Grupa wiekowa: 6+

Cel:

histo r y c z n e w a r s z taty plastyczne

pejzaż renesansowy

Przygotowanie tła do renesansowych portretów.

Lista materiałów:
karton A3,
kolorowe farby,
pędzle,
pojemniki na wodę,
kleje,
nożyczki,
wydrukowane portrety renesansowe (pobierz TUTAJ).
Przygotowanie sali:
Dzieci mogą malować przy stołach lub na podłodze. Przed
rozpoczęciem zajęć zabezpiecz salę przed zabrudzeniami z farb.
Przebieg zajęć
1. Opowiedz dzieciom o epoce renesansu. Przedstaw znanych
artystów z tamtego czasu oraz ich dzieła. Wymień cechy
charakterystyczne tej epoki.

Opracowała: Fundacja Burza Mózgów
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Mikołaj Kopernik – polski polihistor
(polihistor czyli osoba posiadająca rozległą
wiedzę z wielu różnych dziedzin,
encyklopedysta): prawnik, urzędnik,
dyplomata, lekarz i niższy duchowny
katolicki, doktor prawa kanonicznego,
zajmujący się również astronomią
i astrologią, matematyką, ekonomią,
strategią wojskową, kartografią i filologią.
Bywa też nazywany fizykiem i filozofem.
Autor dzieła „De revolutionibus orbium
coelestium” („O obrotach sfer
niebieskich”), które przedstawia
szczegółowo jego wizję Wszechświata.

Sofonisba Anguissola – włoska malarka
epoki renesansu. Sofonisbie udało się
osiągnąć więcej niż ktokolwiek by
przypuszczał. Będąc kobietą, mając
utrudnione warunki edukacji i rozwoju,
osiągnęła dokładnie tyle samo, co malarzmężczyzna. Dokonania Anguissoli zyskały
uznanie malarza i rzeźbiarza
renesansowego Michała Anioła. Wśród
znanych jej dzieł można wyróżnić jej liczne
autoportrety, jak ten z 1554 roku oraz obraz
„Gra w szachy”, na którym przedstawiła
swoje młodsze siostry.
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Rafael Santi – włoski malarz i architekt.
W swoich wielkich dziełach starał się
pogodzić wartości chrześcijańskie
z optymizmem epoki odrodzenia oraz
z pogańską filozofią antyczną, odkrywaną
przez ludzi renesansu. Już za życia został
okrzyknięty geniuszem, a po jego śmierci
opłakiwali go w swych wierszach wybitni
poeci. Jest znany z licznych przedstawień
Madonny.

Michał Anioł – włoski rzeźbiarz, malarz,
poeta i architekt epoki odrodzenia.
Uznawany za jednego z najwybitniejszych
artystów w dziejach świata. Główny temat
rzeźb Michała Anioła stanowiła postać
ludzka, w której artysta upatrywał głęboki
sens. Zafascynowany kontrastem
powierzchni surowej i wygładzonej dłutem,
pozostawiał szereg prac niedokończonych.
Autor między innymi fresków w kaplicy
Sykstyńskiej. Wśród rzeźb najbardziej
znane są „Pietà” i „Dawid”.
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Caterina van Hemessen – była flamandzką
malarką renesansową. Jest pierwszą
autorką autoportretu artysty pracującego
przy sztaludze. Znana jest głównie z serii
niewielkich portretów kobiecych
wykonanych na przełomie lat 40. i 50. XVI
wieku. Portrety Van Hemessen
charakteryzują się realizmem.
Przedstawione postacie na jej obrazach
najczęściej siedzą, a ich spojrzenia rzadko
spotykają się z oczami oglądającego. Przez
całe życie doskonaliła technikę miniatur,
tworząc niewielkie portrety dla
najważniejszych rodzin w Holandii. Jej
najbardziej znane dzieła to: „Portret kobiety
w stroju z XVI”, „Kobieta przy wirginale”,
oraz „Autoportret” z 1548 roku.
Lucas Cranach Młodszy – niemiecki
malarz i projektant drzeworytów. Był synem
słynnego wówczas artysty Lucasa
Cranacha Starszego. Cranachowie
specjalizowali się zarówno w obrazach
o tematyce religijnej i mitologicznej, jak też
w portretach. Lucas Cranach Młodszy
przez długi czas pozostawał w cieniu ojca,
a jego twórczość postrzegana była jedynie
jako kontynuacja stylu wypracowanego
przez mistrza. Dopiero ostatnio zaczęto
doceniać go jako samodzielnego twórcę,
który wniósł własny wkład w sztukę
niemiecką XVI wieku. Wykonał
on „Miniatury portretowe rodziny
Jagiellonów”.

-4-

histo r y c z n e w a r s z taty plastyczne

pejzaż renesansowy

Leonardo da Vinci „Mona Lisa" (1503-1507)
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Leonardo da Vinci – włoski renesansowy
artysta i uczony: malarz, rzeźbiarz,
architekt, inżynier, a także odkrywca,
matematyk, anatom, wynalazca, geolog,
filozof, muzyk, pisarz. Leonardo da Vinci
często często jest określany jako archetyp
„człowieka renesansu”. Powszechnie
uważa się go za jednego z największych
malarzy wszech czasów
i za najwszechstronniej utalentowaną
osobę w historii. Jego najbardziej znane
dzieła to: „Mona Lisa” i „Ostatnia
Wieczerza”.
Leonardo da Vinci „Dama z gronostajem"
(1488-1490)
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Jan Kochanowski – polski poeta epoki
renesansu, tłumacz, prepozyt kapituły
katedralnej poznańskiej w latach
1564–1574, poeta nadworny Stefana
Batorego w 1579 roku, sekretarz królewski
Zygmunta Augusta, a następnie wojski
sandomierski w latach 1579–1584.
Uważany jest za jednego
z najwybitniejszych twórców renesansu
w Europie i poetę, który najbardziej
przyczynił się do rozwoju polskiego języka
literackiego. W swojej twórczości łączył
inspiracje pochodzące z różnych nurtów
filozoficznych. Jego najbardziej znane
dzieła to „Treny”, „Odprawa posłów
greckich” oraz zbiór pieśni.

Miniatury portretowe rodziny Jagiellonów (1555 lub 1556)
O władcach i władczyniach dowiesz się więcej odwiedzając
stronę: https://lovekrolowe.pl/

Opracowała: Fundacja Burza Mózgów
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Król Zygmunt I Stary

Królowa Bona Sforza

Król Zygmunt II August

Królowa Elżbieta
Habsburżanka
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Królowa Barbara
Radziwiłłówna

Królowa Katarzyna
Habsburżanka

Królowa Węgier Izabella
Jagiellonka

Królowa Szwecji
Katarzyna Jagiellonka
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Księżna Brunszwiku Zofia
Jagiellonka

Królowa Anna
Jagiellonka

2. Pokaż dzieciom wydrukowane wcześniej portrety. Daj dzieciom
chwilę na zapoznanie się z nimi oraz wybór postaci.
3. Rozdaj dzieciom kartki oraz farby. Zainspiruj i zachęć ich do
namalowania na kartce pejzażu z wykorzystaniem informacji, które
wcześniej zostały im przekazane.
4. Po upływie wyznaczonego czasu, gdy dzieci skończą już malować
pejzaż, pomóż im odłożyć prace do wyschnięcia.
5. W czasie gdy prace będą schły, rozdaj dzieciom kleje i nożyczki.
Niech każdy wytnie postać, którą wcześniej sobie wybrał.
6. Po wyschnięciu pejzażu, każde dziecko powinno przykleić postać
na obraz tak, aby powstał portret inspirowany pracami
renesansowymi. Przypomnij dzieciom o podpisaniu prac — artyści
renesansowi jako jedni z pierwszych podpisywali swoje prace.
7. Po skończonych warsztatach można zorganizować wystawę
sznurkową gotowych prac. Zachęć każdego uczestnika do
opowiedzenia o swojej pracy.

Opracowała: Fundacja Burza Mózgów
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