
Plastyka - 14.05.2020 r. 

klasy: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e 

Temat: Rafael Santi. 

Cele dzisiejszej lekcji: 

 Poznaję postać Rafaela Santiego zaliczanego do trójki największych artystów epoki 

renesansu; 

 Zapoznaję się z jego twórczości. 

Następnie zapraszam Was do obejrzenia filmu i zapoznanie się z jego życiorysem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FcJdxcsemEo 

Rafael Santi był włoskim malarzem i renesansowym architektem. Był niezwykle produktywny, 

poprowadził, bowiem niezwykle dużo prac; pomimo swojej wczesnej śmierci w wieku 37 lat, 

pozostawiał sporo dzieł. Wiele jego prac znajduje się w Pałacu Watykańskim, w którym jego freski 

były centralnym i największym dziełem Santiego. Najbardziej znaną jego pracą jest Szkoła Ateńska w 

watykańskim Stanza della Segnatura. Po wczesnych latach spędzonych w Rzymie, Rafael Santi zyskał 

rozgłos również poza Rzymem – prowadził, bowiem docenione warsztaty z zakresu grafiki. 

Tymczasem po jego śmierci Rafaela Santiego wpływ jego wielkiego rywala Michała Anioła był bardziej 

rozpowszechniony, a trwający aż do XVIII i XIX wieku, kiedy to bardziej spokojne i harmonijne cechy 

prac Rafaela ponownie zostały uznane za najwyższe typy sztuki. Dziś jego karierę w naturalny sposób 

dzieli się na trzy fazy i trzy style, po raz pierwszy opisane przez Giorgio Vasariego: jego wczesne lata w 

Umbrii, potem okres około czterech lat (1504–1508) zawierający tradycje artystyczne Florencji, a 

następnie jego ostatnie gorączkowe i triumfalne dwanaście lat w Rzymie, kiedy to pracował dla 

dwóch papieży i ich bliskich współpracowników.  

Podsumowaniem lekcji będą ciekawostki o Rafaelu Santim: 

 Rafael Santi uważany jest po dziś dzień nieodzownie za trzeciego, obok dwóch, takich jak 

Leonardo da Vinci i Michał Anioł, artystę doby renesansu.  

 Madonna Sykstyńska Santiego otrzymała twarz jego kochanki, mianowicie Margherity Luti. 

Część z badaczy dopatrzyła się natomiast w św. Sykstusie przedstawienia ówczesnego 

papieża Juliusza II. Puszkin z kolei określił ów obraz mianem „wizji czystego piękna”. 

  Jego dzieła są swoistymi kompilacjami idei renesansowych z zawartymi w nich 

wyznacznikami chrześcijaństwa. Na fresku Szkoła Ateńska (1510–1511) wyposażył na 

przykład Platona w twarz wielkiego znajomego, czyli Leonarda da Vinci; Heraklit Santiego ma 

rysy innego wielkiego, bo Michała Anioła, natomiast Euklidesa wyposażył w spojrzenie 

Bramantego.  

Z pewnością do ciekawostek należy fakt, że ten jeden z najsłynniejszych obrazów Santiego – 

Madonna Sykstyńska – został zakupiony przez polskiego króla Augusta II Sasa u zarania XVIII wieku za 

sumę z budżetu Rzeczpospolitej. Niestety dziś obraz ten jest jedną z największych atrakcji Galerii 

Drezdeńskiej. 

Marzena Zielińska 
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