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Szkoła itd. Promotor..
 szmery-bajery





Rozdział 1:  Malarstwo Europejskie

Rozdział 1.1 :  Aspekt fizyczny cierpienia postaci w obrazach

	Cierpienie od początków uprawiania malarstwa było tematem inspirującym wielu malarzy..... ble ble ble..


Rozdział 1.2 :  Aspekt religijny cierpienia postaci w obrazach


Wierzenia ludów były zawsze inspiracją dla sztuki.... Jak wcześniej wspomniałam oddanie cierpienia w obrazach było dużym i chętnie podejmowanym wyzwaniem dla artystów. Religie zaś dostarczały męczenników.... ble ble ble.. Chrystus w kulturze Europejskiej jest centralną postacią i wiąże się ściśle z cierpieniem w sztuce.. Postać Chrystusa...
Tu gdzieś by pasował Prometeusz


Rozdział 1.3 :  Aspekt emocjonalny cierpienia postaci w obrazach


Poza chęcią oddania rzeczywistych doznań fizycznych postaci przedstawianych w obrazach oraz religijnych niuansów i przekazów symbolicznych każdy z artystów na swój indywidualny sposób wczuwał się w przedstawiane postacie.. Każdy zawierał w twarzach i pozach tych postaci własne emocje....










Rozdział 2:  Chrystus cierpi u Grunewalda (przykład)

Rozdział 2.1 :  Ból na twarzy Chrystusa u Grunewalda (przykład)

	Obraz Grunewalda JAKIŚ TAM przedstawia ... ble ble ble.. Chrystus na nim jest postacią doznającą bólu fizycznego.. Grunewald kładzie nacisk na ten właśnie aspekt cierpienia Zbawiciela..

Rozdział 2.2 :  Religijny przekaz obrazu Grunewalda


Autor dzieła kierował je do określonej grupy odbiorców.. Chciał by odczytano w miarę prostą symbolikę tego obrazu.. Chorzy na trąd i umierający mieli się identyfikować w wielu płaszczyznach z cierpiącym na krzyżu..  Zbawienie przyszło przez krzyż...... ble ble ble



Rozdział 2.3 :  Emocje Grunewalda na krzyżu 


Każdy obraz oprocz oczywistych przesłań niesie też ukryte przesłanie od autora.. To zawiera osobiste emocje związane z malowanymi postaciami.. Chce własnymi emocjamo opisać pędzlem co czuje ta czy tamta postać, albo dokładniej co czułby autor dzieła będąć na jej miejscu.. i „czując chwilę”. Grunewald ukazuje...



















Rozdział 3:  Chrystus cierpi u innego)

Rozdział 3.1 :  Ból na twarzy Chrystusa u jakiś 2 (przykład)

	Obraz jakiś 2 JAKIŚ TAM przedstawia ... ble ble ble.. Chrystus na nim jest postacią doznającą bólu fizycznego.. Grunewald kładzie nacisk na ten właśnie aspekt cierpienia Zbawiciela..

Rozdział 3.2 :  Religijny przekaz obrazu jakiś 2


Autor dzieła kierował je do określonej grupy odbiorców.. Chciał by odczytano w miarę prostą symbolikę tego obrazu.. Chorzy na trąd i umierający mieli się identyfikować w wielu płaszczyznach z cierpiącym na krzyżu..  Zbawienie przyszło przez krzyż...... ble ble ble



Rozdział 3.3 :  Co czuł jakiś 2


Każdy obraz oprocz oczywistych przesłań niesie też ukryte przesłanie od autora.. To zawiera osobiste emocje związane z malowanymi postaciami.. Chce własnymi emocjamo opisać pędzlem co czuje ta czy tamta postać, albo dokładniej co czułby autor dzieła będąć na jej miejscu.. i „czując chwilę”















I tak ile tam artystów chcesz omówić



Rozdział 4:  Cierpienie łączy – cierpienie dzieli

Rozdział 4.1 :  Skąd w nas tyle bólu

	Ból jako doznanie fizyczne związane jest z fizjonomią biologiczną... Jednak są rodzaje boleści odczuwane nie poprzez receptory i zakończenia nerwów poszczególnych organów ciała lecz jakby bez stymulacji bezpośrednio odziałujące na neuroprzekaźniki.. Te zaś pobudzane są impulsami chemicznymi produkowanymi poprzez mózg.. A mózg to myśl i uczucie..  i tu zaczynają nas boleć uczucia.. Grzech, zdrada zła miłość.. nic fizycznego jak uderzenie w twarz ale boli głębiej gorzej trudniej do zniesienia..

Rozdział 4.2 :  Dobre cierpienie


Co nas nie zabije to nas wzmocni.. 


Rozdział 4.3 :  Złe cierpienie


Każdy ból każdy cios pozostawia ranę.. Trudno się zgodzić z takim zdaniem, że czas leczy rany.. Tak naprawdę on je tylko zabliźnia.. ale każde dotknięcie blizny jest odczuwane stokroć silniej niż zwykły dotyk..


Rozdział 4.4 :  Tu ile dusza zapragnie myśli jeszcze.. 


	Oraz jakieś płynne zakończenie pracy
	Ten schemat to schemat.. notuj może w nim sobie pomysły.. 
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