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Niezwykłość, rozmach, bogactwo 
 i znaczenie sztuki barokowej.
 Co znajduje się za barokową kurtyną?

Cel  Określanie genezy, cech, znaczenia, różnorodności sztuki barokowejOkreślanie genezy, cech, znaczenia, różnorodności sztuki barokowej
w sztuce polskiej na tle kultury europejskiej tego okresu na przykładzies uce po sk ej a e ku u y eu opejsk ej ego ok esu a p yk ad e
omawianego zabytku; znajomość i posługiwanie pojęciami języka plastykig y k ; j p g p ję ję yk p yk
związanymi z opisem dzieł architektonicznych, malarskich, użytkowychą y p y , , y y
okresu baroku.
Czas  2 godziny lekcyjne (2 x 45 minut)g y yj ( )
Miejsce  sala lekcyjnayj
Grupa wiekowa  liceum
Rodzaj zajęć  lekcja teoretyczno – ćwiczeniowaj y
Środki dydaktyczne  np.p Słownik terminologiczny sztuk pięknychg y p ę y ,, PWN ;;
Barbara Osińska Sztuka i czas, WSiP,s
Materiały uczniów  kserokopie szkiców zamieszczonych poniżejp y p j
scenariusza najlepiej na kartkach A3 lub miniejsze, duże arkusze dla grupj p j j , g p
(do wyboru), kolorowe markery( y ) y
Wiodące inspiracje  reprodukcje barokowych dzieł przedstawionychp j y p y
na filmie, reprodukcje charakterystycznych dzieł różnych dziedzinp j y y y y
sztuki barokowej w Polsce i Europie, reprodukcje sakralnych i świeckichj p p j y
barokowych zabytków architektonicznych w Polscey y y
Dodatkowe inspiracje  wybrane przez nauczyciela dodatkowe przykładyy p y p y y
dzieł różnych dziedzin sztuki barokowej.y j

 Na podstawie wiadomości z plastyki przypomnij sobie cechy kompozycji dynamicznej w ma-

larstwie, architekturze i rzeźbie, pojęcia modelunku światłocieniowego, perspektywy zbieżnej,

skrótów perspektywicznych, kontrastów barw oraz pojęcie realizmu.

 Z wybranego źródła zbierz zasadnicze informacje o dwóch wybranych budowlach barokowych

w Polsce oraz jednej z innego kraju Europy (oprócz pałacu biskupów krakowskich w Kielcach

z filmu).
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Przebieg zajęć

Część I

Geneza baroku, cechy i wybrane rodzaje budowli, charak-
terystyczne sposoby kształtowania przestrzeni

, y y j, y y j

 Wyświetl film „Za barokową kurtyną”. W trakcie filmu możesz przerywać emisję i omawiać 

wybrane fragmenty.

 Zadaj pytania:

• Co znajduje się zwykle za kurtyną? Jak wygląda scena „za barokową kurtyną”? W jaki

sposób tytuł filmu wiąże się ze sztuką barokową?

• Co sprawia, że sztuka barokowa wydaje się nam teatralna? W jaki sposób barok oddziału-

je na widza? Czy wiąże się to z zadaniami sztuki barokowej?

 Odwołując się do filmu, wiadomości uczniów z historii, języka polskiego omów genezę, przy-

czyny rozwoju stylu barokowego w Europie i w Polsce. Uczniowie wypisują i porównują cechy 

wspólnych i odrębnych przyczyn, genezy powstania baroku na dwóch szkicach przedstawiają-

cych zarys fasady kościoła Il Gesù w Rzymie, który na początku wyznaczał formy nowego stylu

(Załącznik 1) np. różnymi kolorami, podkreślają cechy wspólne.

 Wśród przyczyn narodzin sztuki epoki baroku w Europie wskaż m. in. kontrreformację, sobór 

trydencki - określenie zadań sztuki, wzmożenie religijności, dewocji, ruch kaznodziejski, dzia-

łania inkwizycji, wojny, religijne, podział Europy na kraje katolickie i protestanckie (rozwój

tylko nurtu świeckiego baroku), potęga turecka zagraża Europie, narodziny absolutyzmu, od-

krycia naukowe, zamorskie podróże handlowe, wpływy mieszczaństwa.

 W Polsce do przyczyn rozwoju baroku zalicz m. in. kontrreformację, rozwój sakralnej architek-

tury kontrreformacyjnej, okres wojen kozackich, potopu szwedzkiego, spustoszenia wojenne,

zrujnowanie gospodarki, zniszczenia budowli dawnych stylów, wywóz i grabież dzieł, mecenat 

króla i magnaterii, sprowadzanie artystów Francji, Niderlandów i Włoch dworski i kościelny 

nurt baroku, sarmacki – szlachecki nurt baroku, zetknięcie z kulturą Tatarów i Turków (orien-

talne motywy w strojach), rozwój handlu, wpływy mieszczaństwa.

 Omów etapy rozwoju baroku i nurty sztuki barokowej w Europie i w Polsce. Uczniowie w wy-

znaczonych grupach wypisują je poniżej dalszej części na schematach kościoła Il Gesu lub

hełmie barokowej wieży (Załącznik 2). Uwaga: Szkic może zostać powiększony i narysowany 

na dużym arkuszu i stanowić rodzaj planszy.

 W Europie

• Barok 2. połowy XVI wieku – barok kontrreformacyjny

• XVII wiek –pełny rozwój stylu, faza dojrzałego rozwoju stylu

• Okres do połowy XVIII wieku – utrzymywanie się stylu barokowego , istnienie rokoko,

narastanie klasycyzmu

 W Polsce

• Okres manieryzmu i baroku kontrreformacyjnego do ok.1630 roku

Scenariusz
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• Dojrzała faza baroku do 1670

• Barok klasycyzujący, jednocześnie ze stylem barokowym pojawianie się wpływów rokoka

i narastanie klasycyzmu

 Określ z uczniami cechy architektury barokowej na wybranych przykładach charakterystycz-

nych budowli barokowych i wybranych charakterystycznych detalach architektonicznych, czę-

ściach budowli. W tym celu powróć do pracy domowej (utrwalenie cech kompozycji dynamicz-

nej na płaszczyźnie i w przestrzeni - architekturze, wskazywanie zabytków barokowych)

• Kościół – fasada, plan budowli np. fasada kościoła Il Gesu w Rzymie Giacomo Della 

Porta, Vignola (plan podłużny, kopuła na skrzyżowaniu naw), fasada kościoła San Car-

lo w Rzymie Francesco Borromini (plan owalu o nieregularnym `obwodzie, eliptyczna 

kopuła), kościół inwalidów w Paryżu,  kościół śś. Piotra i Pawła w Krakowie, pocysterski

kościół w Krzeszowie, kościół Wizytek w Warszawie, kościół Sakramentek w Warszawie,

kościół Bernardynów na Czerniakowie w Warszawie (bogata dekoracja rzeźbiarska i ma-

larska wnętrza kościoła), kościół Misjonarzy w Wilnie

• Rezydencja, kompleks pałacowy z założeniem ogrodowym np. na podstawie filmu pałac 

biskupów krakowskich w Kielcach, Wersal, oraz pałac w Wilanowie (założenie między 

paradnym dziedzińcem a ogrodem, zaznaczona oś symetrii zespołu pałacowego i geo-

metrycznego ogrodu złożonego z kwater, parterów i szpalerów, altan), drewniany dwór

w Ożarowie, pałac Krasińskich w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski (kompozycja blok 

w blok)

• Założenie urbanistyczne np. Bazylika św. Piotra, plac św. Piotra i kolumnada Berniniego

(eliptyczny plac, wykorzystanie złudzeń optycznych dla podkreślenia monumentalności

bazyliki, symboliczne znaczenie kolumn i pilastrów, podziały placu, obelisk, fontanny)

• Charakterystyczne części budowli, dekoracja zewnętrznej formy budowli (ukrycie kon-

strukcji, zasadnicza dekoracja na fasadzie budowli, wieże nakryte hełmami, dynamiczna

kompozycja, wykorzystanie efektów światłocieniowych – zwielokrotnione kolumny i pila-

stry, łamane, faliste belkowania, pilastry przez całą wysokość bryły – tzw. wielki porządek, 

ryzalit, schody, frontony, attyki, dekoracyjne obramienia okien, naczółki, okrągłe nad-

świetla nad oknami, „kapliczka” – okno, duże otwory okienne, drzwi -okna, kraty koszowe 

w oknach, półkoliste zamknięcia nisz nad portalami, kartusze itp.)

 Zadaj pytania podsumowujące

• W jaki sposób formy budowli wiązały się z zadaniami stylu barokowego?

• Co osiągano poprzez bogactwo i nagromadzenie dekoracyjnych form?

• Jakie formy budowli charakterystyczne są dla epoki baroku? Jaki mają kształt? Jakie de-

koracje architektoniczne charakterystyczne są dla sztuki baroku? W jakich zabytkach wy-

stępują?

DLA UCZNIÓW
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Część II

Co wyrażała sztuka barokowa? Jak przedstawiało się to 
w dziełach różnych dziedzin sztuki i życiu codziennym? 

y J p ęy J p ę

Wnętrza rezydencji wypełnione dziełami sztuki.
y yy y

 Zadaj pytania:

• Z czym związane było bogactwo rezydencji ? Do czego dostosowany był przepych i roz-

mach budowli? (odzwierciedlenie pozycji fundatora, reprezentacyjny charakter dostoso-

wany do przyjmowania królów, dostojników itp.)

• Jaki układ wnętrz znajduje się w pałacu biskupów krakowskich w Kielcach? (m. in. loggia,

piano nobile, układ wnętrz) Dlaczego rezydencję biskupów krakowskich można uznać

za nowoczesną w okresie baroku? ( np. jasny układ i podział wnętrz, duże okna, wnętrza

o zróżnicowanych funkcjach reprezentacyjnych i prywatnych)

• Jakie sprzęty, rodzaje mebli znajdują się w rezydencji? Jaki charakter oprócz użytkowego

mają meble w rezydencji? (dekoracyjny, reprezentacyjny np. prasa gdańska do bielizny)

• Jakimi rodzajami dzieł sztuki było wypełnione wnętrze rezydencji? (malowidła ścienne,

tapiserie, kobierce, tkaniny itp.)

 Następnie spytaj, jak uczniowie określiliby cechy malarstwa barokowego Co charakteryzowało

i jakie tematy poruszało malarstwo barokowe?

• Czy malarstwo barokowe było spokojne, statyczne? Jakie cechy ma kompozycja dyna-

miczna w malarstwie?

• Jakie tematy wybierali malarze barokowi? (malarstwo religijne, charakterystyczne dla

baroku tańce śmierci, koła śmierci, portrety, sceny dworskie, rodzajowe, wnętrza, mar-

twe natury, weduty) W jaki sposób przedstawiane tematy odzwierciedlały ducha epoki,

program sztuki barokowej? (sposób przedstawiania tematów, stosowanie środków arty-

stycznego wyrazu charakterystycznych dla baroku w celu uzyskania wrażenia podniosło-

ści, niezwykłości, teatralności scen– dynamika, ruch, kontrasty barwne, znaczenie światła,

modelunku światłocieniowego, silne kontrasty barwne)

 Odtwórz wskazane odpowiednie fragmenty filmu do wykonania ćwiczenia i podziel klasę

na dwuosobowe zespoły wykonujące zdanie.

• Opis fragmentu wybranej tapiserii (temat, kolorystyka, sposób przedstawienia postaci)

• Omówienie, krótki opis stropu belkowego (wskazanie związków treści dzieł z wymową

sztuki baroku, formy ornamentyki)

• Omówienie, krótki opis fryzu z galerią biskupów jako nawiązania do kultury sarmackiej,

charakterystyka wybranych, widocznych portretów

• Omówienie obrazu „Sąd nad Arianami” Tomasza Dolabelli na stropie ramowym i otacza-

jących malowideł w gabinecie (forma, temat, kompozycja, kolorystyka. wymowa)

DLA UCZNIÓW
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 Omów z uczniami cechy malarstwa iluzjonistycznego w architekturze sakralnej i świeckiej 

(monumentalne malarstwo ścienne, przedstawienie uciekającej w głąb przestrzeni na skle-

pieniach, stosowanie różnych rodzajów perspektywy prowadzące do zatarcia granic między 

namalowanymi obiektami architektonicznymi a rzeczywistym kształtem budowli np. wnętrza 

kopuły; np. Plafon w kościele San Ignazio w Rzymie Andrea del Pozzo; w Polsce architekto-

niczne rozwiązania iluzjonistyczne Kacpra Bażanki)

 Odwołując się do wiedzy uczniów z języka polskiego omów z uczniami specyfikę, niepowta-

rzalność polskiego malarstwa okresu baroku - portret trumienny, portret szlachecki, sarmacki;

wpływ kultury sarmackiej wśród szlachty m. in. na ukształtowanie stroju szlacheckiego. (por-

trecista Władysława IV Bartłomiej Strobel, Jana III Sobieskiego - Jan Tretko, polski portret 

sarmacki - Daniel Schultz z Gdańska)

 Określ rodzaje rzeźb barokowych i cechy rzeźby np. Ekstaza św. Teresy, Apollo i Dafne Gian-

lorenzo Berniniego (rzeźba sakralna, mitologiczna; dynamika, ukazanie gwałtownego, nie-

zwykłego ruchu, nastroju, wykorzystanie znaczenia światła, często złożone, wieloelementowe

kompozycje, silne związki z architekturą np. formy architektoniczno-rzeźbiarskie Konfesja

nad grobem św. Piotra Berniniego; charakterystyczne nagrobki przyścienne, w niszy w boga-

tym obramieniu m.in. nagrobek biskupa Andrzeja Trzebnickiego; stiuki i snycerstwo - Baltazar 

Fontana).

 Poproś uczniów o określenie wpływu działalności fundatorów na rozwój sztuki barokowej.

• Jakie znaczenie miał mecenat dla rozwoju sztuki barokowej?

• Do czego przyczyniała się działalność biskupa Zadzika (jako przykładowej postaci fun-

datora)?

 Podsumuj:

• Genezę i ramy czasowe baroku

• Zasadnicze cechy sztuki barokowej różnych dziedzin

• Znaczenie sztuki barokowej

 Po ustnym powtórzeniu, dla łatwiejszego utrwalenia wiadomości na zarysie barokowej sukni,

stanowiącej pewien obraz przepychu kultury barokowej (Załącznik 3) w formie krótkich cech,

zasadniczych skojarzeń uczniowie wypisują w dekoracyjny samodzielnie wymyślony sposób:

• Potoczne i szczegółowe rozumienie cech sztuki baroku

• Genezę sztuki

• Bogactwo form sztuki barokowej (dziedziny sztuki, specyficzne formy dzieł)

• Znaczenie sztuki barokowej

Uwaga: Załączony szkic może zostać powiększony przez uczniów dużym arkuszu brystolu, papie-

ru pakowego i stanowić rodzaj plakatu o sztuce barokowej.

DLA UCZNIÓW
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 Na wybranym przykładzie znanego dzieła architektonicznego, malarskiego np. dzieł przed-

stawionych na filmie ustosunkuj się do zdania: „Sztuka barokowa powstawała w walce i jako

narzędzie walki.” Przemysław Trzeciak 1000 tajemnic architektury. Wskaż różnorodne cechy y

dotyczące formy i treści dzieł wskazujące na poparcie tej tezy.

 Opisz i porównaj dwie budowle polską i z innych krajów Europy podobnej funkcji, typie bu-

dowli, założeniu architektonicznym. Przedstaw lokalny sposób rozwoju sztuki barokowej.

 Na przykładzie wybranego dzieła malarskiego lub rzeźbiarskiego wskaż za pomocą jakich

środków plastycznych uzyskiwano wrażenie niezwykłości, teatralności, dramatyzmu.

 Zastanów się nad przenikaniem stylów w sztuce, ekspansywnym charakterem sztuki baroko-

wej i przemianami w architekturze rozważając dowcipne zdanie „Gotyckie wieże wkładają

barokowe kapelusze. Całe fasady kościołów przebierają się w nowe szatki. A gdzie nie udaje

się to – przypinają barokowy kwiatek do niemodnej sukni.” Jan Knothe Sztuka budowania

Uwaga: zadania zostały sformułowane w taki sposób, aby wymagały od uczniów samodzielnej pra-

cy i ograniczały mechaniczne, bierne posługiwanie się treściami popularnonaukowymi zawartymi 

w internecie i innych źródłach.

PRACA DOMOWA
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ZAŁĄCZNIK NR 1
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ZAŁĄCZNIK NR 2
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ZAŁĄCZNIK NR 3


