
Witam 

Zanim zaczniecie cieszyć się wakacjami, jeszcze tylko zastanówmy się kim właściwie jest artysta? Badacze 

kultury często zadają sobie to pytanie, czy jest rzemieślnikiem, dekoratorem, odtwórcą rzeczywistości, kopistą 

przyrody, czy kreatorem, twórcą, dążącym do oddania ideałów? … Czy jego dzieła mają tylko podobać się, czy 

zmuszać do myślenia? … Czy najważniejsze jest oddane piękno, czy prawda?...Te pytania pozostaną otwarte, a 

dzisiaj przyjrzymy się niektórym postawom twórczym - reprezentowanych przez konkretnych artystów. 

Artysta – badacz: Leonardo da Vinci był zafascynowany otaczającym światem, obserwował go jak naukowiec 

i próbował zrozumieć prawa rządzące naturą. Wykonywał dokładne szkice roślin, zwierząt i anomii ludzkiego 

ciała. Rysował mechanizmu innowacyjnych wynalazków. Był nie tylko malarzem, ale i inżynierem. Projektował 

mosty, fortyfikacje, różne urządzenia i maszyny (między innymi: rower, spadochron, łódź podwodną!). 

Eksperymentował także z technikami malarskimi. Jest twórcą tzw. sfumato czyli techniki malowania, która 

sprawia, że przedstawiona scena na obrazie wygląda jak spowita mgłą lub dymem.  Oto niektóre jego szkice i 

obrazy: 

 

Malarz duszy: Rembrandt – w swoich obrazach, szczególnie w portretach, stosował w sposób doskonały silne 

kontrasty światłocieniowe, poprzez ich zastosowanie wzrok widza skupia się na oświetlonych twarzach postaci i 

uczuciach, które wyrażają. Wykonał ogromną ilość swoich autoportretów – w ten sposób dokumentował zmiany 

jakie czas i okoliczności życia odcisnęły na jego twarzy.  

Jeden z najsłynniejszych jego obrazów: 

Mona lisa, autoportret i szkice maszyn  
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Poeta Światła: A. Gierymski – w każdym obrazie starał się uchwycić i odtworzyć najbardziej skomplikowanie 

oświetloną sytuację. Badał jak natężenie i nasycenie barw zmienia się pod wpływem światła. Ciągle dążył do 

doskonałości i próbował w sposób idealny odtworzyć aurę określonego miejsca i pory dnia.  

 

Artysta – naukowiec: R. Winiarski. Fascynowały go zagadnienia matematyczne i ich graficzne przedstawienie, 

które próbował przenosić w obszar sztuki za pomocą białych i czarnych kwadratów.  

 

A dla Was jaki powinien być artysta? …  

Pozdrawiam. E. Gaczewska 
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