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Klasa VI - 21.05.20r. 

 

Temat: Codzienność  tematem  sztuki. Przyglądamy  się  twórczości  Vincenta  van  

Gogha. 

 

Jest  to  temat  na  kilka  lekcji. 

 

1.Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, dziś  porozmawiamy  na  temat  twórczości  holenderskiego  malarza  

Vincenta  van  Gogha. Przyglądniemy  się  szczególnie  jego  obrazowi "Para  butów", ale  

zwrócimy  też  uwagę  na  inne  obrazy  tego  artysty. Zastanowimy  się, czy  zwykłe  

przedmioty  codziennego  użytku  mogą  być  bohaterami  dzieł  malarskich. A  jeśli  tak, to  

dlaczego. 

 Przy  okazji  przypomnimy  sobie  czym  kierujemy  się  opisując  obraz. 

 Pamiętajcie, że  na  egzaminie  ósmoklasisty  możecie  mieć  do  czynienia  z  opisem  

dzieła  sztuki. 

 

2. Przeczytaj. Zacznijmy  od  tego, kim  był  ten  artysta.  

Vincent Willem van Gogh 

 1853 - 1890  

 holenderski malarz, którego twórczość dzięki żywej kolorystyce i 

emocjonalnemu oddziaływaniu wywarła dalekosiężny wpływ na 

sztukę XX w. Artysta w ciągu swego życia cierpiał na napady 

lękowe i narastające ataki spowodowane zaburzeniami 

psychicznymi. Zmarł w wieku 37 lat jako twórca nieznany 

szerszemu ogółowi, w wyniku postrzału z broni palnej – 

prawdopodobnie samobójczego. 

Mało doceniany za życia, van Gogh zyskał sławę po śmierci. Dziś 

jest powszechnie uważany za jednego z największych malarzy w historii, artystę, którego 

twórczość stanowi istotne źródło sztuki współczesnej. Van Gogh zaczął malować na kilka lat 

przed ukończeniem 30. roku życia, a swe najbardziej znane dzieła stworzył w ciągu 2 

ostatnich lat. Jest autorem ponad 2000 dzieł, w tym: 870 obrazów, 150 akwarel i ponad 1000 

rysunków i 133 szkiców listowych. Dziś jego liczne autoportrety, pejzaże, portrety 

i słoneczniki należą do najbardziej rozpoznawalnych i najdroższych dzieł sztuki na świecie. 

 

O  życiu  van  Gogha  powstał  bardzo  ciekawy  film  pod  tytułem  "Twój  Vincent". Jego  

twórcy  wykorzystali  technikę  animacji  i  oglądając  film  mamy  wrażenie, jakbyśmy  się  

znaleźli  na  obrazach  van  Gogha. Zresztą  sami  możecie  się  o  tym  przekonać  oglądając  

krótki  zwiastun  tego  filmu. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1853
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99k
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99k
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_psychiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_psychiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autoportrety_Vincenta_van_Gogha
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82oneczniki_(obrazy_Vincenta_van_Gogha)
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https://www.youtube.com/watch?v=1n1RFgapVq0 

 

3. Zobacz  kilka  sławnych  obrazów  tego twórcy :) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1n1RFgapVq0
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4. Przeczytaj 
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Na  pewno  rzuciła  Wam  się  w  oczy  technika  malarska  jaką  posługiwał  się  van  Gogh - 

widoczne  pociągnięcia  pędzlem, linie. Bardzo  łatwo  rozpoznać  obrazy  tego  twórcy. 

 

A  teraz  zobacz  dzieło, o  którym  będziemy  rozmawiać. Na  następnej  lekcji  będzie  ono  

przedmiotem  naszego  opisu. 

Przyjrzyj  się  dokładnie  zamieszczonemu  poniżej  obrazowi  i  zastanów  się: 

- w  jaki  sposób  zostały  ułożone  buty, 

- do  kogo  mogły  należeć, co  o  tym  świadczy, 

- co  możesz  powiedzieć  o  życiu  właściciela  butów  na  podstawie  ich  wyglądu. 

 

 

 
"Para  butów",  1887r, olej  na  płótnie, 34 cm x 41,5 cm, Muzeum  Sztuki  w  Baltimore, 

USA 

Przeczytaj. 

Vincent  van  Gogh  namalował  jeszcze  5  obrazów  przedstawiających  buty. Był  

zapalonym  piechurem, cierpiał  biedę  i  samotność, zmagał  się  z  poważną  chorobą. Nie  
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wiemy, czy  doświadczenia  ze  swojego  życia  chciał  przekazać  w  swoich  obrazach, czy  

był  po  prostu  zafascynowany  widokiem  rzeczy, które  na  co  dzień  mu  towarzyszyły. 

 

Doskonałym  komentarzem  do  tego  obrazu  i  przedstawiania  w  dziełach  malarskich  

zwykłych, znanych  nam  z  codzienności  rzeczy - jest  wiersz  B. Lejman  "Buty  artysty" 

- przeczytajcie  go. 

 

Gdy  Słoneczniki  znają  już  wszyscy, 

warto  obejrzeć... buty  artysty. 

 

Zniszczone  stoją  tak  niespokojnie 

- motyw  z  pozoru  dość  nie  dostojny. 

 

A  jednak  w  sztuce  but  i  kapusta 

mogą  krytykom  zatkać  usta. 

 

Bowiem  ciekawa  życia  sztuka 

wszędzie  tematów  dla  siebie  szuka. 

 

 


