
Temat zajęć: Impresjonizm w literaturze i malarstwie                                                          8 maja 2020 

Cele: 

- impresjonizm jako kierunek w sztuce modernistyczne 

- środki artystycznego wyrazu typowe dla malarstwa impresjonistycznego i dla literatury 

- wskazywanie cech impresjonistycznych w wybranych dziełach 

Zapoznaj się wykładem o impresjonizmie: https://www.youtube.com/watch?v=SwiW_jCYyGM 

Zapamiętaj! 

Impresjonizm jako kierunek w sztuce modernizmu był obecny w malarstwie, literaturze, muzyce. 

 

 

3. Przeczytaj wiersz Tetmajera Melodia mgieł nocnych nad Czarnym Stawem Gąsienicowym lub posłuchaj 

recytacji: https://www.dailymotion.com/video/xq5ezc 

Spróbuj scharakteryzować podmiot liryczny. Są nim tytułowe mgły.  

Zapamiętaj! 

 Impresjonizm w literaturze - wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera Melodia mgieł nocnych… 

 

CECHY IMPRESJONIZMU W MALARSTWIE I POEZJI – PORÓWNANIE 

cecha impresjonizmu  obraz Wschód słońca C. Moneta wiersz K. Przerwy-Tetmajera Melodia 

mgieł nocnych 

podmiotowa, 

subiektywna wizja 

niepowtarzalny sposób 

wiedzenia świata 

– obraz tego, co widzi malarz (szkicowość, 

niewyraźność drugiego planu) 

 – brak szczegółów (postaci ludzkie, miasto 

portowe) 

– świat postrzegany przez mgły (w ruchu 

i z góry) 

zapis ulotnej chwili - poranek w porcie Hawr (moment wschodu 

słońca, mgła)  

- nagromadzenie czasowników 

(pląsajmy, wzlatujmy, lećmy, ścigajmy) i 

Przyjrzyj się obrazowi. 

Jakie wrażenia wywołuje? 

Jaki jest jego nastrój? 

 

Impresjonizm w malarstwie - 

obraz Claude’a Moneta 

Impresja. Wschód słońca. 

Posłuchaj nagrania: 

http://www.isztuka.edu.pl/i-

sztuka/node/513 
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– łodzie zatrzymane w ruchu  

– falowanie wody i refleksów barwnych na 

rzece 

innych części mowy (pląsy, skocznie) 

nazywających ruch  

– ulotne obiekty (gwiazda, co spada, 

puch mlecza, ćmy błona przezrocza, sów 

pierze puszyste)  

– efemeryczność, nieuchwytność 

bohaterek wiersza (mgieł) 

zmysłowość 

przedstawienia 

– kontrast barwny między pomarańczowym 

słońcem a szarością wody  

– zatarcie konturów, malowanie plamą 

barwną (puentylizm)  

– pastelowe kolory 

– synestezyjne połączenie wrażeń 

zmysłowych (wchłaniajmy potoków 

szmer, pijmy kwiatów woń, kwiaty 

dźwięczne)  

– wrażenie ciszy, uzyskane m.in. dzięki 

powtórzeniu epitetu metaforycznego 

śpiąca woda, porównaniu (po cichu tak 

leci, jak my same), powtórzeniu (cicho, 

cicho) 

rola światła – światło wschodzącego słońca wydobywa 

zarysy przedmiotów  

– kontrast między światłem a cieniem na 

rzece 

– światło słoneczne bądź księżycowe; gra 

świateł i cieni 

 

Tworzywo artystyczne w malarstwie i poezji jest odmienne.  

  

 

                kolor, kompozycja, linia, światło           słowo 

 

Wypowiedź Claude’a Moneta, wskazująca na istotę impresjonizmu jako kierunku w sztukach plastycznych: 

Muszę znaleźć to, czego szukam: ulotna przemijalność światła pokrywającego wszystko i wszędzie rozlanego. 

Impresjonizm jest odczuciem chwili (...), to kwestia instynktu. 

 

Tu możesz obejrzeć inne dzieła impresjonistów. Muzyka, którą usłyszysz, też jest impresjonistyczna: 

https://www.youtube.com/watch?v=kHTI5Dqp2EE 

O twórczości Moneta (fakultatywnie) 

https://www.youtube.com/watch?v=DNqNcwGRQ_I 
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