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Klasa  VI - 21.05.20r.

Temat: Opisujemy  obraz  Vincenta  van  Gogha - "Para  butów".

1. Zadanie  na  czwartek. ( 28.05. )
Zadanie  jest  bardzo  proste  i  stanowi  szansę  "złapania  łatwej"  piątki. 
Należy  odpowiedzieć  na  10  pytań, które  Wam  zadam. Wszystkie  
odpowiedzi  znajdują  się  w  notatkach, które  mieliście  przepisać  z  
nadsyłanych  przeze  mnie  materiałów  od  26  marca.

1) Wymień  2 cechy  literatury  fantasy (0-1pkt. )
2) Wymień  wszystkie  rodzaje  podmiotu (0-1)
3) Podaj  jaki  rodzaj  orzeczenia  występuje  w  zdaniu: (0-1)
Marek  jest  bardzo  utalentowany.
4) O  którą  część  mowy  pytamy: jak? gdzie? kiedy? po  co? dlaczego? (0-1)
5) Kto  jest  autorem  wiersza  "Pieśń  o  żołnierzach  z  Westerplatte" (0-1)
6) W  którym  słowniku  znajdziemy  wyrazy, które  nie  są  polskiego  
pochodzenia? (0-1)
7) Podaj  tytuł  opowiadania  omawianego  na  lekcji, które  należało  do  
literatury  fantastycznonaukowej. (0-1)
8) Wymień  1  element, za  pomocą  którego  reklama  ma  wpływać  na  
odbiorcę (0-1)
9) Jakie  osoby  T. Różewicz  w  swoim  wierszu  określa  mianem  ludożerców? 
(0-1)
10) Jaką  informację  umieszczamy  w  zakończeniu  opisu  obrazu? (0-1)

Skala:
10-9 piątka
8-7 czwórka
6 trójka
5  dwójka
4-0 jedynka

Prześlij  tylko  numer  pytania  i  krótką  odpowiedź.

2. Przeczytaj.
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Wczoraj  mieliście  okazję  zobaczyć  parę  obrazów  autorstwa  van  Gogha, 
dziś  będziemy  opisywać  jeden z  nich. Warto  w  ramach  wstępu  
przypomnieć  sobie,  jakie  elementy  powinny  znaleźć  się  w  opisie  dzieła  
sztuki.

Wstęp: tytuł  i  autor  dzieła, data  namalowania  dzieła, jego  wielkość, technika  
wykonania, miejsce  przechowywania.

Rozwinięcie: opis  tego, co  się  znajduje  w  centralnej  części  obrazu, a  co - w  
tle, jakie  barwy  dominują, w  jaki  sposób  ukazane  są  postacie  lub  
przedmioty.

Zakończenie: ocena  dzieła. Wrażenia  wywołane  przez  obraz - czy  się  nam  
podoba, jaki  wywołuje  w  nas  nastrój.

2. Opis  obrazu  "Para  butów" - zapisz  w  zeszycie.

Obraz  "Para  butów"  Vincenta  van  Gogha  powstał  w  1887  roku. 
Dzieło  wykonane  farbami  olejnymi  na  płótnie  ma  wymiary  34 cm x 41,5 
cm. Znajduje  się  w  Muzeum  Sztuki  w  Baltimore.

"Para  butów"  jest  martwą  naturą. Oprócz  tego  obrazu, van  Gogh  
stworzył  jeszcze  pięć  podobnych  - przedstawiających  stare  buty. W  centrum  
obrazu  znajduje  się  para  starych  butów, wyglądających  jakby  przed  chwilą  
zostały  zdjęte  z  nóg  i  rzucone  byle  jak  na  podłogę, świadczy  o  tym  fakt, 
że  jeden  z  nich  jest  przewrócony. Artysta  bardzo  dokładnie  je  odwzorował 
- są  wytarte, zużyte, rozciągnięte, sznurówki  są  postrzępione. Na  spodzie  
jednego  z  nich  znajdują  się  białe  ćwieki, które  oprócz  tego, że  są  
elementem  obuwia - dodatkowo  pełnią  funkcję  estetyczną - wprowadzają  
jasny  kolor. Tło  jest  prawie  abstrakcyjne, malowane  szerokimi  
pociągnięciami  pędzla  i  rozświetlone  ciepłymi  brązami. Malarz  skupił  całą  
uwagę  na  obiekcie  codziennego  użytku. Buty  zostały  namalowane  za  
pomocą  dużej  ilości  pozornie  niedbale  nakładanej  farby. Kolorystyka  
obrazu  opiera  się  na  kombinacji  kolorów  czerwono - brązowego, 
ciemnoniebieskiego  i  czarnego. W  prawym  dolnym  rogu  znajduje  się  
podpis  autora  i  rok  namalowania  dzieła.
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Dzieło  van  Gogha  jest  bardzo  ciekawe  i  pięknie  namalowane. 
Twórca  udowodnił, że  nawet  zwykłe, prozaiczne  przedmioty  zasługują  na  
utrwalenie  ich  w  sztuce.

3. Przeczytaj.
Historycy  sztuki  snują  wiele  teorii  na  temat  symboliki  przedstawionych  
przez  van  Gogha  butów. Jedni  mówią, że  w  ten  sposób  chciał  pokazać  
swoją  samotność, zmęczenie, chorobę  i  ubóstwo. Inni, że  symbolizują  jego  
zamiłowanie  do  poznawania, przemierzania  świata. Jeszcze  inni, że  wskazują  
na  to, iż  człowiek  aby  osiągnąć  swój  cel  w  życiu,  musi  pokonać  wiele  
przeszkód  i  ciągle  iść  na  przód.


