
Plastyka 16.04.2020r.

Plastyka 17.04.2020r.

Klasy pierwsze Iap, Ibp, Icp, Idp, Iep

Temat :Techniki artystyczne we współczesnej sztuce. 

Wyszukaj na serwerze epodreczniki.pl hasło znajdujące się w temacie lekcji.

Nauczysz się

 definiować współczesne techniki artystyczne,
 wymieniać najważniejszych twórców z danej techniki,
 rozpoznawać w jakiej technice zostało wykonane dzieło sztuki,
 porównywać i analizować teksty kultury, jakimi są obrazy, rzeźby, happeningi, i inne.

W prezentacji będą się znajdować kierunki które już znasz-ugruntujesz swoją wiedzę. Będą 
kierunki i działania artystyczne ,które poznasz z prezentacji. Powodzenia!

1. Nowe środki artystyczne

2.Przykłady combine painting i akumulacji

Combine painting
forma artystyczna pomiędzy obrazem a kolażem. W obraz włącza się różne, gotowe lub 
znalezione przedmioty, np. radio, patyki itd.
Akumulacja
 akumulacje są formą Ready-mades , przedmioty nie są zmieniane, ale poprzez 
zakumulowanie ich na małej przestrzeni całkowicie zmieniały swoje znaczenie. 

3. Environment i instalacja

4. Land art, Arte povera

Arte povera – określenie pochodzi z języka włoskiego i oznacza „sztukę ubogą”. Tendencja 
ta pojawiła się pod koniec lat 60. XX w. Głównym materiałem pracy artysty są rzeczy 
„pospolite i ubogie”: ziemia, cegły, drewno, popiół, rurki neonowe, szmaty, gazety. Arte 
povera jest bliska minimalizmowi, sztuce konceptualnej i sztuka obiektu.

5. Happening i performance.

6.Biografie współczesnych twórców.

Wykonaj samodzielnie ćwiczenia 1-10. Sprawdź samodzielnie swoją wiedzę.

Podczas lekcji  plastyki przypomniałaś (eś) sobie informacje o technikach i działaniach 
artystycznych w sztuce  XX w.  Nie zaliczacie żadnej pracy . 

Przypominam o upływie terminu w dniu 16.04.2020 r. zaliczenia dwóch prac                           
z konceptualizmu.

Miłego dnia !     

                                                                                                                             Jolanta Polit
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