
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY VI  

ZAJĘCIA: 2-3.04.2020 

TEMAT: „Malarstwo rodzajowe. Codzienne zajęcia ludzi na malarskim płótnie.” 

DEFINICJA oraz przykłady w historii malarstwa (do wpisania do zeszytu):  

Malarstwo rodzajowe, to jeden z rodzajów Malarstwa, który wyróżnia tematyka życia codziennego 

ludzi - z ich obyczajami, obrzędami, pracą, wypoczynkiem i zabawą. W przeciwieństwie do portretu 

indywidualnego czy zbiorowego, w scenach rodzajowych bohaterami są zwykle anonimowe osoby, 

przedstawiane bez upiększeń i idealizacji, podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności.  

Malarstwo rodzajowe znane było już w starożytności (np. malowidła na wazach greckich > zdj.1)  

oraz w średniowieczu (np. miniatury w średniowiecznych rękopisach > zdj.2) 

 

 

 

 

 

 

  

zdj.1 Scena rodzajowa na greckiej wazie.                                       zdj.2 Miniatura w średniowiecznym rękopisie. 

Malarstwo rodzajowe na płótnie 

W malarstwie renesansu włoskiego i francuskiego tematy rodzajowe podejmowano bardzo rzadko, 

gdyż prym wiodło tam malarstwo portretowe. Jako odrębny gatunek portretu zaczęło rozwijać się  

w renesansowej Holandii, w XVI w. (Pieter Bruegel Starszy, obraz „Zabawa ludowa”, ok. 1568 > zdj.3). 

W okresie baroku Malarstwo rodzajowe było bardzo popularne zwłaszcza we Flandrii i Holandii (Jan 

Vermeer, obraz „Mleczarka”, ok. 1660 > zdj. 4). Zyskało popularność też w innych krajach Europy,  

np. w Hiszpanii (Diego Velázquez, obraz „Panny dworskie”, 1656 > zdj.5).  

 

 

 

 

 

zdj.3 Pieter Bruegel Starszy „Zabawa ludowa”.            zdj.4 Jan Vermeer „Mleczarka”.   zdj.5 Diego Velázquez „Panny dworskie”. 

W XVIII w. malarstwo rodzajowe uprawiane było w dwóch odmianach: jako sceny ogrodowe i sceny 

sielankowe (np. we Francji - Antoine Watteau obraz „Taniec”, 1710-20 > zdj.6) lub sceny 

moralizatorskie (np. w Anglii - William Hogarth obraz „Modne małżeństwo”, 1744 > zdj.7). 



 

 

 

 

 

 

 

 

zdj.6 Antoine Watteau „Taniec”.          zdj.7 William Hogarth „Modne małżeństwo”. 

Malarstwo rodzajowe w malarstwie polskim 

W Polsce na przełomie XIX i XX w. malarstwo rodzajowe uprawiali tacy malarze, jak m.in.: Józef 

Chełmoński, Aleksander Gierymski, Maksymilian Gierymski, Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, 

Franciszek Kostrzewski, Piotr Michałowski, Jan Piotr Norblin, Leon Wyczółkowski. 

Jednymi z najbardziej znanych obrazów polskiego malarstwa rodzajowego są obrazy Józefa 

Chełmońskiego: „Babie lato”, 1875 > zdj. oraz „Bociany”, 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

zdj.6 Józef Chełmoński „Babie lato”, 1875.                zdj.7 Józef Chełmoński „Bociany”, 1900. 

ZADANIE PISEMNE: 

Wyszukaj w internecie przykłady malarstwa rodzajowego na przestrzeni wieków i wypisz w zeszycie 

listę tematów, jakie były przedstawiane na konkretnych obrazach, które odszukałeś. Postaraj się 

wyszukać jak największą liczbę obrazów (minimum 20). Pracę wykonaj według poniższego wzoru: 

Auror obrazu Tytuł obrazu Rok namalowania Co przedstawia obraz? 

 

ZADANIE TWÓRCZE: 

Namaluj scenę rodzajową na temat: „Moja droga do szkoły”. Pamiętaj, aby twoja praca miała cechy 
sceny rodzajowej. Na wykonanie zadań masz czas do 15 kwietnia. Pracę zachowaj do oceny! 
dziedzina: Malarstwo 
technika: tempera 
format: A3 


