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Problematyka światła w wybranych obrazach
Galerii Malarstwa Polskiego

� Przybliżymy rolę światła w życiu człowieka,
� wskażemy naturalne oraz sztuczne źródła światła,
� objaśnimy problematykę światła na płaszczyźnie,
� zdefiniujemy najważniejsze zagadnienia związane z iluzją światła w obrazie,
� rozpoznamy różne źródła światła oraz efekty świetlne we wskazanych dziełach,
� utrwalimy wiedzę i umiejętności poprzez wykonanie zdjęć.

Światło jest niezbędne, abyśmy mogli zobaczyć otaczający
nas świat. W ciemności nie możemy rozróżnić nawet
kształtów. Gdy światło dotrze do naszego oka, jesteśmy
w stanie zobaczyć źródła światła i przedmioty, od których się
odbija. Możemy z bliska dostrzec nawet najmniejsze
szczegóły. To, jak widzimy, opiera się więc na wrażeniach
wzrokowych. Nie każdy wie, że do zrobienia zdjęcia
potrzebujemy nie tylko aparatu, ale i światła. Samo słowo
fotografia z języka greckiego oznacza rysowanie światłem.

Światło w życiu człowieka odgrywa ważną rolę. Projektując
budynki, rozplanowując przestrzeń, wyznaczamy mu
szczególne miejsce. Bierzemy pod uwagę światło naturalne
wpadające przez okno, ale także dużo uwagi poświęcamy
źródłom sztucznego oświetlenia – lampom. Dla lepszego
samopoczucia chętnie zapalamy świeczniki, lampiony. Jeśli to
możliwe, decydujemy się na kominki. Światło bowiem –
odwrotnie niż ciemność – kojarzy nam się z ciepłem, dobrem,
skłania do refleksji.

Naturalnymi źródłami światła nazywamy takie,
które są emitowane przez obiekty i zjawiska
stworzone przez naturę, np. błyskawice.
Naturalnym i podstawowym źródłem światła jest
Słońce. Jego energia jest niezbędna do życia na
Ziemi. Wygląd tarczy słonecznej ulega wielu
zmianom, które są widoczne dla obserwatorów.
Jednak nawet gdy Słońca nie widać na
nieboskłonie i tak wszystko w dzień będzie
widoczne. Światłem odbitym od Słońca błyszczą
gwiazdy i Księżyc.

Rola światła w życiu człowieka

Czy to nie
niesamowite, że
w silnym świetle
jesteśmy w stanie
dojrzeć pojedyncze
włosy z futra
kota?

Naturalne i sztuczne źródła światła



Źródłem światła sztucznego
(powstającego niezależnie od natury)
jest płomień świecy, ogniska. Światło
sztuczne dają także m.in. lampy,
reflektory, latarki. Warto pamiętać, że
światło może odbijać się wtórnie, np.
w tafli szkła, wodzie, co daje
dodatkowe efekty świetlne. Niebo
bywa także rozświetlone przez łunę
powstającą od świateł sztucznych,
zwykle związanych z zabudową
miejską.

Światło świecy, kaganka ma barwę ciepłą
i buduje atmosferę przytulności, ale
również tajemniczości i zadumy.

Problematyka światła na płaszczyźnie

Na przestrzenni dziejów, zanim nadeszła era fotografii, artyści próbowali uchwycić światło.
Malarze różnych epok i stylów zgłębiali związane z nim zagadnienia. Sposób kształtowania
kompozycji malarskiej za pomocą gry światła nazywamy luminizmem. Poszukiwania twórcze
oparte na problematyce światła to malarstwo luministyczne – łacińskie słowo lumen oznacza
światło.

Światło służy do tworzenia światłocienia, pokazania trójwymiarowości, bryłowatości kształtów
i budowania przestrzeni. Za pomocą efektów świetlnych szukano głębszych znaczeń
(filozoficznych, religijnych, symbolicznych), ale także kreowano nastrój. Czasami artyści stawiali
sobie wyzwania związane z uchwyceniem przelotnych zmian lub zjawisk świetlnych (np.
błyskawic). Dla innych wyzwaniem twórczym było namalowanie np. sceny rozgrywającej się
pod osłoną nocy lub przy świetle sztucznym. Obraz przedstawiający scenę nocą to nokturn –
z języka łacińskiego nocturnus oznacza nocny.

Miękki modelunek – zacieranie
konturów, uzyskiwanie efektu
łagodnego przejścia między
światłem a cieniem, łączenie
obiektów z sobą i otoczeniem.

Twardy modelunek – stosowanie
kontrastów światłocieniowych,
podkreślanie ostrych granic
między światłem a obszarami
ciemnymi.



Światłocień (nazywany także chiaroscuro) – technika malarska polegająca na różnicowaniu natężenia
światła i podkreślaniu jego kontrastów. W zależności od miejsca, skąd pada światło, część obrazu jest
oświetlona, bardzo wyraźna, część – zacieniona. Zastosowanie światłocienia daje wrażenie
trójwymiarowości form. Światłocień pozwala na realistyczne ukazanie wnętrza i takie skomponowanie
przestrzeni, by światłem podkreślić główne elementy kompozycji. Technika ta służy także do budowania
dramatyzmu, ekspresji sceny.

Tenebryzm (maniera tenebrosa)
– sposób ujęcia kompozycji
obrazu polegający na użyciu

ciemnej tonacji barwnej, w której
postacie i przedmioty są

wydobyte z ciemnego tła ostrym
światłocieniem, oraz stosowaniu

kontrastów świetlnych
przeciwstawiających miejsca

oświetlone nieoświetlonym. Był
popularny głównie w baroku.

Refleks świetlny –
krótkotrwały
ślad po odbiciu
się promieni
światła od
powierzchni.

Blik – skupione odbicie światła punktowo zaznaczane na obrazie
jasnym kolorem. Stosowany w celu uzyskania efektu trójwymiarowości,
szczególnie na połyskliwych powierzchniach (oko, szklane, ceramiczne
lub metalowe naczynie).

Ze Słońcem powszechnie łączono kolor złoty, który ma
barwę jego światła. Dlatego chętnie pozłacano tło świętych
obrazów, a postaciom malowano świetliste okręgi wokół
głów – nimby (aureole). Złoto symbolizowało rajską, idealną
światłość, było uznawane za najszlachetniejszą barwę, nie
przyjmowało cienia. Było kojarzone z boskim światłem. Ikona Pantokratora

Freski w Kaplicy Trójcy
Świętej w Lublinie,
XV wieknimby



Czy najważniejsze tajemnice związane ze światłem na obrazach są Ci już znane?
Z pewnością tak.

Zatem do dzieła!

Światło w obrazach – rozpoznajemy źródła, funkcje światła oraz
różne efekty świetlne we wskazanych dziełach.

Przyjrzyj się zamieszczonym poniżej reprodukcjom obrazów z Galerii Malarstwa Polskiego XIX-
XX wieku Muzeum Narodowego w Lublinie i spróbuj zmierzyć się z zadaniami. Dla ułatwienia
będziemy posługiwać się literami przypisanymi poszczególnym dziełom:

Aleksander Gierymski
Most Ludwika w Monachium
ok. 1896-97, olej, płótnoA

Hendrick ter Brugghen
Piłat umywający ręce
ok. 1617, olej, płótnoC Włodzimierz Przerwa-Tetmajer

Kosynierzy
1883, olej, płótnoD

Józef Brandt
Stajenny z wierzchowcami przed dworkiem
1883, olej, płótnoB



Jaki modelunek został zastosowany w poszczególnych obrazach? Podkreśl odpowiednie sformułowania:

A - modelunek miękki/twardy

C - modelunek miękki/twardy

F - modelunek miękki/twardy

G - modelunek miękki/twardy

1.

1. 2. 3. 4.

Które ze scen odgrywających się na wolnej przestrzeni można zaliczyć do namalowanych nocą, o zmierzchu?
Wpisz odpowiednie litery.

2.

January Suchodolski
Mohort na kresach
1849, olej, płótnoE

Gerrit van Honhorst
Sąd Midasa
ok. 1630-1650, olej, płótnoG Kazimierz Sichulski

Hucuł z owcami
1906, olej, płótnoH

Johann Christian Brand
Pejzaż górski
ok. 1760-1780, olej, płótnoF

Do którego z nich najbardziej pasuje określenie nokturn?
Zakreśl cyfrę przypisaną obrazowi.



Na obrazach A i E widać różne źródła światła – sztuczne lub/i naturalne.Wśród propozycji zaznacz
właściwe odpowiedzi:

Uzupełnij:

Dwa źródła światła należą do źródła sztucznego
(elektryczne oraz z wyraźnym płomieniem).

Jest to ...................................................................... .

Jedno źródło światła należy do źródła naturalnego.

Jest to........................................................................ .

3.

Przyporządkuj poznane terminy odpowiednim obrazkom. Połącz je w pary strzałkami.

BLIK NIMBMANIERA TENEBROSA CHIAROSUCRO

4.

Które z obrazów barokowych prezentują najsilniejsze kontrasty między partiami oświetlonymi ciemnymi?
Czy możemy stwierdzić, że malarz zastosował tenebryzm? Wpisz odpowiednie litery i zaznacz P (prawda)
lub F (fałsz).

5.

Zapoznaj się z krótkimi opisami odnoszącymi się do światła w przedstawionych obrazach,
a następnie przyporządkuj literę odpowiadającą obrazowi do jego opisu.

W tym obrazie najważniejsze było
uchwycenie naturalnego światła
dziennego i wydobywany przez nie
kolor. Widzimy świat realny – ale pełen
żywych lub pastelowych barw. Cienie są
zróżnicowane – miękkie bądź głębokie
– i podkreślają bryłowatość postaci oraz
budynków.

6.

świeca

Słońce

latarnie

pochodnia

ognisko

Księżyc

W obrazie przedstawiającym
podpatrzoną scenę naturalne
rozproszone światło dzienne przenika
przez konary drzew i liście, tworząc
mozaikę partii jasnych i zacienionych.
Pomimo braku wyraźnego oświetlenia
słonecznego kształty są wyraziste. Dzięki
starannemu światłocieniowi szczególnie
zaakcentowane są sylwetki zwierząt.............

............

obrazy tenebryzm

P F



Które z obrazów barokowych prezentują najsilniejsze kontrasty między partiami oświetlonymi ciemnymi?
Czy możemy stwierdzić, że malarz zastosował tenebryzm? Wpisz odpowiednie litery i zaznacz P (prawda)
lub F (fałsz).

Skupione źródło światła sztucznego w tej
scenie nocnej służy stworzeniu nastroju
powagi chwili. Oświetla wydobywane z mroku
główne postacie, które dzięki temu nabierają
trójwymiarowości. Blask Księżyca odbija się w
wodzie i określa dalszy plan, ale również
buduje nierealny klimat przedstawienia.

W tej scenie światło jest mocne, pada pod
małym kątem i punktowo oświetla fragmenty
kompozycji. Tworzy ostry światłocień, a postacie
wyłaniają się z mroku. To, poprzez kontrasty,
buduje dramaturgię przedstawienia. Możemy
dostrzec refleksy świetlne oraz bliki na
przedmiotach.

W tym studium natury, jakim jest rozległy
pejzaż za dnia, widzimy światło rozproszone,
padające z góry. Delikatnie nadaje plastycznej
bryłowatości, modeluje kształty obiektów.
Pomimo braku silnych kontrastów
światłocieniowych widzimy wyraźne granice
cieni. Artysta wspaniale namalował w ciepłych
odcieniach światło przebijające się przez
chmury.

Scena rodzajowa rozstrzyga się przy
sztucznym świetle o zmierzchu bądź
późnym wieczorem. Kompozycja
przedstawiająca miasto nocą to
klasyczny nokturn. Zapalone latarnie
oświetlają miękko kształty, które
zatracają kontury, wtapiają się w tło.
Ślady naturalnego światła, widoczne
na niebie, odbijają się prawie
niedostrzegalnie w wodzie.

Obraz prezentuje oświetlone kontrastowo postacie,
dla których dalszy plan stanowi jedynie tło
pozwalające na wyeksponowanie światłocienia.
Modeluje on wyraźnie trójwymiarowość sylwetek.
Malarz podkreślił skrajny kontrast między nagim
ramieniem młodzieńca z prawej strony a mrocznym
tłem. Dodatkowo światło buduje nastrój
tajemniczości, dziwności, a nawet nierzeczywistości
sceny.

Kompozycja, mimo że oparta na rozproszonym, wyraźnym
oświetleniu, ukazuje scenę odbywającą się późną porą.Dowodem
na to jest ciemne, ciężkie tło. Kontrasty między światłem a cieniem
są naturalne i budują bryłowatość poszczególnych elementów
całości, które są dobrze widoczne. Co jest więc źródłem światła?
Może ognisko, które pomaga czuwać przy zwierzętach, chociaż
go nie widać...?

Eksperymentuj ze światłem – stwórz kreatywne fotografie.

Potrzebne będą: aparat fotograficzny lub telefon komórkowy, latarka, lampka.

Zrób kilka zdjęć jednemu przedmiotowi. Przed przystąpieniem do zadania zaobserwuj, jak
wygląda w pełnym oświetleniu, w świetle słonecznym, w półmroku, w mroku podczas
podświetlania sztucznym źródłem światła. Zrób zdjęcia, a z nich portfolio.Wybierz

najbardziej zróżnicowane, a jednocześnie najciekawsze ujęcia i prześlij do nas na adres:
edukacja@mnwl.pl.

Poruszyliśmy wiele ciekawych i ważnych spraw dotyczących światła oraz jego znaczenia w
malarstwie. Jesteśmy przekonani, że materiał okaże się dla Ciebie inspirujący i zachęci do

odwiedzenia nas oraz do własnych działań twórczych.

Opracowanie: Agata Roman
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