
OPIS, RYSUNEK, GRAFIKA

Twórczość K.
Malewicza



Kim jest Kazimierz
Malewicz?Kazimierz Malewicz

był rosyjskim
malarzem polskiego
pochodzenia. Był
artystą
awangardowym,
twórcą
suprematyzmu.



Awangardowy to
inaczej dziwny,
oryginalny,
nowoczesny.

Co oznacza
słowo

"awangardowy"?



Suprematyzm to styl
tworzenia dzieł, które
głównie przedstawiały
proste kształty. Artyści
tego stylu nie
przedstawiali rzeczy
takich jak wyglądają w
rzeczywistości.

Czym jest
suprematyzm?



PRACE K. MALEWICZA



PRACE SUPREMATYCZNE



Wskaż prace
suprematyczne



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?

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?



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?

Zastanów się, co
przypominają kształty na

obrazie Malewicza.
 

Gdy patrzę na ten obraz
widzę samolot. A co Ty

widzisz?

Zastanów się...



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?

Oto słynna praca Kazimierza
Malewicza. Przedstawia

czarny kwadrat na białym tle.
Malewicz w tej pracy

pokazuje, że dzieło sztuki
może być wykonane w prosty

sposób.
 

Malewicz uważa, że sztuka
nie musi być piękna, a musi

zainteresować widza.

Czarny kwadrat na białym tle



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?

.

Czarny kwadrat na białym tle

https://www.youtube.com/watch?
v=Kf8aGU9A2Z8&ab_channel=NieL

adaSztuka

Jeśli jesteście ciekawi co
oznacza tajemniczy czarny
kwadrat, wklejcie poniższy

link do przeglądarki i
obejrzyjcie film.



2. ZADANIE

3. ZADANIE

Pierwszym zadaniem będzie narysowanie
pracy w stylu Kazimierza Malewicza. Poćwicz

rysowanie prostych kształtów.

Drugim zadaniem będzie wykonanie grafiki
techniką frotażu. Zainspirujemy się pracami

Kazimierza Malewicza. Grafika będzie się
składać z prostych kształtów. 

Naszą pracę
podzielimy
na 3
zadania

1 .  ZADANIE
Pierwszym zadaniem będzie opis obrazu

Kazimierza Malewicza.



Pierwszym
zadaniem będzie
opis obrazu
Kazimierza
Malewicza. Spróbuj
pomyśleć co mogą
przedstawiać jego
obrazy.

1. Zadanie



Pierwszym zadaniem
będzie narysowanie pracy
w stylu Kazimierza
Malewicza. Poćwicz
rysowanie prostych
kształtów.

2. Zadanie



UŻYJ LINIJKI ,  ABY KSZTAŁTY
MIAŁY PROSTE LINIE



POĆWICZ RYSOWANIE
TYCH KSZTAŁTÓW



POĆWICZ RYSOWANIE
TYCH KSZTAŁTÓW



Drugim zadaniem będzie
wykonanie grafiki techniką
frotażu. Zainspirujemy się
pracami Kazimierza
Malewicza. Grafika będzie
się składać z prostych
kształtów.

3. Zadanie



Frotaż to rodzaj grafiki.
Tworzy się go nakładając
kartkę papieru na wypukłe
przedmioty, prace i
kolorując ją. Wypukłości
odbiją się na papierze.

Czym jest
frotaż?



Do frotażu potrzebne będą kartki
dwóch rodzajów: grubsza
(tekturka lub z bloku
technicznego) i cieńsza (z bloku
rysunkowego). Grubsza
potrzebna jest by kształty były
bardziej wypukłe, a cieńsza, żeby
z łatwością odbić je na papierze.

Czym jest
frotaż?



PRZYGOTUJ

 2 kartki z bloku technicznego lub tekturki
kartkę z bloku rysunkowego
nożyczki
ołówek
klej
kredki



1 .RYSUJEMY
PROSTE KSZTAŁTY

NA KARTCE Z
BLOKU

TECHNICZNEGO
LUB TEKTURCE

 
2.WYCINAMY JE

 I  NAKLEJAMY NA
KARTKĘ

 
3.NAKŁADAMY

KARTKĘ Z BLOKU
RYSUNKOWEGO



5.KARTKĘ Z
BLOKU

RYSUNKOWEGO
KOLORUJEMY

RÓŻNYMI
KOLORAMI

KREDEK MOCNO
DOCISKAJĄC,

ABY ODBIŁY SIĘ
KSZTAŁTY SPOD

KARTKI



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://wyborcza.pl/1,75399,19181271,co-chcial-

ukryc-malewicz-pod-czarnym-kwadratem-
eksperci-znalezli.html

https://www.dcngallery.pl/reprodukcje-213-
suprematyzm-wf3524-suprematism-kazimierz-

malewicz.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Malewicz


