
Kl. 5

Wszystkim przypominam o zaległych pracach plastycznych! 
Większość z Was do tej pory nie wykonała ani jednej pracy!

Przepiszcie do zeszytu poniższą notatkę: 

Temat: Proporcje form w sztuce renesansu

Renesans (Odrodzenie) – od poł. XV – do końca XVI w.
Sztuka renesansu – oparta na fascynacji artystów sztuką starożytną oraz kierowana potrzebą 
ukazania świata i ciała człowieka jako doskonałych dzieł Boga. 
W malarstwie, rzeźbie i architekturze kładziono nacisk na:
- prostotę
- harmonię 
- proporcjonalność

W malarstwie:
- precyzyjne przedstawiano rzeczywistość;
- pojawiły się nowe tematy: pejzaż, sceny mitologiczne, historyczne;
- dokładniej prezentowano przestrzenie trójwymiarowe w malowidłach;
- po raz pierwszy zastosowano zbieżną perspektywę geometryczną, linearną oraz powietrzną.
-  wzbogaciła się kolorystyka obrazów dzięki rozwojowi techniki olejnej;
- ozdabiano ściany pomieszczeń freskami;

Przedstawiciele malarstwa:
Leonardo da Vinci - Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza, Dama z gronostajem
Rafael, właśc. Raffaello Santi - Madonna Sykstyńska 

W rzeźbie:
Rzeźbę renesansową można podzielić na architektoniczną  i od architektury niezależną. 
Wykonywano rzeźby w marmurze, kamieniu i brązie.
- dominowała tematyka religijna i mitologiczna (ciało ludzkie na wzór rzeźb            
antycznych – idealnie zbudowane, w spokojnych pozach)
- ściany budowli i portali ozdabiano płaskorzeźbami;
- tworzono nagrobki i sarkofagi;
- rzeźb wolnostojących;

Najwybitniejsi rzeźbiarze tego okresu:
Michał Anioł Buonarotti – Pieta, Dawid
Donatello – statuetki proroków dla florenckiej katedry

Dzieła sztuki użytkowej:
- zdobiły kościoły, klasztory, zamki możnowładców, domy mieszczan

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza_(obraz_Leonarda_da_Vinci)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa


Zalicza się do nich:
- rzeźbione skrzynie, ławy, krzesła i inne meble;
- dywany i arrasy;
- haftowana np. odzież
- naczynia z różnych metali
- malowana wielobarwna ceramika

Największa kolekcja zbiorów renesansowego malarstwa, grafiki i rysunku znajduje się w 
Galerii Uffizi we Florencji. Zbiory te należały do największego rodu Medyceuszy, którzy byli
władcami Toskanii.

W Polsce największe zbiory tego okresu znajdują się na Zamku Królewskim na Wawelu. 
Należą do nich: 
- dziedziniec zamkowy, 
- Kaplica Zygmuntowska;
- grobowce królów z dynastii Jagiellonów
- dzieła malarskie – m.in. o tematyce religijnej, portrety europejskich arystokratów
- zbiory arrasów z XVI w. utkanych w Brukseli
 


