
KOMPOZYCJA 



Kompozycja

„Kompozycja to sztuka 

układania w sposób

 dekoracyjny 

rozmaitych elementów, 

jakimi dysponuje

 malarz, dla wyrażenia

 uczuć...”

Henri Matisse(1869-1954)



RODZAJE KOMPOZYCJI 

KOMPOZYCJA 

PRZESTRZENNA                        

( architektoniczna, krajobrazu, 

wnętrza, rzeźby, sztuki  

użytkowej).              

 

KOMPOZYCJA PŁASKA          

( a więc na płaszczyźnie, czyli  

np. malarstwo i rysunek). 



KOMPOZYCJA MOŻE BYĆ 
otwarta lub zamknięta, symetryczna lub asymetryczna, 

zrównoważona, rytmiczna, pasowa, centralna, statyczna 

lub dynamiczna, z dominantą i monochromatyczna.  

  

kompozycja zamknięta kompozycja otwarta kompozycja symetryczna 



Kompozycja otwarta robi wrażenie niedookreślonej,takiej, którą  

odbiorca może „dopowiedzieć” sobie w wyobraźni. Artysta, 

 który stworzył dzieło otwarte daje odbiorcy szansę na indywidualną  

interpretację. Układ jest „optycznie” otwarty w sensie możliwości  

„przyrastania”i powtarzania się motywów. Przykładem może być 

wzór na tapecie lub tkaninie. 



Kompozycja zamknięta robi wrażenie dopowiedzianej, 

dokończonej. Układ taki jest „optycznie”  zamknięty przez 

zamykające elementy i zwartą konstrukcję całości. 



Kompozycja zrównoważona to taka, w której wszystkie elementy 

(kształty, barwy) rozmieszczone są równomiernie. 

 Prawa i lewa strona kompozycji, dół i góra robią wrażenie 

 wyważonych. Żadna z części nie jest „cięższa” od innych. 

  



Kompozycja rytmiczna to taka, w której kształt, barwa czy 

inny element  plastyczny powtarza się w określonych 

odstępach. 

Z kompozycją rytmiczną spotykamy się bardzo często            

w sztuce ludowej. Na przykład w wycinankach jeden motyw 

powtarza się wiele razy.   



Kompozycja pasowa jest typowym, najprostszym 

  układem rytmicznym. 

 



Kompozycja centralna powstaje przez wyznaczenie środka 

 i odśrodkowe rozbudowanie zespołu elementów. 

Układ ten jest często stosowany w architekturze (w pojedynczej 

budowli lub w budowlach zespołowych). 



Kompozycja symetryczna to taka, której elementy 

rozmieszczone są równomiernie po obu stronach osi   

( umownej linii, która dzieli kompozycję na dwie 

identyczne części). 



Kompozycja 

asymetryczna to taka, 

której elementy nie       

są rozmieszczone        

po obu stronach 

umownej osi symetrii     

(są niezależne od niej).  

Kompozycja 

asymetryczna musi być 

zrównoważona w inny, 

bardziej skomplikowany 

sposób.   



Kierunki w kompozycji, np. pionowy, poziomy, skośny 

- wpływają na ekspresję obrazu plastycznego. 

Z kierunkiem w kompozycji wiążą się konkretne 

kształty, linie, kolory oraz ich wzajemne oddziaływanie. 

Kierunek w znacznej mierze decyduje o nastroju 

kompozycji. 

Zastosowanie wielu różnych kierunków, zwłaszcza 

skosów, potęguje wrażenie ruchu, niepokoju.  

  



W tych kompozycjach dominuje kierunek pionowy. 



Dominujący w kompozycji  kierunek poziomy wzmacnia 

wrażenie spokoju. 



Zastosowanie w kompozycji wielu różnych kierunków, 

zwłaszcza skosów, potęguje wrażenie ruchu, niepokoju. 



  STATYKA I DYNAMIKA 

Wrażenie statyczności (stabilności i bezruchu) wywołują układy 

oparte na poziomej podstawie. Układ symetryczny zwiększa 

wrażenie  statyczności. 

Dynamiczność, czyli wrażenie ruchu w kompozycji, powstaje przez 

pozbawienie jej poziomej podstawy, zastosowanie w niej linii 

ukośnych, złamanych, skłębionych.  

Układy dynamiczne są ekspresyjne, mogą wyrażać niepokój, chaos. 

Układy kompozycyjne mogą wywoływać rozmaite nastroje także 

przez odpowiednie oddziaływanie jakością koloru, rozmieszczenie 

waloru i inne. 



Przykłady kompozycji monochromatycznych 



Kompozycja z dominantą. Środek w kompozycji centralnej lub 

wyznaczony element w każdej innej kompozycji może stanowić 

dominantę, której podporządkowują się inne elementy. 

Dominować może np. wielkość, jednak w kompozycjach 

malarskich dominantą jest najczęściej akcent barwny.  

 



Kompozycje z dominantą - akcentem barwnym 
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