
PLASTYKA, klasa VIIa, 1 i 8 czerwca 2020r. 

 
Temat lekcji: Sztuka amerykańska. Nowe wymiary malarstwa (temat do zrealizowania w ciągu dwóch 
tygodni) 
 
Sztuka nowoczesna uwolniła się od wszelkich pozaartystycznych zobowiązań. Taka swoboda artystyczna 
jest trwałą zdobyczą sztuk plastycznych. Świat nowej sztuki jest niezmiernie rozległy, dynamiczny, zmienny. 
 
Od czasów impresjonizmu aż do wybuchu II wojny światowej głównym ośrodkiem sztuki nowoczesnej była 
Francja. Tu rodziły się nowe idee artystyczne XX w.: fowizm, kubizm, surrealizm, malarstwo abstrakcyjne. 
W latach wojny sytuacja uległa zmianie, ojczyzną wszystkich kierunków awangardowych, które zrodziły się 
po wojnie przez czterdzieści następnych lat, stały się Stany Zjednoczone. Do uaktywnienia się środowiska 
amerykańskiego przyczynili się artyści europejscy, którzy tam zamieszkali. 
 
Obejrzyj prezentację „Nowe kierunki w sztuce amerykańskiej”: 
https://www.slideserve.com/mio/sztuka-pop-art 
 
Ekspresjonizm abstrakcyjny (szkoła nowojorska) to ruch artystyczny kształtujący się w malarstwie 
amerykańskim w latach 40. XX wieku pod wpływem nowoczesnego malarstwa europejskiego. Uznawany 
za pierwszy czysto amerykański ruch o światowym znaczeniu, stawiający Nowy Jork w centrum świata 
sztuki. Jednym z jego przedstawicieli był Mark Rothko. 
https://rynekisztuka.pl/2019/09/25/jak-ogladac-obrazy-asbtrakcyjne-rothko 
 
Informel (sztuka bezkształtna) – to określenie odnosi się do wszystkich rodzajów abstrakcji 
niegeometrycznej w malarstwie powstałych w latach 50. XX w., które mają charakter żywiołowej 
i spontanicznej wypowiedzi i powstały po II wojnie światowej. Nazwa oznacza dosłownie „malarstwo 
pozbawione formy”. 
Wyodrębniły się dwa podstawowe nurty informelu: amerykańskie „action painting” (w dosłownym 
tłumaczeniu „malarstwo działania”, określane częściej w Polsce „malarstwem gestu”) i europejski taszyzm. 
Malarstwo to powstawało w wyniku fizycznych działań, które mają charakter całej akcji. 
Najważniejszym przedstawicielem tego prądu był Jackson Pollock. 
https://prezi.com/8xtiiweqsc9x/informel 
https://pl.khanacademy.org/partner-content/moma/the-museum-of-modern-art/moma-
abstractexpressionism/v/moma-jackson-pollock 
 
Pop-art – prąd artystyczny w sztuce po II wojnie światowej, który narodził się w Anglii w 1956 roku. Jednak 
prawdziwą ojczyzną pop-artu okazały się Stany Zjednoczone, a głównym centrum Nowy Jork. Największą 
sławę zdobyli artyści pochodzenia amerykańskiego: Roy Lichtenstein i Andy Warhol. Obrazy pop to 
rzeczowy, beznamiętny zapis typowych fragmentów świata, w którym porusza się współczesny człowiek, 
ilustrowały powojenny konsumpcjonizm i czerpały z dóbr materializmu. 
https://prezi.com/abjcdax_hhny/pop-art 
https://www.slideshare.net/qwertyra/pop-art-i-op-art 
 
Minimal art to kierunek w sztuce współczesnej rozwijający się w połowie lat 60. XX w. w ramach pop-artu. 
Wypowiadał się w wielkich, czasem gigantycznych obrazach. Nazwa kierunku jest związana z tendencją 
do ograniczania środków wyrazu. Minimal art miał odpowiadać potrzebie powrotu do podstawowych 
działań, pobudzać proste przeżycia, ale też tworzyć nowe odczucia w skali przestrzeni i treści, nawiązywał 
do współczesnej prostej w formie architektury. 
 
Hiperrealizm – kierunek w malarstwie XX wieku, którego celem jest przedstawianie rzeczywistości 
z jak największą precyzją. Termin ten po raz pierwszy zastosował Daniel Abadie w odniesieniu do twórców 
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amerykańskich odtwarzających na płótnach fotografię. 
https://prezi.com/atq6enivgw9i/hiperrealizm 
 
Nowa figuracja i sztuka zaangażowana – głównym problemem malarstwa tej sztuki jest wnętrze człowieka, 
dramat jego istnienia. Jest to sztuka symboliczna i aluzyjna, która posługuje się deformacjami. 
Przedstawicielem nurtu jest Francis Bacon. 
https://prezi.com/3yn1ua9v9jfi/nowa-figuracja-hiperrealizm-i-neoekspresjonizm 
 
Op-art (sztuka optyczna, optical-art., wizualizm) narodził się w Stanach Zjednoczonych, a jego głównym 
celem było przedstawienie złudzenia ruchu form. Ruch ten miał być wywołany właściwościami oka 
ludzkiego, które przystosowuje się z trudem do układów mocno zagęszczonych, mijających się linii i form 
geometrycznych, które sprawiają wrażenie pulsowania, migotania, falowania i krążenia. Op-art powstał 
w roku 1965, gdy w Nowym Jorku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej otworzono pierwszą wystawę form 
„ruchliwych” pod tytułem „Wrażliwe oko”. Kierunek ten stał się popularny także wśród projektantów 
tkanin. 
https://slideplayer.pl/slide/11588014 
https://prezi.com/96zner782upm/co-to-jest-op-art 
https://slideplayer.pl/slide/419712 
https://www.slideshare.net/EwaB/iluzja-zudzenia-optyczne 
https://epodreczniki.pl/a/pop-art-tworze-portret-w-stylu-popartowskim-o-to-nie-takie-trudne/Dys3OSAn5 
https://epodreczniki.pl/b/jak-oszukac-mozg---zludzenia-optyczne/PD7DsI4Gy 
 
Zadanie: 
Przeczytaj o sztuce optycznej. Zwróć szczególna uwagę na powyższe prezentacje. Na papierze w kratkę A4 
wykonaj pracę inspirowaną op-artem (czarno–białą lub w kolorze). 

https://prezi.com/atq6enivgw9i/hiperrealizm
https://prezi.com/3yn1ua9v9jfi/nowa-figuracja-hiperrealizm-i-neoekspresjonizm
https://slideplayer.pl/slide/11588014
https://prezi.com/96zner782upm/co-to-jest-op-art
https://slideplayer.pl/slide/419712
https://www.slideshare.net/EwaB/iluzja-zudzenia-optyczne
https://epodreczniki.pl/a/pop-art-tworze-portret-w-stylu-popartowskim-o-to-nie-takie-trudne/Dys3OSAn5
https://epodreczniki.pl/b/jak-oszukac-mozg---zludzenia-optyczne/PD7DsI4Gy

