztuki 
(Winckelmann, Geschichte der Kunst des Altertums, 1764; 
pojęcie „szlachetnej prostoty i spokojnej wielkości”) oraz rozwój 
archeologii
-Główne ośrodki: Rzym (środowisko antykwariuszy, działalność 
Mengsa i Stanisława Kostki Potockiego), Paryż
- Główne przejawy w architekturze (klasyczne porządki i detale, 
portyki kolumnowe i trójkątne frontony); nowe typy budowli



Nagrobek Johanna Joachima Winckelmanna, zm. 1768



Romantyzm
Opozycyjno ść wobec o świecenia i klasycyzmu
przeciwstawienie:
racjonalizmowi – religijno ść, duchowo ść 
i uczuciowo ść 
obiektywizmowi – indywidualizm
uniwersalizmowi – wzrost poczucia narodowego 
i propagowanie rodzimo ści
gloryfikacji człowieka – uwielbienie natury
akceptacji zastanej rzeczywisto ści – bunt i 
niezale żność, ucieczk ę w świat fantazji i egzotyki, 
zwrot ku przeszło ści, krytyka aktualnej sytuacji 
społecznej i politycznej



DEKORACJA W STYLU LUDWIKA XVI

Pęk rózg przewi ązanych ta śmą

waza

girlanda



Do Włoch jeżdżono mierzyć i rysować zabytki – liczne ilustrowane
publikacje (Piranesi)





Architektura wnętrz



STYL 
EMPIRE 



Ornament wst ęgowo - c ęgowy



LAMBREKIN - ornament w stylu Ludwika XVI





Układ antytetyczny



Charles Percier,
Pierre-François Fontaine,
Projekt tronu Napoleona







Rzeźba klasycystyczna
- Poszukiwanie harmonijnych proporcji

-Dążenie do ideału piękna i doskonałości na wzór rzeźb 
starożytnych, kopiowanie ich

- Dążenie do wirtuozerii technicznej (marmur, stiuk)

- Dominacja rzeźby figuralnej o tematyce mitologicznej i 
alegorycznej

- Rozwój portretu, rzeźby architektonicznej i 
sepulkralnej

- Najwybitniejsi twórcy: Canova, Thorvaldsen, Houdon



Amor i Psyche, Antonio Canova, 1787-1793



Amor i Psyche, Antonio Canova, 1787-1793



Portret Pauliny Borghese jako Wenus, Canova, 1804-1808



Rzeźba romantyczna
- Większa aktualizacja tematyki
- Fantazyjność i oryginalność układów kompozycyjnych
- Dążenie do dynamiki form
- Wydobycie efektów fakturalnych i światłocieniowych bryły
- Czołowy przedstawiciel – Francois Rude

Dekoracja Łuku Triumfalnego
W Paryżu, Francois Rude, 1792



OGRÓD KRAJOBRAZOWY



chinoiserie



Malarstwo klasycyzmu
- główny wyraz w tematyce historycznej, mitologicznej,
alegorycznej, portrecie, tematach mecenatu mieszczańskiego
- wydźwięk moralizatorsko – dydaktyczny
- sztalugowe, dekoracyjne (najczęstsze ornamenty: groteska, 

arabeska, kandelabrowy), miniaturowe
- dążenie do racjonalnej, przejrzystej kompozycji i doskonałości 

rysunku
- kolor podporządkowany formie
- najważniejsi przedstawiciele: David, Ingres (przywódca 

klasyków), Mengs



Malarstwo romantyczne

- Duża różnorodno ść
- Bogaty koloryt
- Kontrastowy światłocie ń
- Miękki modelunek
- Podkre ślenie warto ści fakturalnych
- Dynamizowanie kompozycji
- Szkicowo ść kompozycji



ANGLIA

W 1. połowie XIX w. charakter romantyczny – twórczo ść 
wybitnych pejza żystów:

Constable – swobodne i bezpo średnie odtwarzanie 
specyficznych cech rodzimego krajobrazu i klimatu

Turner – ekspresyjnymi środkami oddanie zmaga ń człowieka 
z natur ą i pot ęgą żywiołów 

Romantyczny portret o wyszukanej kolorystyce i 
światłocieniu



Gainsborough, portret pa ństwa 
Andrews, 1749

Joshua Reynolds, Portret 
damy, 1781

Tendencje rokokowe



John Constable, Katedra w Salisbury, 1831



Szybkość, para, deszcz, Turner, 1844



William Turner, Morze, 1845



NIEMCY

- Idee romantyzmu czerpane z literatury (Goethe, bracia 
Schleglowie)

- Najpełniejszy wyraz historyzujących, religijnych i uczuciowych 
aspektów romantyzmu – Nazareńczycy (płaski rysunek o bladym 
kolorycie)

- Najwybitniejszy – Caspar David Friedrich – autor sugestywnej, 
nastrojowej wizji natury, widzianej przez pryzmat panteizmu, 
tajemniczości i melancholii



Overbeck, Italia i Germania, 
1812-1828

Peter von Cornelius, Pożegnanie 
Zygfryda

NAZAREŃCZYCY



Franz Pforr, Dürer i Rafael przed tronem sztuki



Caspar David Friedrich, Opactwo w D ąbrowie,1809-1810; 
Wędrowiec nad morzem chmur, 1818



Mnich nad brzegiem morza, Caspar David Friedrich, 
1808-1810



Karl Friedrich Schinkel, Miasto średniowieczne, po 1813



MALARSTWO GDA ŃSKIE



Friedrich Eduard Meyerheim, Widok Gdańska. Spław drewna fosą,
1829, MNG



Michael Carl Gregorovius, Długi Targ w Gdańsku, Gdańsk 1832 –
statyczna rzeczywistość wyrażona kaligraficznym rysunkiem;
gładka powierzchnia obrazu



Johann Carl Schultz, Dwór Artusa w Gdańsku, II poł. XIX w. – obok precyzji w 
modelunku detali staranne oddanie klimatu wnętrza dzięki efektom świetlnym



RUDOLF FREITAG (1805 Wrocław–1890 Gdańsk)

Z uporem i żelazną konsekwencją gromadził rozmaite eksponaty, które świadczyły o
Świetności gdańskiej sztuki. Dzięki jego wytrwałości powstało w mieście pierwsze 
muzeum sztuki.
W 1821 r. odbył podróż do Wiednia, gdzie podjął naukę rzeźbiarstwa. W 1825 r. 
zamieszkał w Rzymie i uczył się w pracowni Thorwaldsena. Tutaj wyrzeźbił 
płaskorzeźbę „Noc” i reliefowy portret Goethego, po czym zatrudnił się przy 
wykopaliskach w Pompejach, gdzie pracował 6 lat. W 1844 r. na zaproszenie Schultza,
którego poznał wcześniej we Włoszech, przybył do Gdańska. Zaczął wtedy nauczać w 
Szkole Sztuk Pięknych, dużo też tworzył. Tutaj powstały niezwykłe prace rzeźbiarskie: 
popiersie księcia Albrechta i gubernatora von Ruchel-Kleist, nagrobki, np. Henryka von 
Manteuffla oraz szkice do pomników Goethego, Heweliusza i Bartolomeusza Bluma. 
Wykonywał także ozdobne figury do budowanych w Gdańsku statków. . Uczestniczył w 
pracach restauracyjnych w Dworze Artusa i w Zbrojowni. 



Wilhelm Stryowski, Freitag rzeźbiący popiersie Heweliusza, 
Gdańsk ok. 1860



Wilhelm Stryowski, Flisacy nad Wisłą, 1881



Wilhelm Stryowski, Szlachta polska w Gdańsku, Gdańsk ok. 
1900



HISZPANIA

Dramatyzm treści i dynamizm formy – Francisco Goya y Lucientes



Gdy rozum śpi, budzą się potwory (akwaforta z akwatintą z cyklu 
Kaprysy, 1797-1798); tablica 39 z cyklu Okropieństwa wojny, 
Francisco Goya, 1810-1820



Rozstrzelanie powsta ńców madryckich, Francisco Goya, 1814



Stanisław Kostka 
Potocki, Jacques Louis 
David, 1781, Wilanów

FRANCJA



Jacques Louis David – Sabinki, 1799; teatralny patos , ostry 
światłocie ń, reliefowy modelunek 



Bonaparte na Przeł ęczy św. Bernarda, David, 1800



Portret panny Riviére, 1805; Portret Bertina, Ingre s, 1832



Wielka Odaliska, Ingres, 1814



Tratwa Meduzy, Gericault, 1819; dynamizm, zaskakuj ące 
efekty barwne i światłocieniowe, ponadczasowe uogólnienie 
wydarze ń współczesnych

2. ćw. XIX – romantyzm zapocz ątkowany przez Gericault



Śmier ć Sardanapala, Eugène Delacroix, 1827; dramatyzm 
wydarze ń historycznych, poszukiwanie niezwykło ści i 
egzotyki



Wolno ść wiod ąca lud na barykady, Delacroix, 1830; 
dramatyzm aktualnych wydarze ń, zaangażowanie 

emocjonalne



Portret Chopina, Eugène Delacroix , 1838



Giovanni Antonio Canal, znany jako Canaletto, wenec ki malarz okresu 
baroku, wuj Bernardo Bellotto równie ż zwanego Canalettem 



Bernardo Bellotto (zw. Canaletto) - Krakowskie Przedmi eście,
Zamek Królewski, Warszawa, 1767/1768



Bernardo Belotto (zw. Canaletto)  - Widok Warszawy od strony Pragi, 1770



Jan Piotr Norblin, 
Towarzystwo na 
wycieczce w parku



Marcello Bacciarelli, Portret Stanisława Augusta Po niatowskiego z klepsydr ą,1793 
Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym,  1768



Bertel Thorvaldsen, pomnik ksi ęcia Józefa Poniatowskiego, p. Kopernika



Piotr Michałowski, Se ńko, 1846-1848, Napoleon na siwym koniu, ok. 1835-183 7



Michałowski, Pocztylion, ok. 1850; Wjazd do stajni,  
ok. 1840, (MNG)



Wnętrze w stylu biedermeier (Niemcy, Austria 1815-1848)





SZTUKA NOWOCZESNA 2. poł. XIX w. – I. poł. XX w.
1830 – 1870 realizm
1860 - 1900 impresjonizm 
po 1885 neoimpresjonizm
1886 - 1905 postimpresjonizm
2. poł. XIX w. – przeł. XIX/XX secesja
2. poł. XIX w. – przeł. XIX/XX symbolizm
1905 – 1907 fowizm
okres międzywojenny (ekspresjonizm, kubizm,

futuryzm, abstrakcja, dadaizm, 
surrealizm, konstruktywizm, 
neoplastycyzm)

okres powojenny (abstrakcyjny ekspresjonizm, 
happeningi, pop art, op art, 
minimalizm, performance, 
sztuka krytyczna, hiperrealizm, 
konceptualizm )



Akademizm
- Najszerszy, najbardziej rozpowszechniony i trwały prąd w sztuce 

XIX wieku
• - Spuścizna ruchu klasyczno-romantycznego, głównie w 

wyborze tematów przedstawieniowych: historyczne, religijne, 
mitologiczne i alegoryczne

• - Najpierw poznawano teorię, później rzetelne studia rysunku z 
żywego modela i gipsowych odlewów starożytnych rzeźb 

• - tzw. Salony – wielkie wystawy, stanowiące przegląd prac 
akademików

• - Przedstawiciele: Alexandre Cabanel, Hans Makart, Henryk 
Siemiradzki, Panorama Racławicka i jej twórcy: Kossak, Styka, 

Wywiórski



Alexandre Cabanel, Narodziny Wenus – dzieło wystawione na 
Salonie w 1863 r., ostatecznym celem artysty – akademika jest 
stworzenie formy doskonałej, idealnie pięknej, o wzniosłej i 
umoralniającej wymowie; z założeń teoretycznych wynika ściszenie 
działania emocjonalnego dzieł na korzyść intelektuanych konstrukcji



Henryk Siemiradzki, Dirce chrze ścijańska,1897



Między Romantyzmem a 
Realizmem

Camille Corot, Wspomnienie z Montefontaine



Honore Daumier, Ulica Transnonain w Paryżu,1834 ; karykatury 
obyczajowe; zró żnicowany światłocie ń, niespokojna linia, 
niekonwencjonalne układy kompozycyjne



Realizm – wierne na śladowanie natury

- Artyści wiernie odtwarzali rzeczywistość, starając się dokładnie 
odwzorować kształt, materię oraz barwę przedmiotu

- Stosowanie perspektywy geometrycznej (zbieżnej) i powietrznej w 
malarstwie 

- Ukazywanie życia prostych ludzi, ich pracy, codziennych obowiązków, 
bez idealizowania, upiększania i dramatyzowania

- Zaniechanie przedstawiania tego, co nie może być sprawdzone i 
poznane (tematy zaczerpnięte z historii, Pisma Świętego lub mitologii 
antycznych) 

- Rozszerzenie kręgu zainteresowań artystycznych o motywy 
dotychczas niegodne sztuki



Gustave Courbet, Kamieniarze, 1855 – skrajny obiekty wizm w 
szczegółowym pokazywaniu rzeczywisto ści w jej materialnym 
aspekcie



Jean Francois Millet, Zbieraj ące zbo że, 1857; heroizm i pi ękno, ale 
także trud i ból pracy chłopów, wyrobników, robotników rolnych



Artur Grottger - Po żegnanie powsta ńca,1866



Jan Matejko, Sta ńczyk ( Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony 
wobec straconego Smole ńska ), 1862



Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem, 1878



Matejko, Poczet królów i ksi ążąt polskich; Mieszko I, Anna Jagiellonka
1890-1892



Matejko, Śmier ć Leszka Białego, 1880, MNG



Henryk Rodakowski
Portret matki, 1853



Juliusz Kossak, Polowanie z sokołem, 1868



Juliusz Kossak, Konie na pastwisku, 1891 (MNG )



Aleksander Kotsis - Ostatnia chudoba, 1870



Maksymilian Gierymski, Pikieta powsta ńcza (Patrol powsta ńczy), 1872



Józef Chełmo ński, „Czwórka”, 1881



Józef Chełmo ński - Babie lato, 1875



Jan Stanisławski, Pejzaż morski, (własność MNG)



Bractwo Prerafaelitów
- Tajny związek mający na celu przeciwstawienie się 

schematom sztuki akademickiej uczonej w Królewskiej 
Akademii Malarstwa w Londynie

- założyciele: William Hunt, John Millais, Dante Gabriel 
Rossetti

- Założony w 1848, apogeum rozwoju – lata 60. XIX w.

Założenia:
- Korzystanie z wzorów malarstwa przed Rafaelem
- Natura jako wzór piękna i doskonałości i wierne jej 

odtwarzanie
- Dążenie do duchowego pogłębiania sztuki



Sir John Everett Millais, Ofelia, 1851



Symbolizm – reakcja na realizm

- Symboli ści zrewolucjonizowali tre ść 
przedstawie ń artystycznych, 
przeciwstawiaj ąc si ę obiektywizmowi, 
rzeczowo ści, materialnemu ujmowaniu 
rzeczy, rezygnacji z wszelkiej niezwykło ści i 
roli fantazji

- Nie tworzyli oni grupy ani kierunku; nie mieli 
wspólnych świadomych celów; ł ączy ich 
wspólny sposób my ślenia i podobna 
konstrukcja psychiczna

- przedstawiciele: Gustave Moreau, Gustave 
Doré, Puvis de Chavannes, Arnold B öcklin, 
Odilon Redon



Gustave Moreau, Zjawa
1875



Puvis de Chavannes, Biedny rybak , 1881



Jacek Malczewski, Melancholia, 1894



Jacek Malczewski, Muzyka pól (Autoportret), 1907, 
MNG



Impresjonizm – reakcja na realizm
- W roku 1863 Napoleon III na wniosek artystów, którym jury odrzuciło 
prace do prezentacji na Salonie, zadecydował o utworzeniu Salonu 
drugiego, który od tej pory nazywany był „Salonem Odrzuconych”

- W 1874 r. w atelier Nadara odbyła się pierwsza wystawa 30 artystów 
nazwanych później „Impresjonistami”, grupy istniejącej przez 12 lat 

- Zrewolucjonizowanie formy artystycznej; na pierwszy plan wysunięte 
zagadnienia samej formy zarejestrowanej przez zmysł wzroku

- Wpływ malarstwa romantyzmu i barwnego drzeworytu japońskiego

-Tematyka: pejzaż, martwa natura, rzadziej kompozycje figuralne

- Cechy charakterystyczne: malarstwo plenerowe o intuicyjnej 
kompozycji, przewaga czystych i jasnych barw, zastosowanie 
„mieszania optycznego”, relatywizm barw w zależności od światła, 
wyraźna faktura pociągnięć pędzla, marginalizowanie spraw kształtu, 
przestrzeni i bryły 



Eduard Manet, Śniadanie na trawie, 1863; artysta w swej twórczości 
łączy elementy realistyczne i impresjonistyczne



Eduard Manet , Olimpia, 1863; kompozycja opiera się na harmonii kilku 
odcieni bieli skontrastowanych z ciepłymi i ciemnymi tonami, sama 
płaszczyzna obrazu zaczyna być widoczna, nie pozwala zapomnieć o 
swym istnieniu



Claude Monet, Impresja – wschód sło ńca, 1872; obraz pokazany w 
1874 r., wykpiony przez krytyka satyrycznego pisma „Charivari”, 
dał nazw ę kierunkowi impresjonizm



Monet, Katedra w  Rouen, celem artysty jest utrwalenie przelotnego, 
chwilowego wrażenia światła i barwy w ich wzajemnej współzależności



Edgar Degas, Klasa ta ńca, 1875-76; Primabalerina , 1876-77; nade wszystko 
interesował go ruch – był jedynym impresjonist ą ruchu nie wywoływanego 
zmienno ścią wrażeń świetlno-barwnych, lecz fizycznego ruchu wykonywanego 
przez istoty żywe; ulubionym tematem malarza był świat baletu



Camille Pissarro, Czerwone dachy, 1877



Auguste Renoir , Akt w słońcu;

niezwykle bogata tkanka 
fakturalna dzieł; zestawienia 
barw działają radośnie, lekko, 
dekoracyjnie; twórczość 
spontaniczna, bezpośrednia, 
dziecięco szczera



Aleksander Gierymski, Altana w ogrodzie, 1876-1880



Aleksander Gierymski, Grobowiec Scalighierich 
w Weronie, ok. 1900, MNG



Józef Pankiewicz, Japonka, 1908



Józef Pankiewicz,
Pejzaż hiszpa ński
1909, MNG



Leon Wyczółkowski, Kopanie buraków (jedna z kilku wer sji)



Leon Wyczółkowski, Pejza ż morski z Poł ągi, 1908;
Widok z Zakopanego, 1904, MNG



Olga Bozna ńska, Portret kobiety przy stole na tle kwiatów 
w wazonie, 1914; Autoportret, 1930, MNG



Neoimpresjonizm –naukowe podejście do 
zdobyczy impresjonizmu

-Tworzenie form poprzedzone naukowo opracowan ą teori ą 
autorstwa Georgesa Seurata i Paula Signaca

- (…) o ile źródłem techniki malarskiej ich poprzedników jest 
instynkt, o tyle źródłem techniki nowej grupy jest refleksja i 
poszukiwanie efektów trwania
- Stosowanie wył ącznie czystych barw nakładanych na płótno 
technik ą dywizjonizmu
- Korzystanie ze zdobyczy fizyki optycznej; ponowne 
„odbudowanie” przedmiotu, sugerowanie bryłowato ści form



Georges Seurat, Niedzielne popołudnie na wyspie Gra nde Jatte, 
1884-1886



Georges Seurat, Cyrk, 1890-91



„Czterech samotnych”

- Paul Cézanne
- Paul Gauguin
- Vincent van Gogh
- Henri de Toulouse - Lautrec



Paul Cézanne, Martwa natura z kuchennym stołem, wyr aźne 
zainteresowanie przestrzeni ą i brył ą, kilka horyzontów, iluzoryczna 
głębia z pomini ęciem zasad perspektywy



Paul Cézanne, Góra Sainte-Victoire, niewielkie płas zczyzny 
impastowo kładzionej farby co powoduje efekt migotl iwo ści, 
struktury kryształu



Vincent van Gogh, Buty , z serii powstałej w latach 80.,mocne 
kontrasty walorowe przypominaj ą dawnych mistrzów 
holenderskich



Van Gogh, Autoportret, 1888, 1889



van Gogh, Pokój w Arles, 1889, wszystkie dzieła art ysty mówi ą o 
jego prze życiach; kształty natury s ą zdeformowane, tony barwne 
spot ęgowane, przerysowane



Wizja po kazaniu (Walka 
Jakuba z aniołem), 1888 Żółty Chrystus , 1889

Paul Gauguin,  folklor Bretanii jako inspiracja do ł ączenia 
dewocyjnego tematu z elementami ludowej sztuki i po bożności



Paul Gauguin, Sk ąd przybywamy? Kim jeste śmy? Dok ąd 
zmierzamy?, 1897



Henri de Toulouse – Lautrec, Moulin Rouge, Jane Avri l w Jardin de 
Paris ; „reporter nocnego życia Pary ża”, jeden z ojców 
nowoczesnego plakatu.



Secesja: krzesło, ok. 1900; ornament architektoniczny, 1903;
głowica roślinna, 1905



Auguste Rodin, Danaida, 1885; 
Myśliciel



Aubrey Beardsley, Pawia suknia, Salome (ilustracja do utworu Wilde’a)
ok. 1894



Gustav Klimt, Pocałunek, 

1907



Alfons Mucha, po prawej plakat reklamujący bibułki „Job” 



Stanisław Wyspia ński, Bóg Ojciec (witra ż), 
Kościół Franciszkanów, Kraków



Stanisław Wyspia ński, Śpiący Sta ś, 1904



Władysław Ślewiński, Czesz ąca si ę kobieta, 1897



Józef Mehoffer,
Dziwny ogród, 
1903 



1905 – 1907 fowizm

okres międzywojenny (ekspresjonizm, kubizm, futuryzm,
abstrakcja, dadaizm, surrealizm, 
konstruktywizm, neoplastycyzm)

okres powojenny        (abstrakcyjny ekspresjonizm, 
happeningi, pop art, op art, 
minimalizm, performance, sztuka 
krytyczna, hiperrealizm, 
konceptualizm)

Wiek XX



Ekspresjonizm od ok. 1900

Malarstwo: w Niemczech Emil Nolde , ugrupowanie Die Brücke 
1905, w Norwegii Edvard Munch (Chore dziecko, Krzyk)

w Szwajcarii Ferdynand Hodler (Pieśń z oddali), w Rosji Wassily 
Kandinsky, Marc Chagall

Kierunek w sztuce, literaturze, muzyce, teatrze, filmie na początku 
XX w. Istniał głównie w Niemczech. Opozycja wobec 
impresjonizmu, estetyzmu i naturalizmu.

Cechy:

- Groteska i karykatura
- Dynamiczne kontrasty



Edward Munch

Krzyk, 1893 Madonna, 1895



Kubizm (ok. 1907-1925)

we Francji: Georges Braque , Fernand Léger , Pablo 
Picasso

George Braque, 
Domy w Estaque,1908



Picasso

Portret Gertrudy Stein

Portret Kahnweilera

Martwa natura ze

skrzypcami



Futuryzm (1909-1918)

Manifest Marinettiego od 1909 . Malarstwo we Włoszech I Francji 
– Umberto Boccioni, Gino Severini, Marcel Duchamp, Giacomo 

Balla

Giacomo Balla,
Dynamizm psa na smyczy, 1912

Umberto Boccioni, Jedyna forma ci ągłości w przestrzeni



Abstrakcjonizm (od 1910)

Zapoczątkowany przez Wassily Kandinsky’ego, Kazimierza 
Malewicza, Pieta Mondriana, kubistów

Wassily Kandinsky, 

Pierwsza akwarela 

abstrakcyjna, 1910



Kazimierz Malewicz, Czarny kwadrat na białym tle, 1913- 15; 
twórca suprematyzmu, czyli kierunku sztuki geometryczne j, 
której podstaw ą była teza o supremacji czystego odczucia w 
sztukach plastycznych



Neoplastycyzm (pocz. XX w -1918) – Piet Mondrian 
(Holandia)

De Stijl



Dadaizm

Marcel Duchamp , Pisuar, 1915

Malarstwo: w Szwajcarii Jean Arp, Hugo Ball, „Cabaret Voltaire” 
(1916), w Niemczech Max Ernst, we Francji Francis Picabia, 

Marcel Duchamp

(1916-1923)



FORMIZM:    Leon Chwistek, Szermierka , ok. 1919



RYTM:          Władysław Skoczylas, Zbójnicki



KAPIZM: Zygmunt Waliszewski, Uczta renesansowa,1933



Władysław Strzemi ński, 
kompozycja unistyczna, 
1931

unizm (1923-1928)
Malarstwo: w Polsce 

Władysław Strzemi ński, 
Katarzyna Kobro



Neue Sachlichkeit, przełom lat 20. i 30. XX w.
przeciwstawienie si ę
ekspresjonizmowi i ab -
strakcjonizmowi

Otto Dix,
Portret dziennikarki 
Sylwii von Harden, 1926

Doskonale wyja śniają słowa: 
„ Musz ę panią namalowa ć! 
Muszę koniecznie! Pani reprezentuje
całą epokę” – Otto Dix, spotkawszy na
ulicy dziennikark ę Sylwi ę von Harden



SURREALIZM/NADREALIZM (1924-1970)

Rene Magitte

Salvador Dali

Malarstwo: w Niemczech Max Ernst , w Hiszpanii Salvador 
Dali , Joan Miró , w Belgii René Margritte , we Francji Marc 

Chagall, Giorgio Chirico



Zdzisław Beksi ński,
Bez tytułu, 1973, MNG , 
po 1960
tworzył rysunki i obrazy
o charakterze literacko-
narracyjnym, 
nawi ązujące stylowo do 
malarstwa 
romantycznego i 
symbolicznego

- Apokaliptyczne, puste 
pejzaże z drobiazgowo 
malowanymi zjawami; 
aura mroczna; 
bohaterowie pełni 
zniewolenia, cierpi ący 



Współczesna sztuka (2 poł. XX w.)
Sztuka 2 poł. XX w. , umownie nazywana współczesn ą, kształtuj ąca się na
naszych oczach po drugiej wojnie światowej, nie podlega jeszcze
Ustalonym czasowym podziałom. Ruchy artystyczne, te ndencje, protesty 
składaj ą się na skomplikowany obraz tej sztuki.

W Europie:
Współczesna architektura, pop-art. 1956-1972, assem blage 1955,
surrealizm 1924-1970, ready made, biedna sztuka, au tentyzm,
hiperrealizm, op-art. 

W Polsce:
ponadto: socrealizm 1949-1955, environment, minimal  art, informel, action
art, taszyzm, kinetyczna sztuka, happening 1958-196 9, retro styl, video,
komputerowa sztuka, konceptualizm, elementaryzm



Aleksander Kobzdej, Podaj cegł ę, 1950



Antoni Suchanek, Samotna, 1967, własno ść MNG; od 1946 r. 
mieszkał w Gdyni Orłowie, aktywnie uczestnicz ąc w życiu 
artystycznym Wybrze ża 



Marian Mokwa, Holownik, 1958



Tadeusz Kantor, environment: Umarła klasa, 1975



Władysław Hasior, Wyszywanie charakteru , 1974



Alina Szapocznikow, Portret zwielokrotniony, 1967
Opracowanie Maria Szymańska-Korejwo


