
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY V  

ZAJĘCIA: 2-3.04.2020 

TEMAT: „Kompozycja otwarta. Układ 

DEFINICJA (do wpisania do zeszytu):

Kompozycja otwarta, to taka kompozycja, na której 

z którąś z jej krawędzi i można 

W kompozycji otwartej nie wszystkie elementy muszą „stykać” się z krawędzią. Niektóre elementy 

kompozycji mogą być przedstawione w całości, a jeden lub kilka można przedłużyć poza kompozycją 

o takich elementach mówimy, że 

kompozycję nie jest określona. Może być jeden, a może być ich wiele.

bardziej „otwierają” one kompozycję 

 

 

 

 

 

 

W kompozycji otwartej elementy 

układu, a „artystyczna myśl” twórcy ma kontynuacj

Kompozycja otwarta jest „ciekawsza” od kompozycji zamkniętej, gdyż pozostawia odbiorcy dzieła 

sztuki pole do interpretacji. Na przykład 

domyślać się „dokąd prowadzi droga, która kończy się na krawędzi kompozycji”

otwarta zadaje odbiorcy pytania, poruszając jego wyobraźnię i

krawędziami kompozycji. Kompozycja taka 

własnej wyobraźni. Przekracza tym samym ramy tradycyjnej, skończonej kompozycji zamkniętej. 

Dlatego kompozycja otwarta jest dla naszego oka ciekawsza i intrygująca

 

 

 

 

 

 

 

 

. Układ otwierający wyobraźnię w kompozycji plastycznej.”

(do wpisania do zeszytu):  

to taka kompozycja, na której choć jeden element kompozycji „styka” się 

i można go przedłużyć (dorysować) poza kompozycją

W kompozycji otwartej nie wszystkie elementy muszą „stykać” się z krawędzią. Niektóre elementy 

zedstawione w całości, a jeden lub kilka można przedłużyć poza kompozycją 

o takich elementach mówimy, że „otwierają one kompozycję”. Ilość elementów otwierających 

. Może być jeden, a może być ich wiele. Im jest ich więcej 

bardziej „otwierają” one kompozycję (przerysuj przykłady poniżej do zeszytu). 

elementy nie tworzą jasnego, przejrzystego, logiczn

órcy ma kontynuację poza kompozycją. 

Kompozycja otwarta jest „ciekawsza” od kompozycji zamkniętej, gdyż pozostawia odbiorcy dzieła 

Na przykład - patrzący na umieszczone pod tym akapitem 

domyślać się „dokąd prowadzi droga, która kończy się na krawędzi kompozycji”

zadaje odbiorcy pytania, poruszając jego wyobraźnię i sugerując, że 

krawędziami kompozycji. Kompozycja taka podświadomie zmusza odbiorcę do dopełniania jej we 

. Przekracza tym samym ramy tradycyjnej, skończonej kompozycji zamkniętej. 

kompozycja otwarta jest dla naszego oka ciekawsza i intrygująca. 

w kompozycji plastycznej.” 

choć jeden element kompozycji „styka” się  

ą (przykłady poniżej).  

W kompozycji otwartej nie wszystkie elementy muszą „stykać” się z krawędzią. Niektóre elementy 

zedstawione w całości, a jeden lub kilka można przedłużyć poza kompozycją - 

Ilość elementów otwierających 

Im jest ich więcej - tym 

logicznego i skończonego 

Kompozycja otwarta jest „ciekawsza” od kompozycji zamkniętej, gdyż pozostawia odbiorcy dzieła 

umieszczone pod tym akapitem obrazy może 

domyślać się „dokąd prowadzi droga, która kończy się na krawędzi kompozycji”, itd. Kompozycja 

sugerując, że coś jest poza 

cę do dopełniania jej we 

. Przekracza tym samym ramy tradycyjnej, skończonej kompozycji zamkniętej. 



CIEKAWOSTKA: 

Kompozycję otwartą można spotkać również w innych Sztukach Pięknych, np. w literaturze, 

głównie w epoce romantyzmu. Literatura romantyczna pobudza wyobraźnię i zmusza do 

interpretacji, zaskakuje, stawia pytania i często otwiera, lecz nie kończy różnych wątków. Przykładami 

kompozycji otwartej w literaturze mogą być takie dzieła, jak: „Kordian” Juliusza Słowackiego, czy 

„Hamlet” Williama Szekspira. W muzyce natomiast niektóre kompozycje, np. muzyki pop celowo nie 

są zakończone wyciszeniem, czy akcentem, lecz nagłą ciszą (utwór, czy piosenka po prostu naglę się 

„urywa”). Ten zabieg stosuje się również w filmach reklamowych i fabularnych (najczęściej 

sensacyjnych lub przygodowych), które mają kilka części, jak np. zakończenia każdej części serii 

„Piraci z Karaibów”. Kompozycje otwarte otaczają nas w codziennym życiu. A życie uczniów klasy 

piątej, to dopiero jest kompozycja bardzo otwarta... :) 

ZADANIE PISEMNE: 

Wyszukaj w internecie i wypisz w zeszycie przykłady kompozycji otwartych w dziedzinie Malarstwa, 

wśród dzieł znanych malarzy polskich i zagranicznych. Opisz każdy z wybranych obrazów - dlaczego 

są one kompozycjami otwartymi? Wyszukane przykłady zilustruj w notatce zdjęciami tych obrazów. 

Na wykonanie zadania masz czas do 15 kwietnia. Wykonaną pracę zachowaj w zeszycie do oceny! 

ZADANIE TWÓRCZE: 

Namaluj pracę na temat: „Przyroda budzi się z zimowego snu” w formie kompozycji otwartej. 
Zakomponuj swoją pracę tak, by niektóre elementy kompozycji „dotykały” krawędzi (aby można było 
dorysować je poza kompozycją). W czasie przygotowań do pracy twórczej, poszukaj w internecie 
różnych kompozycji otwartych i dokładnie im się przyjrzyj. Zrozumiesz, jak ciekawy jest ten rodzaj 
kompozycji i jak niezwykłe tajemnice mogą skrywać różne kompozycje otwarte!  
Na wykonanie zadania masz czas do 15 kwietnia. Wykonaną pracę zachowaj do oceny! 
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