
KUBIZM 
JAK WSZĘDZIE 

DOSTRZEC 

BRYŁY? 
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KUBIZM 

 

● kierunek w sztukach 

plastycznych, głównie 

malarstwie i rzeźbiarstwie, 

który rozwinął się we 

Francji na początku XX 

wieku (ok. 1907 r.) 

● stworzył nowe zasady 

budowy przestrzennej 

dzieła przez odrzucenie 

reguł perspektywy i 

geometryczne 
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NA CZYM POLEGAŁ KUBIZM? 

● Po raz pierwszy określenia kubizm użył krytyk 

sztuki Louis Vauxcelles. słowo pochodzi od 

francuskiego cube, co oznacza kostkę lub 

sześcian. 

● Termin wszedł do powszechnego użytku, jednak 

twórcy tego kierunku długo unikali jego 

stosowania. 

● Prekursorem kubizmu był Georges Braque. 

● Pablo Picasso razem z Braquem stworzyli 

podstawy kubizmu. 
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EWOLUCJA KUBIZMU 

● PREKUBIZM 

● KUBIZM ANALITYCZNY 

● KUBIZM HERMETYCZNY 

● KUBIZM SYNTETYCZNY 
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PREKUBIZM -charakteryzuje się odejściem od naturalnej budowy ciała ludzkiego, 

cechuje go bryłowatość oraz zmianą perspektywy. 

 

”Portret Gertrudy Stein” – Pablo Picasso, 1906 
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KUBIZM ANALITYCZNY - 1907–12. Monochromatyczna paleta (czerń, brąz, 

szarość). Sztywne, geometryczne formy. Obiekty rozbite na pryzmatyczne 

fragmenty, złożone na powrót niezgodnie z ich wcześniejszą pozycją. 

Kompozycję cechowała delikatność i zawiłość. Cel, to malowanie nie dla oka 

widza, ale jego umysłu, który w najpełniejszym stopniu "patrzy" na 

przedmioty.  

”Ma jolie” Pablo Picasso 
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KUBIZM HERMETYCZNY - 1912/1913 r. Znaczna deformacja przedmiotów, 

bliska abstrakcji.  

”Portugalczyk” George Braque 
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KUBIZM SYNTETYCZNY - od 1913 do lat 20tych. Prostszy od kubizmu 

analitycznego, nieznaczne deformacje, żywsze barwy. Twórcy prowadzają 

kolażu. Różne przedmioty, doklejone do powierzchni obrazu, pełnią taką 

samą funkcję, jak powierzchnie zamalowane. 

”Martwa natura” George Braque   
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Czas na Twoją pracę... 

● Wypisz pięć tytułów znanych prac Pabla Picassa. Przyjrzyj się 

obrazom i zapamiętaj je. Możesz skorzystać z adresu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso 

● Obejrzyj prace George’a Braque’a w Tate Museum 

https://www.tate.org.uk/search?q=george+braque 

● Znajdź w twórczości obydwu artystów podobne motywy lub tytuły. 

● Które prace Ci się podobają, a które nie? Dlaczego? 

● Którą pracę powiesiłbyś/powiesiłabyś u siebie w pokoju? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://www.tate.org.uk/search?q=george+braque
https://www.tate.org.uk/search?q=george+braque
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A teraz...do dzieła! 

 

Przygotuj: 

● Kartkę z bloku technicznego 

● Kredki pastelowe (olejowe) 

● Farby akwarelowe 

● Pojemnik na wodę 

● Pędzel 

● Klej 

● Stare gazety 
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Stwórz portret kogoś bliskiego przy użyciu 

wymienionych materiałów 

● Narysuj kontury kredkami, inspirując się 

twórczością kubistów 

● Wykorzystaj skrawki gazet do wypełnienia 

niektórych elementów kompozycji 

● Powierzchnie pomiędzy kredkami pomaluj 

akwarelami 
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Mała galeria ;) 
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