
FOTOGRAFIA, OPIS OBRAZU

P. Picasso
 Martwa natura



Pablo Picasso to hiszpański
malarz, rzeźbiarz, grafik,
ceramik oraz poeta,
uznawany za jednego z
najwybitniejszych artystów
XX wieku. Jest znany w prac
w stylu kubistycznym.

Kim był Pablo
Picasso?

Przypomnienie



PRACE PABLA
PICASSO

Martwa natura z
kamieniem



PRACE PABLA
PICASSO Martwa natura



PRACE PABLA
PICASSO Mandolina i gitara



Skopiuj link do przeglądarki:

https://www.wikiart.org/en/pablo
-picasso

Jeśli chcesz
zobaczyć więcej
prac Pablo Picasso...



Kubizm to styl malarski, którego
główną cechą są proste kształty. 
Obrazy niektórych kubistów
wyglądają tak jakby malowały je
dzieci, ze względu na proste
kształty i prosty sposób
malowania.

Czym jest
kubizm?

Przypomnienie



PRACE KUBISTYCZNE



WSKAŻ PRACĘ
KUBISTYCZNĄ



Martwa natura to kompozycja
(czyli ustawienie) do
malowania lub rysowania.
Złożona jest z różnych
przedmiotów, głównie
niewielkich. Często są to książki,
naczynia, kwiaty,
owoce.

Czym jest
martwa
natura?

Przypomnienie



1 .  ZADANIE

2. ZADANIE

Pierwszym zadaniem będzie
sfotografowanie ułożonej przez Ciebie

kompozycji martwej natury. Zastanów się,
jak ułożyć przedmioty, które wybierzesz,

aby wyglądały ciekawie

Drugim zadaniem będzie opis obrazu
Pablo Picasso pt. Mandolina i gitara.

Przyjrzyj się kolorom i kształtom, spróbuj jak
najdokładniej opisać obraz kubistycznego

malarza.

Naszą pracę
podzielimy
na 2
zadania



Naszą pracę
podzielimy
na 2
zadania

Pierwszym zadaniem
będzie sfotografowanie
ułożonej przez Ciebie
kompozycji martwej natury.
Zastanów się, jak ułożyć
przedmioty, które
wybierzesz, aby wyglądały
ciekawie

 Zadanie1.



 Poszukaj jakiegoś ciekawego,
ładnego wazonika, dzbanka lub kubka
Jeśli masz w domu jakieś owoce
(jabłka, pomarańcze, mandarynki,
winogrona) użyj ich do kompozycji
Możesz dodać także inne małe
przedmioty jak książka, świeczka.
Możesz oświetlić swoja kompozycję
lampką. Zastanów się jak ustawić
światło, żeby wyglądało ciekawie

1.

2.

3.

4.

Jak to
zrobić?



PRZYKŁADY ZDJĘĆ MARTWEJ
NATURY



Naszą pracę
podzielimy
na 2
zadania

Drugim zadaniem będzie
opis obrazu Pablo Picasso
pod tytułem Mandolina i
gitara. Przyjrzyj się kolorom
i kształtom, spróbuj jak
najdokładniej opisać obraz
kubistycznego malarza.

2. Zadanie



Przyjrzyjmy się
obrazowi Pabla

Picasso
(czytaj: Pabla

Pikasso)



Jakie kolory widzę na
obrazie?

Jakich kolorów jest
najwięcej?

Co widzę na obrazie?

Czy podoba mi się ten
obraz?

Co podoba mi się w nim
najbardziej?



Obraz jest bardzo różnorodny
kolorystycznie, to znaczy, ze

widzimy tu dużo różnych
kolorów.

 Kolory te są kontrastowe, czyli
bardzo różne od siebie, na
przykład ciemny brąz obok

bardzo jasnego koloru- białego,
a ostra czerwień obok

delikatnego żółtego.

Sprawdź



Na obrazie najwięcej rzuca się w
oczy odcieni bieli i brązu. Praca

Picasso przedstawia pokój, w
którym stoi brązowy stolik

nakryty jasnym obrusem z
ciekawym wzorem w kropki. Na
stole widzę coś co przypomina

gitary i wazonik. Za stolikiem
widzę otwarte okno, przez które
mozemy zobaczyć chmury na

błękitnym niebie.

Sprawdź



Obraz Picasso podoba mi się
przez żywe kolory jakich użył

malarz. Jego praca jest ciekawa,
ponieważ mogę pobawić się

odszukując elementy martwej
natury i zgadując czym one są.

Sprawdź



Użyte w prezentacji zdjęcia:

https://mamotoja.pl/aparat-fotograficzny-dla-dzieci-
jaki-wybrac-modele-i-ceny-przeglad,zakupy-dla-

przedszkolaka-artykul,27777,r1p1.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso

https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/still-life-with-
stone-1924

https://pl.pinterest.com/pin/1900024826742771/
https://sprzedajemy.pl/obraz-malowany-mandolina-i-
gitara-pablo-picasso-warszawa-2-7897fb-nr57674787

https://www.umcs.pl/pl/galeria,13803,warsztaty-
fotograficzne-martwa-natura,58324.chtm

https://www.empik.com/obraz-martwa-natura-40x30-
cm-oobrazy,p1179470265,dom-i-ogrod-p


