
 PRZEDMIOT:  PLASTYKA 

KLASY VI  

ZAJĘCIA: 28 - 29.05.2020 

TEMAT: „Techniki malarskie - ACTION PAINTING

DEFINICJE (do wpisania w zeszycie)

 ACTION PAINTING, to po polsku

polegająca na wykorzystaniu spontanicznego

w procesie powstawania dzieła. Polega na umieszczaniu 

z wykorzystaniem przeróżnych narzędzi

używanych ręcznie, ale też z uż

omawiany na poprzedniej lekcji 

W action painting artysta do zostawiania barw

często nie związanych z plastyką 

Powstające dzięki temu efekty są z jednej strony przewidywane

niezamierzone i wynikają właśnie z tz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION PAINTING Z POMYSŁEM

W przedstawionym poniżej filmie obejrzyj dokładnie bardzo różne formy „action paintingu”.

Jak zobaczysz - wiek nie ma żadnego znaczenia dla tworzenia 

>> https://www.youtube.com/watch?v=Xnw3kdgCoEo

 ZADANIE TWÓRCZE 1 - „MOJE MARZENIA

Powyżej przedstawione są na zdjęciach różne 
Twoim zadaniem będzie wybór jednej z 
efektownego obrazu pt. „Moje 
Po wyschnięciu obrazu przyklej z tyłu kartkę z opisem, jak
Twojego obrazu niech będzie sztywny karton
kwadratu co najmniej 30x30 cm
 
Czas na wykonanie pracy: do 5 czerwca
Wykonaną pracę dostarcz do szkoły

ACTION PAINTING. Malarstwo spontaniczne z pomysłem.

E (do wpisania w zeszycie):  

po polsku „malarstwo gestu”. Jest to technika stosowana w malarstwie

wykorzystaniu spontanicznego gestu artysty i jego twórczej 

. Polega na umieszczaniu przez malarza farby na 

z wykorzystaniem przeróżnych narzędzi i sprzętów (często rzeczy codziennego u

życiem urządzeń mechanicznych. Jedną z form action painting

omawiany na poprzedniej lekcji „dripping”, który polega na rozlewaniu (chlapani

do zostawiania barwnych śladów na płótnie może używać przeróżnych 

często nie związanych z plastyką - narzędzi i sprzętów, nie tylko pędzli i malarskich szpachli. 

Powstające dzięki temu efekty są z jednej strony przewidywane przez twórcę

niezamierzone i wynikają właśnie z tzw. akcji tworzenia - „action painting” (przykłady poniżej)

Z POMYSŁEM 

W przedstawionym poniżej filmie obejrzyj dokładnie bardzo różne formy „action paintingu”.

wiek nie ma żadnego znaczenia dla tworzenia efektownych dzieł malarskich... :

https://www.youtube.com/watch?v=Xnw3kdgCoEo 

MOJE MARZENIA” 

Powyżej przedstawione są na zdjęciach różne rodzaje action paintingu, które widziała(e)ś
Twoim zadaniem będzie wybór jednej z przedstawionych tam technik i wykonanie przy jej pomocy 
efektownego obrazu pt. „Moje marzenia”. Możesz wymyślić własną technikę action paintingu. 
Po wyschnięciu obrazu przyklej z tyłu kartkę z opisem, jaką techniką go wykonał
Twojego obrazu niech będzie sztywny karton, płyta PCV lub inny sztywny materiał
kwadratu co najmniej 30x30 cm (lub większego). Liczę na twoją kreatywność i niezwykłe

czerwca.  
do szkoły w celu jej oceny! :) 

Malarstwo spontaniczne z pomysłem.” 

stosowana w malarstwie, 

twórczej pomysłowości  

y na płótnie lub papierze 

i sprzętów (często rzeczy codziennego użytku), nie tylko 

. Jedną z form action painting jest 

(chlapaniu) farbą na płótno.  

używać przeróżnych - 

i sprzętów, nie tylko pędzli i malarskich szpachli. 

przez twórcę, a z drugiej 

(przykłady poniżej). 

W przedstawionym poniżej filmie obejrzyj dokładnie bardzo różne formy „action paintingu”.  

dzieł malarskich... :) 

widziała(e)ś na filmie. 
i wykonanie przy jej pomocy 

Możesz wymyślić własną technikę action paintingu.  
wykonała(e)ś. Podstawą 
materiał - o wymiarach 

niezwykłe pomysły! :)  

https://www.youtube.com/watch?v=Xnw3kdgCoEo

