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tzw. premia zachętowska, 
Zgon królowej Barbary 
Radziwiłłówny, odbitka, 
rytował Władysław 
Walkiewicz według obrazu 
Józefa Simmlera, 1861

WARSZTAT ARTYSTY 

Przyglądając się obrazowi Józefa Simmlera Śmierć Barbary 
Radziwiłłówny, odszukaj i zaznacz przedmioty zrobione z: 

metalu 
drewna
futra
koronki
aksamitu

Ponumeruj kolejne etapy powstawania obrazu historycznego.

Namalowanie skończonego dzieła. 

Zebranie wiadomości o wydarzeniu historycznym, które chcesz namalować.

Wykonanie repliki, jeżeli obraz zdobył dużą popularność 
i było wielu chętnych na jego zakup.

Wykonanie szkicu całości kompozycji z zaznaczonymi kolorami.

Wykonanie szkiców poszczególnych fragmentów, np. dłoni, materiałów, 
mebli na papierze.

Szukanie przedmiotów i strojów z dawnych czasów, które potem pojawią się 
na Twoim obrazie.

Druk edukacyjny  
dla dzieci  
i opiekunów 
towarzyszący 
wystawie 

KoLekcja  
w Królikarni
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Przyjrzyj się kasetce, która należała do malarza Jana 
Stanisławskiego. wymień i spróbuj odgadnąć, do czego 
służyły poszczególne przybory. Jak myślisz, dlaczego są 
takie małe?

……………………………………………….

………………………………………………..

……………………………………………….

Przedstawiane na portretach osoby chcą wyglądać jak najlepiej. Najczęściej mają na sobie drogie 
stroje i klejnoty. Malarz przedstawia je stojące w pałacowej komnacie lub na tle wspaniałej archi-
tektury. Często pojawia się herb i kotara świadczące o ich wysokiej pozycji.

Przyjrzyj się portretowi, na którym została namalowana Jadwiga z Tarłów Miniszchowa.
zastanów się i wypisz, które elementy obrazu, świadczą o tym, że:

pochodziła z rodziny szlacheckiej 
była bogata
miała bardzo wysoką pozycję społeczną 
była mężatką
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Jak widzisz niektóre przedmioty na portrecie mogą wiele mówić o przedstawionej osobie.  
A co Ty chciałbyś powiedzieć o sobie? 
narysuj swój autoportret w taki sposób, aby można to było odczytać.
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porządek – chaos 
cisza – hałas

wzburzenie – spokój
gładkość – szorstkość

zastanów się, czy podane poniżej pary wyrazów pasują do tego obrazu.
Może dopiszesz własne zestawiania przeciwstawnych słów, które kojarzą ci się 
z tym obrazem?

Jak rozumiesz słowo „kontrast”? 

władysław Strzemiński, Słońce – serce dnia, 1948

nieznany malarz polski, Portret Jadwigi z Tarłów Mniszchowej,  
po 1583



Martwe natury to kompozycje z przedmiotów takich jak owoce, kwiaty, jedzenie i naczynia. 
Niektóre przedmioty na obrazach można odczytywać symboliczne – zastępują one pojęcia, 
które trudno namalować, np. zegar oznacza przemijanie.

Połącz nazwy przedmiotów z treściami, które mogą one symbolizować:

wyobraź sobie, że siedziałeś przy tym stole i spożywałeś namalowany posiłek. wymień 
smaki i zapachy, jakie poczułeś:

narysuj własną martwą naturę z Twoich ulubionych produktów spożywczych.
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cytryna kielich napełniony do połowy winem

orzechy 
i łupiny

szklany kielichnapoczęty posiłek umiarkowanie w piciu

powstrzymanie się 
od obżarstwa

kruchość życia

ukryta tajemnica; może też odnosić się do człowieka: skorupa – kości, wnętrze – dusza

cierpkość życia, pod piękną barwą kryje się kwaśny smak



Jak myślisz, dlaczego te kapcie prezentowane są w gablocie na wystawie?
zaznacz odpowiedzi, które Twoim zdaniem mogą być poprawne:

dziełem sztuki może być wszystko, wystarczy, że artysta to wybierze
autor wystawy zrobił żart i przyniósł swoje kapcie
artysta wykorzystał swoje kapcie do stworzenia dzieła sztuki 
(pomalował je)
są to kapcie na zmianę, jeżeli ktoś ma brudne buty
są to kapcie Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie i dlatego są 
na wystawie
artysta sam je zaprojektował i wykonał od początku do końca
 w muzeum muszą być kapcie

wyobraź sobie, że Twoje kapcie znajdą się na wystawie. Jak je ozdobisz?
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ODPOwieDzi:
Ćwiczenie 1
przedmioty z metalu – kadzidło, obrączka na palcu Zygmunta 
Augusta, obrączka na palcu Barbary Radziwiłłówny
przedmioty z drewna – fotel, łoże
przedmioty z futra – płaszcz na łożu, strój króla
przedmioty z koronki – czepiec królowej, obszycie poduszki
przedmioty z aksamitu – kotara, płaszcz królewski
Ćwiczenie 2
1. Zebranie wiadomości o wydarzeniu historycznym, które 
chcesz namalować.
2. Szukanie przedmiotów i strojów z dawnych czasów, które 
potem pojawią się na Twoim obrazie.
3. Wykonanie szkiców poszczególnych fragmentów, np. dłoni, 
materiałów, mebli na papierze.
4. Wykonanie szkicu całości kompozycji z zaznaczonymi kolo-
rami.
5. Namalowanie skończonego dzieła. 
6. Wykonanie repliki, jeżeli obraz zdobył dużą 
popularność i było więcej chętnych na jego posiadanie.
Ćwiczenie 3
cztery pędzle różnej grubości – do malowania
paleta – do mieszania farb, otrzymywania odpowiednich kolorów
deseczki – jako podobrazia do malowania obrazów
obraz namalowany na deseczce

Przedmioty te były takie małe, ponieważ malarz brał je ze sobą 
w plener, w którym malował swoje pejzaże.
Ćwiczenie 4
Pochodziła z rodziny szlacheckiej HeRB
Była bogata STRÓJ i BiŻUTeRiA
Miała bardzo wysoką pozycję społeczną RĘKAwiczKi, KOTARA
Była mężatką czePiec
Ćwiczenie 5
kontrast – sprzeczność między zestawionymi częściami, przed-
miotami, znaczeniami
Ćwiczenie 6
CYTRYNA – cierpkość życia, pod piękną barwą kryje się kwaśny 
smak
NAPOCZĘTE POSIŁEK – powstrzymanie się od obżarstwa 
ORZECHY I ŁUPINY – ukryta tajemnica; może też odnosić się 
do człowieka: skorupa – kości, wnętrze – dusza
SZKLANY KIELICH – kruchość życia
KIELICH NAPEŁNIONY DO POŁOWY WINEM – umiarkowanie 
w piciu
Ćwiczenie 7
dziełem sztuki może być wszystko, wystarczy, że artysta to 
wybierze
artysta wykorzystał swoje kapcie do stworzenia dzieła sztuki 
(pomalował je)

Henryk Stażewski, Pantofl e domowe, przed 1988

Materiały plastyczne do zajęć Ośrodka Oświatowego MNW zapewnia




