
ŻYWE OBRAZY  
czyli jak zainteresować  

ucznia sztuką 

Leonardo da Vinci 
"Dama z gronostajem” 

Johannesa Vermeera 
„Dziewczyna z perłą” 

Jan Matejko „Stańczyk” 

Aleksandra Gierymskiego 
„Żydówka z pomarańczami”  

René Magritte 
„Syn człowieczy” 



Ż Y W E  O B R A Z Y 
to „zainscenizowane” arcydzieła malarstwa. Jest to  
rekonstrukcja dzieł sztuki, tworzona przy udziale 

ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką 
daną scenę z autentycznych obrazów.  

  
Tradycja żywych obrazów sięga początków XVIII w., 
a ich największa popularność przypada na przełom 

XIX i XX w., kiedy to fotografie żywych obrazów 
upozowanych przez amatorów, bądź zawodowych 
aktorów, sprzedawane były w formie pocztówek. 

Obecnie do żywych obrazów nawiązują popularne 
żywe posągi, czyli występy zamaskowanych 

nieruchomych postaci na odwiedzanych przez 
turystów ulicach.  

 



W dobie teledysków i szybkich reklam, 
dzieci i młodzież nie mają na co dzień 
kontaktu ze sztuką dającą możliwość 
kontemplowania obrazu, zauważania 

detali oraz szczegółów.  
 

Jak zatem zaszczepić w nich 
zamiłowanie do sztuki i chęć szperania 
w albumach i wirtualnych zasobach? 

 
Ożywione obrazy mistrzów malarskich 
to świetny sposób na zainteresowanie 
dzieci i młodzież sztuką: stylami w 
malarstwie, rolą rekwizytów, ich 

symboliką i celowością użycia.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://owczary.zielonki.pl/index.php/ct-menu-item-23/category/160-rok-stanislawa-wyspianskiego-zywe-obrazy&psig=AOvVaw30SzCrGOiW4jF5qCbweiOR&ust=1591171259175000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDkn4bV4ukCFQAAAAAdAAAAABAV


Zachęcamy uczniów, rodziców, aby wybrali 
obraz lub obrazy, przygotowali stroje 
i upozowali siebie tak, by do złudzenia 

przypominać malarski oryginał.  
 

Poszukajcie inspirujących płócien i 
wykorzystajcie domowe plenery jako scenerię 

do "ożywienia" mistrzów malarstwa... 
  

Wejdźcie w ramy obrazu i przedstawcie  
nieruchomą scenę, która niegdyś została 

namalowana na płótnie.  

Odtwórz sztukę we własnym domu!  



Przed Wami wiele zadań:  
 

  zgromadźcie odpowiednie rekwizyty,  
  opracujcie scenografię, 
  dobierzcie fryzury, strój, 
  znajdźcie podobne tło, 
  odpowiednio się  ustawcie. 

Odtwórz sztukę we 
własnym domu!  



Nauka przez 
zabawę 

naprawdę się 
sprawdza ! 



Anioł chłopczyk, obraz anioła.  

A, OTO NASZE PRZYKŁADY 



A, OTO NASZE PRZYKŁADY 

Leonardo da Vinci  Dama z gronostajem 



Portret generała Gągora w Kwaterze Głównej NATO 

A, OTO NASZE PRZYKŁADY 



A teraz TY  
Odtwórz sztukę we własnym domu!  



DZIĘKUJĘMY  
ZA UWAGĘ 

MILENA ZAŁUSKA  
EMILIA GÓRCZYK 
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