
W czasie przemian spoW czasie przemian spoW czasie przemian spoW czasie przemian spo ecznych, politycznych, ekonomicznych, ecznych, politycznych, ekonomicznych, ecznych, politycznych, ekonomicznych, ecznych, politycznych, ekonomicznych, 
gdy nastgdy nastgdy nastgdy nastęęęępuje zapuje zapuje zapuje za amanie tradycyjnego systemu wartoamanie tradycyjnego systemu wartoamanie tradycyjnego systemu wartoamanie tradycyjnego systemu warto ci ci ci ci 

przewartoprzewartoprzewartoprzewarto ciowaniu ulega i sztuka.      ciowaniu ulega i sztuka.      ciowaniu ulega i sztuka.      ciowaniu ulega i sztuka.      

Przypadki i wypadki w oskich malarzy

Oprac. Ewelina Sobczyk - Podlesza ska



Giotto do Giotto do Giotto do Giotto do BondoneBondoneBondoneBondone (1266(1266(1266(1266----1337… 1337… 1337… 1337… DOCTUS FLORENTINUSDOCTUS FLORENTINUSDOCTUS FLORENTINUSDOCTUS FLORENTINUS
czczczcz onek cechu malarzy i aptekarzy onek cechu malarzy i aptekarzy onek cechu malarzy i aptekarzy onek cechu malarzy i aptekarzy 

 Katedra florencka
Filippo Brunelleschi

Dzwonnica katedry 
Giotto di Bondone



CimbueCimbueCimbueCimbue (1240(1240(1240(1240----1303… 1303… 1303… 1303… nauczyciel Giotta  nauczyciel Giotta  nauczyciel Giotta  nauczyciel Giotta  

 Krycyfiks z Arezzo w. Franciszek 



MaestaMaestaMaestaMaesta

 Cimabue Giotto



Giotto nowatorGiotto nowatorGiotto nowatorGiotto nowator

 Sen Joachima Wypędzenie demonów z 
Arezzo 



Giotto  Giotto  Giotto  Giotto  ---- rererere yser, yser, yser, yser, devotiodevotiodevotiodevotio modernamodernamodernamoderna
tektonika zamiast ornamentutektonika zamiast ornamentutektonika zamiast ornamentutektonika zamiast ornamentu

fafafafa dy za gestemdy za gestemdy za gestemdy za gestem
gra spojrzegra spojrzegra spojrzegra spojrze

 Op akiwanie kaplica Scrovegnich Padwa



OOOO ywiywiywiywi czy odczy odczy odczy od ywiywiywiywi ????

 Giotto -Poca unek Judasza                    retabulum Trzebunia 
kaplica Scrovegnich



Giotto czGiotto czGiotto czGiotto cz owiekowiekowiekowiek

 Pawę z XIII w. Próbka dla Benedykta IX



Giotto wg Dantego Giotto wg Dantego Giotto wg Dantego Giotto wg Dantego 

 Sąd Ostateczny,autoportret



FraFraFraFra AngelicoAngelicoAngelicoAngelico da da da da FiesoleFiesoleFiesoleFiesole (ok.1400 (ok.1400 (ok.1400 (ok.1400 ---- 1455… 1455… 1455… 1455… 

 Luca Signorelli Fra Angelico ok 1501



O twO twO twO twóóóórczorczorczorczo ci ci ci ci FraFraFraFra AngelicaAngelicaAngelicaAngelica: pi: pi: pi: pięęęękny akny akny akny a do zdziwienia, zdumiewajdo zdziwienia, zdumiewajdo zdziwienia, zdumiewajdo zdziwienia, zdumiewająąąący, cy, cy, cy, 
szczegszczegszczegszczegóóóólnie pilnie pilnie pilnie pięęęękny, najpikny, najpikny, najpikny, najpięęęękniejsze tony, wiele postaci bardzo pikniejsze tony, wiele postaci bardzo pikniejsze tony, wiele postaci bardzo pikniejsze tony, wiele postaci bardzo pięęęęknych i knych i knych i knych i 
bardzo chwalonych, obraz najwybardzo chwalonych, obraz najwybardzo chwalonych, obraz najwybardzo chwalonych, obraz najwy szej miary, piszej miary, piszej miary, piszej miary, pięęęękne jak tylko czkne jak tylko czkne jak tylko czkne jak tylko cz owiek moowiek moowiek moowiek mo e e e e 
sobie wyobrazisobie wyobrazisobie wyobrazisobie wyobrazićććć
czczczcz owiek o bardzo znakomitych obyczajach  owiek o bardzo znakomitych obyczajach  owiek o bardzo znakomitych obyczajach  owiek o bardzo znakomitych obyczajach  

 Zwiastowanie klasztor w. Marka we Florencji



FraFraFraFra AngelicoAngelicoAngelicoAngelico Madonna z cieniamiMadonna z cieniamiMadonna z cieniamiMadonna z cieniami

 Klasztor w. Marka Florencja



FraFraFraFra AngelicoAngelicoAngelicoAngelico brat Anielskibrat Anielskibrat Anielskibrat Anielski

 Fragment tryptyku z Perugii



FraFraFraFra AngelicoAngelicoAngelicoAngelico Przebicie bokuPrzebicie bokuPrzebicie bokuPrzebicie boku

 Fresk, klasztor w. Marka



FraFraFraFra AngelicoAngelicoAngelicoAngelico ---- NaigrywanieNaigrywanieNaigrywanieNaigrywanie
MikoMikoMikoMiko aj aj aj aj HaberschrackHaberschrackHaberschrackHaberschrack ---- NaigrywanieNaigrywanieNaigrywanieNaigrywanie

 Klasztor w. Marka, Florencja
Muzeum Narodowe, Kraków



PapiePapiePapiePapie MikoMikoMikoMiko aj V aj V aj V aj V ---- protektorprotektorprotektorprotektor

 Miko aj V Freski Niccoliny



FraFraFraFra FilippoFilippoFilippoFilippo LippiLippiLippiLippi (1406 (1406 (1406 (1406 1469…1469…1469…1469…
co ciekawsze: co ciekawsze: co ciekawsze: co ciekawsze: ycie, czy twycie, czy twycie, czy twycie, czy twóóóórczorczorczorczo ćććć szlifierskiego syna? szlifierskiego syna? szlifierskiego syna? szlifierskiego syna? 



FraFraFraFra FilippoFilippoFilippoFilippo LippiLippiLippiLippi dwa autoportrety, dwa autoportrety, dwa autoportrety, dwa autoportrety, 
gdyby nie wyjazd do Ankony... gdyby nie wyjazd do Ankony... gdyby nie wyjazd do Ankony... gdyby nie wyjazd do Ankony... 



FraFraFraFra FilippoFilippoFilippoFilippo LippiLippiLippiLippi ---- inspiracje inspiracje inspiracje inspiracje 

 Masaccio Wygnanie z Raju
S.M. del Carmine

 P. Uccello Chiostro Verde
 H. Memling Sąd Ostateczny



FraFraFraFra FilippoFilippoFilippoFilippo LippiLippiLippiLippi podopieczny Medyceuszy,podopieczny Medyceuszy,podopieczny Medyceuszy,podopieczny Medyceuszy,
osioosioosioosio w zaprzw zaprzw zaprzw zaprzęęęęgu?  gu?  gu?  gu?  

 Zwiastowanie



FraFraFraFra FilippoFilippoFilippoFilippo LippiLippiLippiLippi Adoracje Adoracje Adoracje Adoracje DzieciatkaDzieciatkaDzieciatkaDzieciatka

 ze więtym Józefem ...w lesie



Lukrecja Lukrecja Lukrecja Lukrecja ButiButiButiButi

 Madonna z Dzieciątkiem i 
anio ami 

Madonna z Tarquinii



FraFraFraFra FilippoFilippoFilippoFilippo LippiLippiLippiLippi cykl z Prato cykl z Prato cykl z Prato cykl z Prato 

 Uczta u Heroda



LippiLippiLippiLippi ---- nauczycielnauczycielnauczycielnauczyciel

 Ta cząca Salome  Botticelli Judyta

 Botticelli twarze kobiet



FilippinoFilippinoFilippinoFilippino LippiLippiLippiLippi

 autoportret Pieta



FraFraFraFra FilippoFilippoFilippoFilippo LippiLippiLippiLippi wiwiwiwięęęęta Trta Trta Trta Tróóóójca z jca z jca z jca z PistoiPistoiPistoiPistoi

 ca o ć, detal



FraFraFraFra FilippoFilippoFilippoFilippo LippiLippiLippiLippi Koronacja MariiKoronacja MariiKoronacja MariiKoronacja Marii

 ca o ć



AlessandroAlessandroAlessandroAlessandro da da da da MarianoMarianoMarianoMariano di di di di VianniVianniVianniVianni FilipepiFilipepiFilipepiFilipepi
---- brat Giovanniego brat Giovanniego brat Giovanniego brat Giovanniego BeczuBeczuBeczuBeczu kikikiki ,,,,

zdolny brat Antonia zzdolny brat Antonia zzdolny brat Antonia zzdolny brat Antonia z otnikaotnikaotnikaotnika
Botticelli (1445Botticelli (1445Botticelli (1445Botticelli (1445----1510… 1510… 1510… 1510… 

 autoportret



Podopieczny Medyceuszy, Podopieczny Medyceuszy, Podopieczny Medyceuszy, Podopieczny Medyceuszy, 
czytelnik czytelnik czytelnik czytelnik AndreiAndreiAndreiAndrei PolizianaPolizianaPolizianaPoliziana, , , , MarsiliaMarsiliaMarsiliaMarsilia FicinaFicinaFicinaFicina, Owidiusza , Owidiusza , Owidiusza , Owidiusza 

 Narodziny Wenus Primavera



Sandro BotticelliSandro BotticelliSandro BotticelliSandro Botticelli
O dulce religiaO dulce religiaO dulce religiaO dulce religia

 Madonna del Magnificat więty Sebastian



SavonarolaSavonarolaSavonarolaSavonarola i Sandro i Sandro i Sandro i Sandro 

 - zakonnik Dominika skiego San Marco we Florencji 



Linia Linia Linia Linia rodkiem wyrazu rodkiem wyrazu rodkiem wyrazu rodkiem wyrazu 

 Sandro Botticelli Zwiastowanie



Sandro Botticelli Sandro Botticelli Sandro Botticelli Sandro Botticelli OpOpOpOp akiwaniaakiwaniaakiwaniaakiwania

 .



Sandro Botticelli Sandro Botticelli Sandro Botticelli Sandro Botticelli KlKlKlKląąąątwa twa twa twa ApellesaApellesaApellesaApellesa 1494149414941494

 wg Lukiana



Sandro Botticelli Sandro Botticelli Sandro Botticelli Sandro Botticelli OpuszczonaOpuszczonaOpuszczonaOpuszczona
Opuszczony?Opuszczony?Opuszczony?Opuszczony?

 .



JacopoJacopoJacopoJacopo CarrucciCarrucciCarrucciCarrucci (1494 (1494 (1494 (1494 1556…1556…1556…1556…

 Osobowo ć chimeryczna, podlegająca obsesjom, 
urągająca logice ziemskiej.

 Mizantrop, samotnik, cz owiek bez ambicji i chęci 
pieniędzy.

 Romantyk, egocentryk, melancholik, pustelnik.

 Tak ba się mierci, e nie lubi , gdy mówiono o niej w jego 
obecno ci i jak móg unika widoku nieboszczyka. Nie bywa
na uroczysto ciach i nigdzie tam, gdzie by o wielu ludzi, 
lęka się bowiem, eby go t um nie zadusi , i w ogóle y tak 
samotnie, e trudno to sobie wprost wyobrazić.

G. Vasari  



PontormoPontormoPontormoPontormo---- sierocy syn malarza sierocy syn malarza sierocy syn malarza sierocy syn malarza 

 Portret Vasariego



JacopoJacopoJacopoJacopo PontormoPontormoPontormoPontormo uczeuczeuczeucze LeonardaLeonardaLeonardaLeonarda

 Leonardo da Vinci Leda Leda Pontorma



PontormoPontormoPontormoPontormo uczeuczeuczeucze AndreiAndreiAndreiAndrei deldeldeldel SartoSartoSartoSarto

 Rze biarz del Sarta Portret jubilera Pontorma



PontormoPontormoPontormoPontormo ojciec i nauczyciel ojciec i nauczyciel ojciec i nauczyciel ojciec i nauczyciel AgnolaAgnolaAgnolaAgnola BronzinaBronzinaBronzinaBronzina

 Portret kobiety w 
czerwieni

Pontormo

Eleonora de Toledo z 
Giovannim

Bronzino



PontormoPontormoPontormoPontormo u Medyceuszy:u Medyceuszy:u Medyceuszy:u Medyceuszy:
portrety portrety portrety portrety CosimaCosimaCosimaCosima, , , , AlessandraAlessandraAlessandraAlessandra, , , , 

Marii Marii Marii Marii SalviatiSalviatiSalviatiSalviati z z z z GuiliettGuiliettGuiliettGuiliettąąąą Medici Medici Medici Medici 



VillaVillaVillaVilla Medici di Medici di Medici di Medici di PoggioPoggioPoggioPoggio

 Vertumnus i Pomona detal



Malarstwo religijneMalarstwo religijneMalarstwo religijneMalarstwo religijne

 Nawiedzenie z  
Carmignano

detal



Malarstwo religijneMalarstwo religijneMalarstwo religijneMalarstwo religijne

 Zwiastowanie detal



Malarstwo religijneMalarstwo religijneMalarstwo religijneMalarstwo religijne

 Madonna z Dzieciątkiem i 
w. Janem



PontormoPontormoPontormoPontormo ---- rzerzerzerze biarzbiarzbiarzbiarz

 więta rodzina terakota



MalowidMalowidMalowidMalowid a z klasztoru a z klasztoru a z klasztoru a z klasztoru w. Felicyty we Florencjiw. Felicyty we Florencjiw. Felicyty we Florencjiw. Felicyty we Florencji

 w. Jan w. Mateusz



ZdjZdjZdjZdjęęęęcie z krzycie z krzycie z krzycie z krzy aaaa , k. , k. , k. , k. w. Felicyty we Florencji w. Felicyty we Florencji w. Felicyty we Florencji w. Felicyty we Florencji 

 Obraz o tarzowy



ZaprzeczyZaprzeczyZaprzeczyZaprzeczy zwyczajowi: zwyczajowi: zwyczajowi: zwyczajowi: 
1. 1. 1. 1. pensieropensieropensieropensiero (szkic…(szkic…(szkic…(szkic…
2.studi (szczeg2.studi (szczeg2.studi (szczeg2.studi (szczegóóóó y…y…y…y…
3. 3. 3. 3. modelomodelomodelomodelo (do zamkni(do zamkni(do zamkni(do zamknięęęęcia… cia… cia… cia… 
MalowaMalowaMalowaMalowa jak chciajak chciajak chciajak chcia

 Dwie z e postaci patrzące 
w lustro , 

Krąg mierci ,       Chrystus w glorii



UmbertoUmbertoUmbertoUmberto Boccioni (1882 Boccioni (1882 Boccioni (1882 Boccioni (1882 ---- 1918… 1918… 1918… 1918… 
WziWziWziWziąćąćąćąć postapostapostapostaćććć i napei napei napei nape ninininićććć jjjjąąąą przestrzeniprzestrzeniprzestrzeniprzestrzeniąąąą............

Wnętrze Jedyne formy ciąg o ci w 
przestrzeni


