
21.05.2020 r. Plastyka 7a, 7b, 7c, 7d, 7e 

Temat: Język sztuki, czyli plastyczne środki wyrazu 

Cele lekcji: 

 Kropka i kreska 

 Barwa 

Patrząc na dzieło sztuki, staracie się zrozumieć, co ono przedstawia, jaki jest jego temat. Na ogół nie 

zastanawiacie się nad jego formą plastyczną, a przecież to właśnie ona często decyduje o wrażeniu, 

jakie robi na nas dane dzieło. Zatem, aby lepiej pojąć istotę dzieła sztuki, zwłaszcza takiego, którego 

temat nie jest zbyt oczywisty, dobrze jest rozumieć język, którym posługuje się sztuka. Wszystkie 

podstawowe środki wyrazu związane z formą dzieła sztuki: linia, barwa, plama barwna, kompozycja, 

światło i przestrzeń w obrazie (perspektywa). 

1. Kropka i kreska to umowne znaki, wymyślone przez człowieka sposoby przekazywania 

rozmaitych informacji. Są śladem pozostawionym przez narzędzie użyte do rysowania. 

W sztukach plastycznych zwłaszcza kreska / linia jest niezwykle istotnym środkiem 

wyrazu artystycznego. Często bywa konturem wyznaczającym kształt na płaszczyźnie. 

Przebieg linii i jej „charakter” zależą od intencji i „temperamentu” artysty oraz od 

świadomie dobranego narzędzia. Może być delikatna lub wyraźna, ostra albo miękka, 

cieniutka bądź szeroka, rozlewna. Jest podstawowym tworzywem w rysunku i w grafice. 

Stosują ją również malarze w obrazach, jako kontur malowanych kształtów lub niezależny 

składnik formy dzieła. 

2. Barwa jest zjawiskiem fizycznym, a dokładniej – doznaniem odczuwanym za 

pośrednictwem zmysłu wzroku, wywołanym przez światło o określonym składzie 

widmowym. Problematyka barwy, inaczej zwanej kolorem, stanowi szeroką dziedzinę 

wiedzy. I tak, dla potrzeb twórczości malarskiej rozróżniamy: barwy ciepłe(np. czerwoną, 

pomarańczową) i zimne(np. niebieską); barwy podstawowe (czerwona, żółta i niebieska) 

– niemożliwe do uzyskania przez zmieszanie innych barw, i pochodne – powstające przez 

mieszanie parami barw podstawowych: mieszanka czerwonej z żółtą to barwa 

pomarańczowa, niebieskiej z żółtą – zielona, a czerwonej z niebieską – fioletowa. 

3. Koło barw przedstawia większość barw używanych przez malarzy. Możecie na nim 

zaobserwować, barwy podstawowe, pochodne, dopełniające, a także cieple i zimne. 

4. Rozróżniamy także barwy dopełniające (w kole barw leżą naprzeciw siebie). Trzy 

podstawowe pary takich barw to: czerwona i zielona, niebieska i pomarańczowa oraz 

fioletowa i żółta. Ich właściwością jest to, że w obrazie tworzą najsilniejsze kontrasty. 

Wywołanie efektu barwy dopełniającej nie jest trudne: wystarczy wpatrywać się przez 

pewien czas w plamę którejś z sześciu takich barw, a następnie przenieść wzrok na białe 

tło, by przed oczami zamajaczyła jej barwa dopełniająca (jest to tzw. powidok). Jeszcze 

inna właściwość barw dopełniających polega na tym, że uczestniczą one w procesie tzw. 

łamania barw, dla pogłębienia wyrazu dzieła: niewielka ilość którejś z barw 

dopełniających dodana do jej „partnerki” powoduje jej przygaszenie, dodaje powagi. 

Zjawisko to często wykorzystują malarze. 

Na podsumowanie dzisiejszej lekcji zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=3nW8Zp1Slo0   

M. Zielińska 
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