Nauka i kultura to nie bzdura.
Niektórzy nienawidzą sztuki.
To krok naprzód, że już ją rozpoznają.
Stanisław Jerzy Lec

A. Giacomettiego ''Idący człowiek'' z roku 1960

Nawet jeżeli jako malarz czy rzeźbiarz poniosę porażkę, to jeśli udało
mi się zbliżyć choć trochę, o jakiś żałośnie mały odcinek – to przecież coś
mi to daje. (...) Jeżeli mimo to znajdzie się taki, co ogląda moje obrazy,
to znaczy, że jest w nich coś, przynajmniej jakiś początek...
Alberto Giacometti
Źródło: George Charbonnier, Le Monologue du peintre, Juilllard, Paris, 1959, s.185, w: Kwartalnik
Artystyczny, Nr 2-3 2003, Pomorska Fundacja Artystyczna ART, s. 145

Praktyka czyni mistrza.
Żeby rozumieć sztukę należy z nią być na co dzień i starać się ją interpretować.

W odbiorze sztuki, najważniejsza jest intuicja.
Jeśli jakaś praca nam się nie podoba lub jest dla nas obojętna, to nie musimy
zmuszać się do jej rozumienia.

Chociaż zawsze warto dać sobie szansę, aby ją
przeanalizować dogłębnie.
Bywa też, że coś nam się podoba, chociaż nie do końca rozumiemy jaki jest tego
przekaz – to intuicja.

Czym jest intuicja?
Intuicja związana jest z prawą półkulą naszego mózgu.
Intuicja, to nasz wewnętrzny głos, mądrość, którą posiadamy wszyscy,
chociaż nie zawsze potrafimy z niej skutecznie korzystać. Intuicja może
pomóc nam rozwiązywać trudne problemy i pomóc odnosić sukcesy.
Przyglądaj się i analizuj. Zwracaj uwagę na uczucia, które się
pojawiają w twojej głowie.

Jak objawia się intuicja? -

mamy złe przeczucia, odczuwamy,
że ktoś kłamie, że ktoś źle się czuje, że wydarzyło się u kogoś coś dobrego
lub złego, obawiamy się kogoś lub czegoś, mamy wizję przyszłości, która
okazuje się trafna, coś nam się podoba, ale nie wiemy dlaczego, po prostu
podoba się i już, itd.

Jak wspomagać intuicję? – wsłuchuj się sam w siebie, obserwuj
i próbuj odczytywać emocje innych ludzi, nie bój się swoich przeczuć, ale
staraj się je rozsądnie przeanalizować, postaraj się analizować dlaczego
coś lub ktoś ci się podoba.

Coś w widzeniu zdaje się nam zagadkowe, bo za
mało zagadkowe zdaje się nam całe widzenie.
Ludwig Wittgenstein

Giuseppe Arcimboldo
Włoski malarz okresu manieryzmu tworzył na dworach w Pradze, Wiedniu
i Mediolanie. W oryginalny i ekscentryczny sposób tworzył portrety i
kompozycje figuralne o treści rodzajowej lub alegorycznej, na które
składały się elementy martwej natury, ułożone w obraz twarzy lub sceny.
Z jego obrazów czerpał inspirację między innymi Salvador Dali.

Giuseppe Arcimboldo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo

Termin manieryzm pochodzi od włoskiego słowa maniera: wdzięk, smak,
umiejętność i styl…
Estetyka manieryzmu polegała głównie na odsłanianiu piękna, które nie
znajduje się w naturze, stąd zadaniem sztuki było poprawianie natury,
która sama w sobie nie jest doskonała. Manieryści mieli skłonność do
dziwactw i fantazji, co może zdumiewać i budzić niepokój oglądającego.
Poprzez swoje obrazy artysta wyrażał treści, którymi pragnął
komunikować się ze światem.
Krytyk sztuki Piotr Sarzyński stwierdza, że na tle takich malarzy jak Tycjan,
El Greco czy Tintoretto, Arcimboldo

,, wypada dość niepoważnie ze swymi malarskimi dowcipnymi rebusami, nosami
z marchewki i ustami z kasztanów. Nic dziwnego, że jego dzieła najczęściej
określane są jako: komiczne, dziwne, ekstrawaganckie, zabawne, parodystyczne.
Ot, takie, które bawiły zmęczonego wojnami i religijnymi buntami cesarza, a i
dziś działają trochę jak krzywe zwierciadła: widz zbliża nos do płótna, oddala,
znów zbliża i ma mnóstwo radości.’’
Piotr Sarzyński

Niezwykły kunszt portretów.
Czy to wam się podoba ?
Zdaj się na swoją intuicję!
Jak odczytasz obrazy?
Ten sam obraz oglądany przez kilka osób w tym samym czasie jawić się
będzie każdemu z nich inaczej. Różnice wynikają z procesu
postrzegania, który jest złożony i prowadzi do powstawania
odmiennych obrazów rzeczywistości. Poprzez zmysły zdobywamy
informacje o otaczającym świecie, które następnie przechowujemy w
pamięci. Arystoteles głosił, że w proces zdobywania wiedzy
zaangażowane są trzy elementy: zmysły, wyobraźnia oraz pamięć.
Ludwig Wittgenstein

Może jako rebus?
Rozszyfruj z ilu gatunków roślin zostały
skomponowane poszczególne obrazy.

Artystą jest ten, kto z rozwiązania
potrafi czynić zagadkę.
Karl Kraus

Cztery pory roku i Cztery żywioły, służą tutaj
przedstawieniu Cesarza jako boga roślinności,
żniw i plonów.
To ostatnie dzieło artysty, który pracuje dla cesarza i wysyła mu do Pragi portret.
Arcimboldo dołącza do swej przesyłki poemat Gregorio Comaniniego.

"Święty, niezwyciężony, szczęśliwy, wspaniały i bogobojny
Rudolfie, któryś honorem Austrii i chwałą wojowniczego
Teutonu to ja przypominam ciebie, uosabiam ciebie, jestem twym
obrazem ja który łączę wszystkie formy w jedną."
GREGORIO COMANINI

Giuseppe Arcimboldo. Portret Rudolfa II jako Vertumnusa.

http://najpiekniejszeobrazyswata.blogspot.com/2018/06/portret-rudolfa-ii-jakovertumnusa.html
https://kultura.onet.pl/sztuka/niezwykly-kunszt-portretow-arcimbolda-w-bilbao/02356cs

WIOSNA

LATO

Wiosna przedstawia młodą kobietę o zdrowej, rumianej twarzy,
odzianą w zieloną szatę, którą zdobi biała kryza i duża ilość
różnych gatunków kwiatów, które miały ukazać młodzieńczy
wigor i czar.

Wykorzystaj swoją intuicję.
Spróbuj zinterpretować
LATO.

WYŚLIJ DO MNIE SWOJĄ INTERPRETACJĘ DZIEŁA.

JESIEŃ

ZIMA

Zima - stary pień drzewa, częściowo wyschnięty, z popękaną
korą i pozbawionymi liści gałęziami tworzy ponury obraz zimy możemy ujrzeć portret starca z pomarszczoną twarzą,
zakrzywionym nosem i bezzębnymi ustami- zmarszczki to
trapiące go problemy, a zdeformowane rysy - ból i cierpienie.
To co ożywia i ociepla obraz, to cytryna i pomarańcza.

Wykorzystaj swoją intuicję.
Spróbuj zinterpretować
JESIEŃ
WYŚLIJ DO MNIE SWOJĄ INTERPRETACJĘ DZIEŁA.

CZTERY PORY ROKU W JEDNEJ GŁOWIE

OGIEŃ

POWIETRZE

Wykorzystaj swoją intuicję.
Spróbuj zinterpretować
POWIETRZE I OGIEŃ

WYŚLIJ DO MNIE SWOJĄ INTERPRETACJĘ DZIEŁA.

ZIEMIA

WODA

Wykorzystaj swoją intuicję.
Spróbuj zinterpretować
ZIEMIA I WODA.

WYŚLIJ DO MNIE SWOJĄ INTERPRETACJĘ DZIEŁA.

BIBLIOTEKARZ

PRAWNIK

Bibliotekarz jest portretem cesarskiego historiografa Wolfganga
Laziusa, zbieracza książek i opiekuna cesarskich zbiorów. Z układu
przedstawionych książek różnej wielkości wyłania się cudaczna, a
jednocześnie urocza postać - niczym tajemniczy strażnik mądrości
czuwający nad swoją niezwykłą biblioteką.

Prawnik , to postać, o twarzy stworzonej z pieczonego mięsa i ryb, to
przypuszczalnie portret uczonego w prawie, który cierpiał na ,, syphilis’’.
To zniekształcone oblicze z głową oskubanego kurczaka, a tułów
wypełniają dokumenty i księgi. Druga interpretacja – współczesna i
niewiedza o stanie zdrowia modela.
Prawnicze tomiska i zapisane akta tworzą obszerny i bogato odziany
korpus, który świadczy o zamożności tego człowieka.

KURZARZ

KELNER

Wykorzystaj swoją intuicję.
Spróbuj zinterpretować
KUCHARZ I KELNER

WYŚLIJ DO MNIE SWOJĄ INTERPRETACJĘ DZIEŁA.

Autumn Beard Man by Giuseppe Arcimboldo

Summer - Giuseppe Arcimboldo

https://www.art-prints-on-demand.com/a/giuseppe-arcimboldo/summer26.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Giuseppe_Arcimboldo__Autumn,_1573.jpg

Winter - Giuseppe Arcimboldo
https://www.repro-tableaux.com/a/giuseppe-arcimboldo/winter-24.html
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