
 

 

Zakład Historii Sztuki 

Wydział Nauk Społecznych 

Uniwersytet Śląski 

 
 
 
 
 

TOMASZ SMOK 

 

HISTORIA I FUNKCJA  

RAMY OBRAZOWEJ  

W SZTUCE EUROPEJSKIEJ 

 

PRACA DYPLOMOWA 

 
 
 
 
 
 

 
Promotor: Dr Jerzy Gorzelik 

 

 

Lubliniec, 2020  na
 ś

ci
an

ę.
eu



2 
 

Uwaga: 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają 

ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. 

zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, 

przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków 

elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. 

Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Słowniczek terminologiczny 

 

Aedicula (łac. aedes – świątynia, budynek, wym. edikula), edykuła, edykuł – kompozycja            

składająca się z dwu filarów, kolumn lub pilastrów podtrzymujących belkowanie. 

Felc - rowek wzdłuż bocznych krawędzi elementu drewnianego lub kamiennego,          

umożliwiający łączenie go z innym elementami. 

Fronton - niski szczyt nad portykiem, o różnym kształcie, ograniczony krawędziami           

bocznymi dachu dwuspadowego. 

Fryz (wł. fregio) – pośredni, poziomy pas ozdobny. 

Kanelowanie - (inaczej: żłobkowanie, kanelura) pionowe rowki, było najczęściej         

stosowane w architekturze klasycznej, miało na celu nadanie kolumnie wrażenia lekkości. 

Meander - geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających           

się układów linii załamanych wielokrotnie pod kątem prostym. 

Mensa - płyta stanowiąca blat ołtarza w kościele katolickim. 

Nastawa ołtarzowa - dekoracja ołtarza w kościele. Od okresu baroku często jako            

samodzielnie stojąca, rozbudowana struktura umieszczana za ołtarzem. 

Nazareńczycy – patrz: Ruch Nazareńczyków 

Pala – typ monoscenicznej renesansowej nastawy ołtarzowej w formie prostokątnej          

tablicy. 

Palmeta – dekoracyjny motyw w kształcie stylizowanego liścia palmy, ułożonego          

symetrycznie i wachlarzowo rozpostartego. 

Passe-partout (franc. pasuje wszędzie) – kartonowa ramka umieszczana w oprawie          

obrazu lub innego płaskiego utworu plastycznego, zasłaniająca jego brzegi – pełni           

funkcje ochronne i dekoracyjne. 

Pentaptyk - typ nastawy ołtarzowej, podobnej do tryptyku, lecz składającej się z części             

środkowej i dwóch par skrzydeł. 
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Polichromia - wielobarwna ozdoba malarska. 

Prerafaelici - stowarzyszenie artystyczne założone w Londynie w 1848 przez studentów           

Royal Academy. W wiktoriańskiej Anglii przeciwstawiali się zasadom malarstwa         

akademickiego. 

Profil – tu: forma dekoracji architektonicznej (np. belki, filaru, gzymsu, żebra)           

ukształtowana w sposób ozdobny. 

Relief - Dwuwymiarowa kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie. 

Retabula – (łac.: retabulum), inaczej: nastawa ołtarzowa. 

Ruch Nazareńczyków – stowarzyszenie malarzy w XIX wieku, przeciwstawiali się          

akademizmowi i za wzór stawiali sobie malarstwo włoskiego quattrocenta. Nazwa          

nazareńczycy związana była z podejmowanymi przez nich religijnymi tematami,         

klasztornym trybem życia i noszonymi strojami (luźne płaszcze i długie włosy). 

Ryflowany – od słowa ryflować: obrabiać powierzchnię przedmiotów tak, aby nadać im            

szorstkość. 

Skocje – płaskie powierzchnie pomiędzy wyższymi profilowaniami. 

Trompe-l-oeil - (z franc., znaczy tyle, co: pomyłka oka) – sposób malowania,            

wywołujący złudzenie, iż ukazane na dwuwymiarowej powierzchni przedstawienie jest         

trójwymiarowe; malarstwo dające iluzję rzeczywistości. 

Wole oka - małe, okrągłe lub owalne okienko, w górnej części kondygnacji. 

 

 

 

  

 

na
 ś

ci
an

ę.
eu



6 
 

 

Wprowadzenie 

 

Ramy do obrazów są obiektami budującymi narracje, pozwalają uwydatnić piękno          

oraz zrozumieć dzieło malarskie, pomagają spojrzeć na aspekt dekorowania wnętrza          

nieruchomości czy ruchomości, ale przede wszystkim dotykają istoty samego Obrazu. W           

tej pracy autor chce przybliżyć dzieje ramy obrazowej, która to od kilkudziesięciu lat             

coraz bardziej wchodzi w krąg zainteresowań historyków sztuki. Przemija bowiem          

dwudziestowieczne podejście do tego typu obiektów, gdzie eksponowanie        

nieoprawionych obrazów stało się normą modernistycznej “walki” z dekoracją         

ornamentalną. Pokazywanie obrazów współczesnych, jak i dawnych, bez ram było          

powszechne. Powszechne stało się także oglądanie katalogów malarskich i wystaw          

galeryjnych z dziełami malarskimi pozbawionymi oprawy. Powodów było i jest sporo,           

głównym, poza ekonomicznym i metodologicznym, jest ten, że wytworzyła się teoria           

czystości malarstwa i kompozycji, dzięki czemu obraz miał bardziej oddziaływać na           

widza.  

Dziś coraz więcej wysiłku wkłada się w badanie i katalogowanie ram           

historycznych i dzięki temu stają się one wartościowymi zabytkami. W praktyce           

muzealnej wręcz się je eksponuje, a współczesne metody prezentacji uwydatniają nie           

tylko ich piękno, ale przede wszystkim podkreślają pierwotną rolę ramy, która stanowi            

element plastycznego zamknięcia malarskiej kompozycji - w przestrzeni rzeczywistej         

oraz w przestrzeni znaczeniowej.  

Obecnie w Europie mamy już szeroką wiedzę na ten temat. Powstają katalogi,            

opracowania specjalistyczne czy też fachowe blogi. Zabytkowe ramy można nabyć na           

aukcjach największych domów aukcyjnych i cieszą się powodzeniem kolekcjonerów. W          

szeregu opracowań naukowych i popularnonaukowych istnieją już współczesne prace,         

opisujące historyczne ramy europejskie, przede wszystkim włoskie, które są znaczące na           

dzisiejszym rynku ramiarskim. Należą do nich: dzieło „La cornice italiana” Franco           

Sabatellego z roku 1992, wydany przez włoskiego kolekcjonera Roberto Lodiego album           

„Repertorio della cornice europea” z roku 2003 oraz praca Paula Mitchella i Lynn             

Roberts „A History of European Picture Frames” z roku 1996. Warty także wskazania jest              

merytoryczny internetowy blog, umieszczony pod adresem www.theframeblog.com,       
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który prowadzi właśnie Lynn Roberts - archiwista i naukowiec, przez wiele lat związana             

z National Portrait Gallery i National Gallery w Londynie. 

Proces docenienia ramy jako obiektu ściśle związanego z Historią Sztuki został           

już zapoczątkowany w końcu XIX wieku. Za prekursorów dzisiejszego podejścia do ram            

jako obiektu Sztuki wysokiej uważa się między innymi ebonistę: Michelangelo          

Guggenheima, który stworzył pracę pod tytułem „Le cornici italiane dalla meta del” z             

1897 roku, a także jego klienta, kolekcjonera: Wilhelma von Bode, dalej, twórcę            

opisującego ramy weneckie (1944) oraz bolońskie (1953) - Giuseppe Morazzoniego a           

także przekrojowe dzieła Clausa Grimma (1978) oraz Wernera Ehlicha (1979).  

W Polskiej literaturze z zakresu Historii Sztuki czy też rzemiosła artystycznego           

temat jest poruszany marginalnie i raczej w kontekście meblarstwa czy też pozłotnictwa.            

Nie doczekał się gruntownego opracowania. Istnieje kilka artykułów naukowych oraz          

jedyne 47-stronicowe opracowanie książkowe w formacie A6, autorstwa Teresy         

Mielniczuk i Bohdana Grzegorzewskiego z roku 1977 pod tytułem „Historia ramy do            

obrazu”. Warto podkreślić jednak, że jest grupa osób będąca znawcami w przedmiocie i             

z ich publikacji korzystałem; należą do nich między innymi: Janusz Nowiński, Katarzyna            

Wantuch-Jarkiewicz, Maciej Kaźmierczak czy też Ludomir Domański. 

Większość dostępnych źródeł zajmuje się formalną i techniczną kwestią ramy do           

obrazu, pomijając perspektywę patrzenia na ramę jako na relację ramy i obrazu, granicę             

dwóch światów. Tym właśnie niematerialnym sposobem istnienia ramy obrazowej, zajął          

się autor pracy, opisując powstanie, rozwój oraz uprzemysłowienie tego przedmiotu na           

przestrzeni całej Historii Sztuki. Dobór ramy do obrazu czy wnętrza to nie tylko kolor,              

wzór czy faktura, ale także myśl, kontekst i wieloaspektowość potrzeb i celów. Praca ma              

przybliżyć rys historyczny jednak w świetle sensu istnienia obiektu - zdaniem autora - nie              

do końca uświadomionego, zarówno przez widza, jak i przez rzemieślnika. Rama           

odgrywa nie tylko funkcje ochronne, wydzielające czy dekoracyjne, ale także funkcje           

dotyczące o wiele głębszych poziomów potrzeb odbiorcy. 

Niniejsza praca jest więc pracą przeglądowa, w której, na podstawie aktualnej           

literatury przedmiotu, podjęto się zadania uporządkowania zagadnienia funkcji ramy,         

opisanego w literaturze w sposób rozproszony. Śledząc historię sztuki, a szczególnie           

malarstwa oraz historię obramowań, obserwując historyczne tendencje i popyt, autor          

podejmuje wyzwanie wyciągnięcia faktycznych wniosków, jak zmieniała się rola ram na           

przeciągu wieków, ale także jak zmieniało się ich postrzeganie przez klienta i twórcę.  
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Postawiono sobie następujące cele: przeanalizować historię ram i obramowań i          

szkicowo ją nakreślić, wyszukać w niej charakterystyczne tendencje w postrzeganiu          

praktycznych funkcji ramy, scharakteryzować kulturową i symboliczną funkcję ramy i          

odpowiedzieć na pytania, jak /i czy zmieniała się ona na przestrzeni dziejów, jak, wraz z               

rozwojem życia i systemów filozoficznych, przekształcały się relacje między ramą a           

wytworem artysty. Celem pomniejszym jest także, by mieć lepsze rozeznanie w           

dzisiejszych trendach oraz potrzebach klienta zakładów ramiarskich. Autor, jako         

rzemieślnik-ramiarz, chciałby proponować zleceniodawcy nie tylko produkt wysokiej        

jakości, ale także odpowiednie kwalifikacje do udzielania rad i spełniania          

długoterminowych potrzeb płatnika. 
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Rozdział I  

Powstanie ramy obrazowej oraz jej znaczenie  

w starożytności i w średniowieczu 

 

Człowieka od zawsze pociągało piękno i harmonia, urzekało to, co zdobne i            

kunsztowne. Nasza potrzeba wyrażania siebie samego w formie wizualnej odzwierciedla          

się nie tylko w świecie kultury, ale w całej historii ludzkich dziejów. Malarstwo jest              

dziedziną sztuki niemal tak dawną jak sama ludzkość. Ludzie pierwotni, aby           

zagwarantować sobie szczęście, malowali na ścianach swych grot zwierzęta, na które           

polowali, i siebie samych jako łowców. Takie ścienne malowidła przetrwały do naszych            

czasów1. Dzięki innym zabytkom, zachowanym w formie dekoracji ściennej, rytów w           

kamieniu, rogu czy też kości, przypuszczać można, że pierwotny artysta nie odczuwał            

potrzeby ujmowania tworzonych przez siebie obrazów w jakiekolwiek obmyślne ramy.          

Ograniczenie powstałej kompozycji stanowiły co najwyżej naturalne zarysy zdobionego         

przedmiotu, rysa pęknięcia lub pręga odmiennej barwy skały na ścianie jaskini.2 To tylko             

nasza współczesna percepcja przyzwyczaiła się do wysoce rozwiniętego postrzegania         

abstrakcyjnego, wobec czego chętnie w prostych liniach i obrysach, tarczach          

rytualno-bojowych archaicznych bojowników doszukujemy się początków dzisiejszego       

rozumienia ramy obrazowej, natomiast ujęcie tego momentu na osi czasu jest           

niemożliwe. Kruchość potencjalnych materiałów (patyki, kości, skóry, kwiaty), służących         

do ekspozycji dzieła sprawiła, że nie przetrwały wytwory człowieka prehistorycznego.          

Jednakże pewne jest to, że już wtedy zaczął się tworzyć kunszt odpowiedniej prezentacji             

dzieła i podniesienia jego rangi poprzez formę i użyty materiał. Tak na przykład,             

poszczególne egipskie malowidła są oddzielone od siebie graficznymi pasami, a porządek           

przedstawienia tematów na pompejańskich malowidłach wprost kojarzy się z         

obramieniem (na ścianach domów w Pompejach odkryto najstarsze namalowane formy          

aediculi - formy filarów - stanowiących tło dla bóstwa).3  

1 Natascha Kubisch, Pia Anna Seger: Wielka księga ornamentów. Przekład Dorota Felman. Warszawa             
wyd.I, s.16. 

2 Teresa Mielniczuk, Bohdan Grzegorzewski: Historia ramy do obrazu. Warszawa 1977, s.7. 

3 Sztuka świata. Słownik terminów A-K. Tom 17. Wydawnictwo Arkady.Warszawa 2013, s. 10.  
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Jednak nauki historyczne oraz antropologiczne uczą, że człowiek miał potrzebę          

ogarniania przestrzeni. Także piękno, jak zresztą i świętość, pragnie być wydzielone,           

oddzielone od tego, co powszechne, ogólnodostępne. I tak, artysta chciał dla swoich            

tworów wyodrębnić specjalną przestrzeń. Obrazy zaczęły być umieszczane na różnego          

rodzaju nośnikach, a rama była (i jest) nie tylko technicznym rozwiązaniem dla możliwej             

funkcji ochrony obrazu czy też łatwiejszej ekspozycji, ale stała się przede wszystkim            

funkcją przejścia, tranzycji (łączenia lub dzielenia, jak zobaczymy później) dwóch          

światów, świata wnętrza obrazu i tego, co poza nim.  

Świadectwem zaczątków wydzielania się obrazu od świata “tu i teraz” są na            

przykład reliefowe dekoracyjne obramowania, występujące na niektórych portretach        

zmarłych, stworzonych w zhellenizowanym Fajum - I wiek naszej ery (Il. 1). Do             

zdobienia stosowano wtedy płatki srebra, złota, cyny oraz proszki metali, obok technik            

polichromii. Ponieważ nie zachowały się egipskie ramy, wykorzystywane techniki można          

wiązać jedynie z innymi złoconymi zabytkami takimi jak meble, sarkofagi czy maski            

pośmiertne.4 Jeśli chodzi o złoto, to w literaturze przedmiotu można spotkać informacje,            

że metal ten wykorzystywano nie tylko ze względów użytkowych, ale przede wszystkim            

symbolicznych. Wierzono, iż złoto jest obrazem światła słonecznego a także boskiej           

inteligencji. Tak jak obrazem słońca w człowieku jest serce, tak złoto jest nim w ziemi.               

Złoto symbolizuje wszystko, co wyższe, gloryfikację, czyli stan czwarty: po czerni (wina,            

pokuta), bieli (wybaczenie, niewinność), czerwieni (sublimacja, namiętność)5.  

Za prekursorów ramiarstwa w naszej kulturze uznajemy mieszkańców starożytnej         

Grecji oraz regionu basenu Morza Śródziemnego. Grecy, a dalej Rzymianie,          

kontynuowali idee ozdabiania złotem i przez to nobilitowania przedmiotu, a co za tym             

idzie, rozwinęli pozłotnicze techniki, o czym świadczą zachowane przekazy („na          

przykład Homer w swojej Odysei opisuje sposób klepania złota”6). “Pierwotnie          

występującym wzorem ramy było połączenie czterech patyczków na krzyż,         

przewiązanych rzemieniem”7. Jednak spotyka się już wtedy ramy innego rodzaju:          

4 Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz: Ramy do obrazów. Cechy konstrukcji i dekoracji. „Acta Universitatis            
Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”. XLII.Toruń 2011. s. 209-229. 

5 Juan-Eduardo Cirlo: Słownik symboli. Wyd. Znak. Kraków 2006.  

6 Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz: Ramy do obrazów... 

7 Tamże. 
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wykonane zarówno z płaskich czy profilowanych listew, jak i głębokie, bogate ramy, tzw.             

skrzynkowe, utworzone ze skośnie lub pionowo zestawionych deseczek8.  

Sztukę wczesnochrześcijańską kształtowały wzory greckie i rzymskie, ale także         

lokalne “barbarzyńskie”9. Rama obrazowa była ściśle związana z architekturą lub          

meblarstwem. Dopiero postępujący podział Europy na Wschodnią i Zachodnią miał          

konsekwencje w rozwoju obramień dzieł malarskich. Powstające dwa odmienne ośrodki          

kultury wytworzyły ewolucyjne zmiany w podejściu do obrazu. W łacińskiej części           

dawnego Imperium następuje spadek zainteresowania obrazem sztalugowym, tablicowym        

przy jednoczesnym preferowaniu malarstwa ściennego i mozaiki. Obrazy na ścianach          

były dzielone na szereg pojedynczych scen, z których każda była obramowana w            

ornamentowe wzory antyczne. Do dekoracji wykorzystywano motywy z kwiatów,         

owoców, palm, liści czy też meandrów. (Il.2)  

Na Wschodzie nastąpiło wzmożenie zainteresowań obrazem tablicowym. Już w V          

wieku pojawiają się malowane na desce wizerunki świętych, z grecka zwane ikonami. W             

ikonie rama przyjmuje zupełnie nową funkcję: jej walory dekoracyjne zdominowane          

zostają (na całe stulecia) przez czynnik ideowo-religijny10. Funkcję wypukłej ramy pełnił           

kowczeg - wyrzeźbiony w desce margines wokół namalowanej postaci czy też figur            

świętych lub scen z ich życia. Ramy były więc elementem obrazu, które nasadzano na              

płyty, dzięki czemu wzmacniały integralność dzieła od strony wizualnej, jak i           

technicznej, chroniąc obraz. Margines był swego rodzaju ramą w czystej postaci, mającą            

w wyobrażeniu wiernych rozdzielić dwa światy: świat profanów “tu i teraz” od świata             

boskiego “tam i zawsze”. Tak stworzona rama nie wymagała dodatkowego zdobienia z            

uwagi na ściśle duchowy charakter przedmiotu.  

W X wieku, po okresie rozwoju malarstwa ściennego i rozkwitu sztuki           

iluminatorskiej, w której rozwija się nowy rodzaj zdobienia, obramowanie zyskuje na sile            

- ma dopełnić kultowości przedmiotu. W miniaturach stylu romańskiego, jak i tablicach            

malarskich czy też retabulach, obramienia i ramy zyskały nowy ciężar gatunkowy. Samej            

tablicy, środkowi dzieła, pozostawiono część sakralną, temat pobożnej medytacji,         

natomiast otoczenie stało się miejscem na didaskalia, gdzie antyczne ornamenty splatają           

się z personifikacjami różnorodnych abstrakcyjnych pojęć lub wizerunkami Chrystusa,         

8 Teresa Mielniczuk, Bohdan Grzegorzewski: Historia ramy... , s.8. 

9 Piotr Skubiszewski: Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku. Lublin 2015, wszędzie. 

10 Teresa Mielniczuk ...,  s. 9. 
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Matki Bożej i świętych. Te narracyjne dopełnienia głównego dzieła przekształciły          

obramowanie w “marginalia”, czyli obszary poboczne, lecz o dużym znaczeniu, dające           

możliwość rozwoju świeckiej fantazji, jak i późniejszego pola do ornamentalizacji dzieła           

ramiarskiego (Il.3). Stanie się tak, że ówczesne tworzenie miniatur będzie wzorem           

zarówno dla późniejszych dzieł malarskich, jak  i klasycznej ramy listwowej. 

Rozwój sztuki o wyrazie religijnym oraz jej wymóg mocnego oddziaływania na           

odbiorcę znacząco wpłynęły na poziom prezentacji dzieł. Złote obramienie ikony,          

ikonostasu czy złocone ramy nastawy ołtarzowej nie rywalizowały o prymat wartości z            

malowidłem, po prostu miały wzmóc efekt jego “cudowności”. Pozłacanie oraz rama           

miały przydać obrazom aury świętości i pozaziemskości. 

Ciekawym przykładem wychodzenia z epoki romańskiej i wkraczania w zupełnie          

nową epokę jest praca francuskiego złotnika Mikołaja z Verdun, który wykonał ołtarz            

składający się z pięćdziesięciu jeden metalowych płytek, na których, techniką żłobinowej           

emalii, przedstawiono zespół scen Starego i Nowego Testamentu. Ten ołtarz          

Klostenburski wywarł silne oddziaływanie na tworzenie się sztuk przedstawiających w          

dobie gotyckiej. „Naturalność rysunku poruszających się żwawo ludzi ma posmak          

nieledwie rewolucyjny”11. Wszystko zostało wpisane w częściowo rozetowe        

obramowanie, ułożone schodkowo względem płaszczyzny obrazu, dając iluzję głębi,         

oddalenia głównego obiektu, a przez to wzmacniając ekspresję. (Il.4) 

W okresie gotyku kultura i styl życia społeczeństw Wschodu i Zachodu           

podporządkowane były ceremoniom religijnym, wobec czego bogactwo formy i         

plastycznej dekoracji ramy stanowiły instrument do oddania czci wierze. Nowy styl w            

architekturze sprawił, iż wnętrza kościołów posiadały lekkie, ażurowe i strzeliste          

konstrukcje ścian. Gładkie powierzchnie, dominujące jeszcze w epoce romańskiej, uległy          

stopniowej redukcji. Miejsce obrazów na ścianie zajęły witraże okienne. Założenie          

programowe nowej ery wymagało światła. Obrazowo ujął to Jean Hani pisząc „Bóg jest             

Światłem. Istota Piękna utożsamia się z jasnością, która wraz z harmonią i rytmem             

odzwierciedla Piękno Boskie”.12 Nowe techniki budowlane umożliwiły wdrożenie tego:         

kościoły wypełniły się światłem, a obrazy - i wraz z nimi ramy obrazowe - znalazły               

rozwinięcie między innymi w otoczeniu prezbiterium.  

11 Jan Białostocki: Sztuka cenniejsza niż złoto. Wyd. naukowe PWN. Warszawa 2013, s. 162. 

12 Jean Hani: Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Przekład Adam Q. Lavique. Kraków 1994, s. 140. 
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Pojawia się płasko rzeźbiona lub malowana nastawa ołtarzowa (retabulum)         

ustawiona w tylnej części ołtarza na mensie lub osobnej podbudowie. Dla gotyku            

charakterystyczny stał się ołtarz szafiasty, początkowo w formie tryptyku, później -           

pentaptyku. Nastawa łączyła się z mensą najczęściej za pośrednictwem tzw. predelli           

(niskiej ścianki zwykle nieco krótszej niż długość mensy, zdobionej malowidłem lub           

płaskorzeźbą) i zamykała się ruchomymi skrzydłami pokrytymi po obu stronach          

malowidłami lub płaskorzeźbą. Ponad retabulum znajdowało się ozdobne zwieńczenie.13         

Obrazy malowane częściowo wypierały rzeźbę i relikwie w nastawach ołtarzy, stając się            

głównym elementem przedstawiającym.  

Ramy w początkowym okresie były bardzo proste, obramowania zaś         

architektoniczne, komponowane na podobieństwo wnętrza kościoła czy też kapliczki,         

często o kształcie strzelistym; wykonane z wąskich, stosunkowo płaskich i płytko           

profilowanych listew, prawie zawsze złoconych. Ramy korespondowały z powierzchnią         

obrazu, tak jak w ikonie. Właściwy wizerunek zajmował płaszczyznę środkową,          

zazwyczaj była to płyta wykonana z desek. Ramy były mocno połączone z płytą i dzięki               

temu tworzyły dobre wzmocnienie całego układu. Klasycznym przykładem tego typu          

obiektu jest poliptyk Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie [Il. 5], którego             

głębokie obramienia otoczone misterną koronką ażurowych dekoracji upodobniają ołtarz         

do zamykanej skrzydłami bocznymi szafy.  

Gotycka rama ewoluuje wraz z całym stylem, pojawiają się coraz większe formy,            

bardziej zdobne dekoracje. Snycerskie formy architektoniczne, rozumiane jako        

wyobrażenie Świątyni Salomonowej i jako “świątynia w świątyni”, zaadaptowane zostały          

do oprawiania tablic malarskich, z zachowaniem wywodzącej się z antyku, a przejętej            

przez chrześcijaństwo, symboliki arkady i niszy, bądź klasycznej aediculi.14 Sztuka          

sakralna obfitowała także w obrazy wotywne, epitafia oraz mniejsze retabula. Ramy           

występujące w tych pojedynczych dziełach są znacznie bardziej rozbudowane plastycznie          

niż ich wcześniejsze poprzedniczki. Profil listwy staje się coraz bardziej dekoracyjny,           

pojawiają się elementy rzeźbiarskie, które nawiązują do programu nauczania Kościoła.          

Ramy przemawiają poprzez rozumiane powszechnie elementy dekoracyjne. Pojawiające        

się motywy liści i owoców winnej latorośli symbolizują nauki Chrystusa, kwiaty i liście             

róży - Matkę Boską, a kwiaty lilii - Dziewicę Marię. Częstą techniką przy             

13Słownik terminologiczny sztuk pieknych. PWN. Warszawa 2002. 

14 K. Wantuch-Jarkiewicz, dzieło cytowane. 
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wielkoformatowych tablicach, na które nakładano solidne szerokie ramy, było optyczne          

“rozbijanie” ramy. Manewr ten stosowano, by rama nie przytłoczyła obrazu. Polegało to            

na dekorowaniu ramy drobniejszymi elementami, na przykład niewielkimi portretami z          

wizerunkiem świętych. [Il. 6] 

Pod względem techniki wykonania obramowania, poza odpowiednim doborem i         

jakością drewna, ważny jest dobór profilu ramiarskiego. Każda epoka miała swój styl i             

charakterystyczny dla niej profil. W większości zostały one zaczerpnięte z detali           

architektury klasycznej, tworząc system łuków, wałków czy też profili wklęsłych - te zaś             

są wznoszące, opadające i symetryczne (kierunek wyznacza wewnętrzna krawędź ramy).          

Warto tu podkreślić, iż w powstającym malarstwie iluzyjnym dobór profilu ramy miał            

ogromne znaczenie. Ramy o profilu opadającym (ramy odwrotne) przybliżały optycznie          

obraz, dzięki czemu postacie mogły być bliższe, a ramy o profilu wznoszącym (ramy             

prawidłowe) oddalały optycznie obraz od obserwatora w kierunku ściany, tworząc głębie.  

W technice zdobniczej ram pojawia się coraz częściej stosowany ornament          

wytłaczany plastycznie bezpośrednio w miękkim jeszcze gruncie kredowym. Znacznie         

przyspiesza to wykonanie dzieła - oprawę obrazu. Nie jest wymagana w tym aspekcie             

czasochłonna praca snycerska stosowana do zdobień. Podobny efekt wizualny zostaje          

osiągnięty poprzez odciśnięcie detalu na specjalnie przygotowanym podłożu. Tak         

przygotowany ornament zostaje pokryty cienką warstwą płatkowego złota. Zupełnie         

wyjątkowe walory plastyczne posiadają ornamenty uzyskane na wypolerowanej        

powierzchni złota ramy drogą precyzyjnego nakłuwania lub delikatnego rytu15. Złoto          

staje się podstawowym materiałem zdobniczym, wynika to zarówno z kontynuacji          

programu religijnego oraz ideowego znaczenia w nim złota, jak i ogromnego waloru            

wizualnego tego materiału. To ono przyciąga oko poprzez jego nierzeczywistość.          

Wcześniej, w dobie romańskiego półmroku, panującego w pomieszczeniach sakralnych,         

efekt migotania złota w blasku świec tworzył “okno” na ścianach i dodawał obrazom             

mistycyzmu. W gotyku złote obramowanie obrazu potrafiło sprawić, że mógł się on            

“odciąć” od otoczenia, powodując, że oko obserwatora koncentruje się na kadrze ramy,            

po czym “prześlizguje” się do wnętrza obrazu, który automatycznie rozpoznajemy jako           

nierzeczywistość16. 

15 Teresa Mielniczuk ..., s. 16. 

16 Paul Mitchell, Lynn Roberts: A History of European Picture Frames. London 1996, s. 372-496. 
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Impulsem do dalszego rozwoju technik ramiarskich i powstania niezależnej ramy          

nowożytnej był rozwój pobożności indywidualnej wśród mieszczaństwa. Postawa taka         

przejawiała się w modlitwie indywidualnej, już nie tylko w katedrach i kościołach, lecz             

także w kaplicach i domach. Żywioł mieszczański sprzyjał afirmacji życia doczesnego,           

uznania doskonałości tworu Bożego, jakim był świat ziemski. „Każde stworzenie, każda           

roślina, każda chwila - wszystko, co istnieje, swoim pięknem, swoją doskonałością           

manifestuje mądrość Boga i składa hołd Bogu – Stwórcy”17. Najbardziej znanym i            

wpływowym przedstawicielem takiego widzenia świata stał się święty Franciszek z          

Asyżu (1182-1226). Postawa ta miała błogosławione skutki dla rozwoju artystycznego.          

Równocześnie, wzrost znaczenia miast i elementów świeckiego światopoglądu        

przyczyniły się do wzrostu poczucia ważności, szczególnie u warst stojących na szczycie            

hierarchii feudalnej. Powstało poczucie odrębności, oryginalności, własnego znaczenia        

jednostki, co później wprost doprowadziło do rozwoju malarstwa portretowego.  

Ta zmiana postaw i potrzeb wpłynęła na ewolucję rodzajów obramowań i ich            

skali. Wzrósł popyt na małe formy, które musiały różnić się od ram stosowanych w              

kościołach. Obrazy i ich ramy zaczęto przechowywać w domach, podróżowano z nimi.            

Modnymi stały się ołtarzyki podróżne, relikwiarze. Obrazy świętych były w częstym           

użytku, wobec czego istniał wymóg praktyczny wykonania obramowania. Pojawił się          

zwyczaj konstrukcji skrzynkowych, o profilach płaskich, symetrycznych. Tworzono także         

dyptyki, które często po zamknięciu nabierały formę skrzynki, łatwej do          

przemieszczania.[Il. 7] 

Naturalnym stał się związek sztuki malarskiej, ale także i architektury z oprawą            

obrazów. Znaczny wzrost prestiżu zawodu malarza i upowszechnienie się malarstwa          

tablicowego wpłynęły na wzrost zainteresowania tego rodzaju sztuką, a co za tym idzie             

także na rzemieślników z obszaru sztuki dekoracyjnej. Jednym ze znakomitych          

przykładów twórcy, który miał wpływ na koniunkturę, był Giotto (Giotto di Bondone,            

1266-1337). „Nie można było oprzeć się sugestywności bijącej z drastycznej reżyserii           

scen i masywnej formy obrazów Giottowskich.18”. (Il. 8) Jest to całkowicie nowa sztuka.             

„Ta oryginalność pomogła malarstwu początku XIV wieku wznieść się do poziomu           

17 Jan Białostocki: Sztuka cenniejsza niż złoto. Wyd. naukowe PWN. Warszawa 2013, s. 191. 

18 Jan Białostocki: Sztuka, s. 210. 
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ówczesnej architektury”19. Tak jak sto lat wcześniej plastyka katedr francuskich          

otworzyła drogę rzeźbie gotyckiej, tak teraz Giotto otworzył ją malarstwu Twórca           

związał się z Florencją, wolną republiką, gdzie rozwijał się przemysł tkacki, handel,            

banki, jak i rozmaite formy gospodarki. To tutaj w świecie rządzonym przez kupców,             

przedsiębiorców i pierwszych humanistów, uczonych studiujących starożytną literaturę,        

zaczęto wznosić monumentalne budynki miejskie, które, wzorem gotyckich katedr, były          

przyozdobione dziełami sztuk plastycznych.  

Kwintesencją artystycznych działań epoki średniowiecza stał się gotyk        

międzynarodowy (kierunek artystyczny, występujący około roku 1400, zwany też stylem          

dworskim, stylem pięknym, gotykiem kosmopolitycznym), który cechuje aura refleksji,         

nawet w kontekście szczegółowości i okazjonalnej ekstrawagancji. Sztuka dworska         

rozprzestrzeniła się na większość terenu ówczesnej Europy, stała się instrumentem          

władzy. Rycerskie mody na romantyczną pozę, smętną melancholię i patetyczny gest           

zostały przeniesione na stan mieszczański. W dziełach malarskich oraz w sztuce           

ekspozycji krystalizują się wcześniejsze trendy.  

W 1423 roku we Florencji Gentile da Fabriano, tworząc ołtarz „Pokłon trzech            

króli” [Il.9], wypracował syntezę elementów, będących, z jednej strony, nostalgią za           

dawną świetnością, a z drugiej - realizmem. Obraz przyjmuje formę jednej sceny,            

wpisanej w pole kwadratu (od teraz obraz będzie się nazywał po włosku po prostu              

“quadro”). W dziele tym zrezygnowano z kolumn dzielących płaszczyznę obrazu          

ołtarzowego, jednak stworzono zwieńczenie, naśladujące starożytne rzymskie formy        

aediculi, inspirowane już tchnieniem nadchodzącej renesansowej postawy       

rekonstruowania antyku20. 

 

  

19Sztuka od malarstwa jaskiniowego do sztuki ulicznej. Pod redakcją Stephen Farthing. Muza. Warszawa             
2011, s. 120. 

20Maciej Kaźmierczak: Ramy i “ich” obrazy. Rola ram i obramień w dawnym malarstwie - zarys               
problematyki. „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria”. Warszawa 2018, nr 7 (43), s.              
321 – 352. 
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Rozdział II 

Rama obrazowa w sztuce nowożytnej 

 

Wiek XV przyniósł rewolucyjne przewartościowanie zakorzenionych od wieków        

poglądów filozoficznych. Następuje odrodzenie sztuk i nauk, co prowadzi do powstania           

nowych form i treści. Tworzą się nowe ośrodki kultury wokół włoskich miast-republik.            

Już nie tylko Florencja, ale także Padwa, Siena, Wenecja i inne rywalizują o ściągnięcie              

do siebie najlepszych twórców. Artyści zyskują nowych sponsorów, a zainteresowanie          

bogatych kupców kieruje się w stronę życia realnego, mniej transcendentalnego. 

W malarstwie, zdominowanym dotąd przez tematykę religijną, tworzą się nowe          

tematy. „Obudzone zainteresowanie człowiekiem przyczynia się do powstania malarstwa         

portretowego i aktu, zafascynowanie antykiem wyzwala zaś tematykę mitologiczną”.21         

Samo malarstwo religijne przedstawia rodzinę świętą jako zwykłych ludzi, zarówno          

radosnych, jak i cierpiących, dalekich od wizerunków podniosłych i wydłużonych.          

„Sztuka dewocjonalna (...) stała się bardziej naturalistyczna, inaczej postrzega postaci          

ludzkie i ukazuje przyrodę, a także korzysta z nowych osiągnięć artystycznych, takich jak             

perspektywa”.22 Perspektywa była pomyślana jako system mający umożliwić realizację         

renesansowego ideału obrazu, będącego “oknem otwartym w ścianie”. Rama stała się           

niezbędnym narzędziem do realizacji tego celu.  

Na początku epoki obrazy malowano dalej na drewnianej desce, której krawędzie           

ręcznie rzeźbiono, tworząc w ten sposób integralne z dziełem obramowanie. Malowidła           

ścienne dekorowano ramami iluzjonistycznymi, malowanymi na ścianie, tak, aby         

wywołać złudzenie pełnej ich plastyki lub też formowano stiuk, aby tworzył obramienie            

obrazu - dekoracyjnej iluzji okna. 

Najbardziej charakterystycznym obramowaniem włoskiego renesansu są ramy       

typu architektonicznego, z użytymi kolumnami, gzymsami i belkowaniami cechującymi         

epokę. Kompozycja dekorowana była rozetami lub motywem palmet.[Il. 10] Drugi rodzaj           

stosowanych obramowań w dziełach monumentalnych to ramy pokryte w całości          

ornamentyką ciągłą, wykonaną ręcznie przez snycerza bądź odciśnięte w masie kredowej           

21 Teresa Mielniczuk...., s. 18. 

22  Sztuka od malarstwa jaskiniowego ..., s. 150. 
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a następnie złocone [Il. 11]. „Odrodzenie ideałów klasycznych (...) zaowocowało w           

ornamentyce powrotem do meandrów i akantów w oryginalnej wersji. Powstał także           

nowy rodzaj dekoracji zwany groteską, który łączył różne formy roślinne, zoomorficzne,           

antropomorficzne oraz fantastyczne"23. 

Ramy w nowych czasach, zwanych z włoska Quattrocento, zmieniają się, tak jak            

obraz, wychodzą z obszarów sacrum i zdobią wnętrza domostw królów, książąt czy            

patrycjatu miejskiego. Malowane na zamówienie obrazy wymagają coraz to         

wspanialszych opraw. Bielone ściany renesansowych pałaców czy willi zapełniają się          

obrazami w bogatych złoconych lub polichromowanych ramach. Ramy zaczynają         

przyjmować rozmaite kształty jak: wieloboki, prostokąty zwieńczone półkoliście czy też          

tonda, z dekoracją złożoną z plastycznie wymodelowanych kwiatów i owoców (ich           

symbolika wywodzi się ze zwyczaju przynoszenia matce nowo narodzonego dziecka          

talerza z podarkami) (Il. 12).  

Kluczowe więc znaczenie dla rozwoju sposobu budowy ram miała wielkość          

obrazu, który, jako dzieło przeznaczone dla świeckich klientów, otrzymywał mniejsze          

obramienia i z zasady był łatwiejszy do zdemontowania. Za pierwsze samodzielne ramy            

tego typu uważa się profilowane włoskie - cassette - była to najbardziej podstawowa             

konstrukcja ramy listwowej. Zazwyczaj była to prostokątna ramka o bardzo prostym           

przekroju, zwykle z płaskim centralnym fryzem otoczonym z każdej strony listwami.24           

Listwy mogły posiadać rzeźbienia, a na fryzie występowały dekoracje w narożnikach,           

partiach środkowych lub całości (Il. 13). W Sienie bardzo popularna stała się metoda             

zdobienia za pomocą wykrojnika, który służy do nadania faktury i dodatkowego efektu            

światła na pozłacanej powierzchni. Stosowano także dziurkowanie, polegające na         

wytłaczaniu pozłacanej powierzchni metalowym stemplem, którego koniec służy do         

wytworzenia czegokolwiek, od małego zagłębienia lub zwykłego otworu po kwiatek czy           

gwiazdę. Kształt profilu był z grubsza niezmienny, wariacjom natomiast ulegała wielkość           

oraz sposób wykończenia. Z uwagi na łatwość wykonania rama cassette była popularna w             

23 Natascha Kubisch, Pia Anna Seger: Wielka księga ornamentów. Przekład Dorota Felman. Warszawa             
wyd.I, s. 140-146. 

24 Paul Mitchell, Lynn Roberts: A History of European Picture Frames. London 1996, s. 372- 496. 
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całej Europie, zastosowano ją również w portretach niderlandzkiego Mistrza Jana van           

Eycka25. 

Przykład van Eycka pokazuje, że nastąpił eksport renesansu poza granice Italii.           

Wpłynęły na to nie tylko kontakty pomiędzy europejskim dworami i patrycjatem czy            

międzynarodowy handel dziełami sztuki, ale także osłabienie przywiązania artysty do          

terenu objętego mecenatem kościelnym, a więc początek ustawicznych podróży         

rzemieślników, szukających najlepszego miejsca do pracy. Kultura europejska zaczęła się          

przenikać: van Eyck zamawiał włoskie ramy, a włoscy obywatele chcieli obrazów van            

Eycka. Posiadanie obrazu uznanego Mistrza, jak Jan van Eyck, Rogier van der Weyden             

czy Hans Memling, uznawano za modną odmianę. Ceniono ich iluzyjny realizm i siłę             

modlitewnego przekazu. O ile w XIV wieku malarze świata zaalpejskiego korzystali z            

osiągnięć Giotta, Adrea Pisano czy Sieneńczyków, to w XV stuleciu sytuacja była raczej             

przeciwna: włoscy zbieracze i artyści wczesnego renesansu pełni byli entuzjazmu i           

podziwu wobec mistrzów niderlandzkich26.  

Zachowało się wiele oryginalnych ram przy obrazach van Eycka. Stało się tak            

najprawdopodobniej dzięki odręcznym zapiskom wymalowanym przez artystę na ich         

powierzchni. Zazwyczaj są to proste ramy listwowe ujęte w cienkie profilowania. Inni            

Mistrzowie często stosowali bardziej złożone kształty. Miały one przekrój zbudowany z           

gęstszych profilowań przypominających nieco gotyckie żebra lub służki, często z płaskim           

pochylonym parapetem dolnym, aby tworzyć złudzenie oglądania postaci czy sceny w           

architektonicznym oknie. [Il. 14] 

Julien Chapuis w katalogu nowojorskiej wystawy „From van Eyck to Bruegel”           

(1994)  

„omawiał wizualne strategie malarzy (...) służące uaktywnieniu i        

pobudzeniu widza, wprowadzeniu go w dialog z obrazem (...) Łączności tego, co            

przed obrazem, i tego co w nim przedstawione, służyły ramy malowane w            

obrazie, iluzyjne i integralne przechodzące w profilowania ram rzeczywistych.         

Wszystko to, aby uświadomić widzowi jego pozycje przed obrazem oraz fakt           

oglądania iluzyjnego wytworu artystycznego kunsztu. Słowem, te iluzyjne ramy i          

parapety ujawniają status obrazu jako dzieła sztuki przeznaczonego do oglądania i           

25 Maciej Kaźmierczak: Ramy i “ich” obrazy. Rola ram i obramień w dawnym malarstwie - zarys                
problematyki. „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria”. Warszawa 2018, nr 7 (43), s.              
321 – 352. 

26 Jan Białostocki: Sztuka cenniejsza niż złoto. Wyd. naukowe PWN. Warszawa 2013, s. 356–428. 
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podziwiania z zewnątrz, z pozycji widza. Ramy prawdziwe, dzięki iluzyjnej          

polichromii, często imitowały marmur lub porfir, szczególnie cenne gatunki         

kamienia, Podkreślały przez to drogocenność i kunsztowność malowidła jako         

dzieła sztuki, wartego szczególnej admiracji ze strony odbiorcy.”27 [Il. 15].  

 

Badania nad ramami obrazów wykazują, że ich listwy i profile bywały pierwotnie            

barwne. Stosowano efekt marmoryzacji, imitujący kamień, kolory przenikały się w          

kamionkowe lub karmazynowe czerwienie, róż, brązy, zielenie, ale także jaskrawe          

pomarańcze, żółcie, czerwienie. Marmoryzacje pojawiały się także na odwrociach wielu          

tablic, między innymi portretów, co świadczy, że nie zawsze były one przeznaczone do             

wieszania na ścianie, lecz mogły być także oglądane w przestrzeni, jako części dyptyków             

stawianych luzem, na przykład na stołach, albo jako przedmioty przechowywane w           

skrzyniach, wyjmowane i oglądane w rękach. Warto o tych dodatkowych efektach           

barwnych ram pamiętać, gdy patrzy się na dzieła niderlandzkich malarzy.28 

Niezmiernie ważne w tym całym procesie jest to, że obrazy można było coraz             

łatwiej transportować. Poza mniejszymi ich rozmiarami, o czym była mowa wcześniej,           

złożył się na to rewolucyjny fakt upowszechnienia się płótna malarskiego jako podłoża.            

W Niderlandach, dzięki ogromnemu popytowi na malarstwo, uruchomiona została wielka          

produkcja obrazów.  

„Aż czterdzieści procent malarzy, udokumentowanych w Brugii między        

rokiem 1400 a 1530, określanych jest jako cleederscrivers - malarz tkanin. Był to             

najwyraźniej osobny zawód, skoro istniały reglamentacyjne regulacje prawno -         

cechowe, zakazujące tym malarzom sprzedawania dzieł wykonanych w technice         

olejnej na desce, bez uzyskania specjalnego pozwolenia”.29  

 

To w tym czasie rama oddzieliła się od obrazu. Obrazy na płótnie stały się              

tańszym zastępnikiem tapiserii i obrazów tablicowych, były zarazem lżejsze. Mniejsze          

lub większe można je było zwinąć w role i po przewiezieniu na miejsce, naciągnąć na               

krosna i oprawić. Niestety jednak, delikatne materiałowo do naszych czasów przetrwały           

w niewielu egzemplarzach.  

27 Za: Antoni Ziemba: Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. Tom 2. Warszawa 2011,  s. 75. 

28 Antoni Ziemba: Sztuka..., s. 429-439. 

29 Tamże, s. 424. 
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Wariantów współpracy na linii zleceniodawca - malarz - ramiarz było wiele.           

Początkowo malarz kupował ramę razem z podobraziem bądź była mu dostarczana przez            

fundatora. Rzeźbiarza, malarza i pozłotnika traktowano równorzędnie jako wykonawców         

zamawianego obrazu. Jeśli wykonanie ram i obrazu zlecano dwóm innym warsztatom, to            

ramę zamawiano jako pierwszą i czasem kosztowała ona tyle samo, co namalowanie            

obrazu. Można wyciągnąć z tego pochopny wniosek, że snycerzy, którzy otrzymywali           

porównywalne zapłaty - traktowano nadspodziewanie wysoko. W rzeczywistości było         

odwrotnie - to ówcześni malarze nie posiadali (jeszcze) uprzywilejowanej pozycji30 (poza           

nielicznymi Mistrzami!).  

Z czasem ugruntowało się podejście, że to malarz, jako posiadający wizję całości            

koncepcji artystycznej, zaczął decydować o wyglądzie i projekcie ramy. To również on            

dokonywał zamówienia ramy. Wytwarzaniem ram zajmowały się już nie tylko wielkie           

warsztaty architektoniczno-rzeźbiarsko-malarskie czy też warsztaty stolarskie      

produkujące podobrazia, ale nowi wyspecjalizowani rzemieślnicy. Ponieważ forma        

obramienia często musiała dostosować się, na przykład do mebli czy wykończenia           

wnętrza, wytwarzaniem ram zajęli się także dekoratorzy i eboniści. Dzięki temu           

procesowi ramy znalazły się pod nadzorem norm cechowych, a co za tym idzie, kontroli              

jakości drewna czy gruntów.  

Niezależnie od powszechnie stosowanych ram bogato zdobionych, na terenie         

Niderlandów czy w krajach saksońskich spotkać można ramy bardzo skromne.          

Wykonane w technice listwowej, płytko profilowane, w kolorach jednolitych - bejcowane           

zazwyczaj na czarno bądź ciemnobrązowo. Polichromia była najczęściej olejna lub          

olejno-żywiczna, kładziona bezpośrednio na drewnie. Zwieńczenia tych ram często         

konstruowano w kształcie łuku.  

Specyficzną odmianę obramienia renesansowego stanowią ramy śląskich       

wizerunków epitafijnych. Obrazy malowane są na desce, której rzeźbione krawędzie          

spełniają funkcje ramy. Obok form prostych, profilowanych lub rzeźbionych występują tu           

obramienia w typie architektonicznym, nasycone snycerką i polichromowane.31[Il. 16]  

Wiek XV i XVI to czas powiększania się kręgów zamożnych świeckich           

właścicieli obrazów. Rozwijał się rynek sztuki, powstawały nowe tematy malarskie i           

30 Gilbert Creighton: Painters & woodcarvers in early Renaissance Italy. 2019. Artykuł. Pozyskano z:              
https://theframeblog.com/2015/11/13/painters-woodcarvers-in-early-renaissance-italy/. 

31 Teresa Mielniczuk, Bohdan Grzegorzewski: Historia ..., s. 21 – 22. 
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nowe sposoby dekoracji odpowiadające gustom humanistycznym. Wnętrza prywatne        

zapełniły się dziełami sztuki w duchu zasad zgodności treści z formą, czyli jednorodności             

stylistycznej zapoczątkowanej w Arystotelesowskiej myśli o decorum. Dobór stosownej         

ramy zależał od tematu, miejsca umieszczenia dzieła oraz życzeń fundatora. Koniunktura           

nie słabła, popyt na rynku sztuki wymusił eksperymenty w technikach malarskich i            

zdobniczych. Jednakże wspólną cechą sztuk plastycznych stało się dążenie do          

doskonałości formalnej i technicznej dzieła a także wysubtelnienie, wyrafinowanie,         

wykwintność i swoboda form.  

Sztuka się zmienia, następuje wysyp nowych form rzeźbiarskich, w europejskich          

warsztatach powstają ramy liściaste, z ornamentami okuciowymi, ornamentami        

amorficznymi - fantazja zdaje się nie ma ograniczeń. Ramy stawały się odrębnymi            

dziełami sztuki. W procesie “sekularyzacji” ramy istotnym przyczynkiem mogło być          

współzawodnictwo sztuk, dzięki czemu malarstwo uzyskało rosnącą przez następne wieki          

przewagę nad rzeźbą i snycerstwem. W literaturze przedmiotu odnaleźć można pełen           

arsenał technik i możliwości, jakich mógł używać rzemieślnik, stając przed wykonaniem           

zlecenia oprawy obrazu. Dlatego uważa się, że to aspekt techniczny spowodował           

wyewoluowanie osobnego zawodu, jakim stał się ramiarz.  

Ciekawym przykładem na wyewoluowanie formy, także w ramie, jest styl          

stosowany głównie w Holandii nazywany “usznym”. Jego cechy są rozpoznawalne,          

składają się ze wszystkiego, co kruche i organiczne: fałdy skóry, pasma mięśni, płaty             

ucha, kości, spiralne muszle i ślimaki.[Il. 17] Styl ten charakteryzuje jego opór wobec             

jakiejkolwiek logiki. „Soczewka uszna nie ma ani góry, ani dołu, ani wewnątrz, ani na              

zewnątrz, są tylko swobodnie płynące formy, niematerialne, jak dym papierosowy. Jest to            

styl, który wywodzi się między innymi z groteskowych motywów, które krótko przedtem            

były we Włoszech modą”32. 

Występująca sieć zjawisk umożliwiła powstanie ram w ich nowożytnym kształcie          

i różnorodności. Można podzielić je na dwa główne typy. Ramy utylitarne, zintegrowane            

z podobraziem lub na niego nakładane, najczęściej mające formę wypukłego “okna” bądź            

“uskoku”, zamykające przedstawioną rzeczywistość oraz ramy nobilitujące, o charakterze         

odziedziczonym po średniowiecznych nastawach, dekoracyjne, często architektoniczne i        

32 Klooster Maarten van ‘t: Kwab: The Auricular in Amsterdam. 2019. Artykuł. Pozyskano z:              
https://theframeblog.com/2018/07/19/kwab-the-auricular-in-amsterdam/. 
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o symbolicznej wymowie.33 Pojawiła się też moda na ramy projektowane przez znanych            

artystów. Ramy typu Sansowino, Clouet, Barile, Herrera, biorą swoje nazwy od znanych            

malarzy, snycerzy czy architektów. Ramy projektowali takiej miary artyści-malarze jak:          

Lippi, Durer, Holbein, później Rembrandt [Il. 18]. 

W okresie manieryzmu ramy dekoracyjne były głównie złocone, płatek złota          

stosowano coraz jaśniejszy, ale także ramy polichromowano. Tworzono nowinki na          

powierzchniach ram, jedną z nich jest granito, dające możliwość tworzenia planów           

walorowych. Pierwszy plan był polerowany, a dalsze matowione34. Stosowano metale          

szlachetne, jak i kamienie szlachetne, inkrustacje ze srebra i kości słoniowej, ozdoby i             

licówki z szylkretów. Owo bogactwo form i treści, które zapewne było kuszące, zarówno             

dla twórcy, jak i późniejszego właściciela obrazu, niosło za sobą spłycenie symboliki,            

jaką wcześniej niosła idea ramy obrazowej. 

Zniekształcone klasyczne formy manieryzmu stopniowo stawały się coraz        

bardziej organiczne, aż połączyły się z naturalistycznym ornamentem stylu barokowego.          

W barokowych budynkach wykorzystuje się schodkowe i cofające się, zamiast płaskich,           

elewacje, a te same rzeźbiarskie manewry wykorzystano w barokowych ramach. W           

sztuce katolickiego baroku ramy były pełne przepychu, głęboko rzeźbione - złocone           

oprawy dopełniały siłę kompozycji lub walory obrazu. Pisze się, że stosowane złoto            

miało kojarzyć się raczej z potęgą ziemską Kościoła niż boskim cudem materii.            

Symbolika ramy przeniosła akcent interpretacyjny na rzeźbione znaki i figury          

alegoryczne, na atrybuty otaczające portret: dystynkcje, herby, często wprost przekazując,          

co autor czy też właściciel chciał widzowi opowiedzieć. 

Sztuka baroku, choć niejednolita na terenie Europy, w dekorowaniu wnętrz          

posiada wspólny mianownik: skłonność do wybujałej formy, umiłowania ekspresji,         

zróżnicowanej kolorystyki i kontrastowych światłocieni. Ramy tego okresu literatura         

przedmiotu dzieli na: (zgodnie ze statutem odbiorcy i miejscem eksponowania dzieła           

sztuki) ramy przeznaczone do wnętrz sakralnych, ramy dworskie oraz ramy popularne -            

stosowane do obrazów lub dla klientów niewymagających dekoracyjności, zgodne z          

instynktownie rozumianą odpowiedzialnością (decorum) ramy wobec obrazu. Istniała        

także czwarta grupa odbiorców, którą byli kolekcjonerzy. Obrazy w ich kolekcjach były            

33 Maciej Kaźmierczak: Ramy, s. 321 – 352. 

34 Richard and Steven Starling: The Art of the Edge…, s. 30. 
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już ciasno stłoczone na ścianach w formie tzw. “tapety”35. Te ich potrzeby            

wykrystalizowały odmienny od pozostałych wzór ramy. Ramę o profilu wyższym,          

powodującym silniejszą głębię w widzeniu obrazu; profil taki wyciągał się do przodu, a             

nie na boki, dzięki czemu oprawa zajmowała mniej miejsca. Obrazy mniej zamożnych            

właścicieli otrzymywały ramy subtelniejsze. W tych warunkach pojawia się zjawisko          

wymiany jednych ram na inne ramy w tym samym obrazie. Wymiana taka wynika czy to               

ze zmiany właściciela obrazu, czy to miejsca ekspozycji, czy też zmiany mody lub gustu.              

Prywatne zbiory zaczęto też oprawiać w takie same ramy dla całych kolekcji, na które              

nanoszono monogram lub herb kolekcjonera.  

Obok ram nie dało się przejść obojętnie. Klienci, widząc powszechność          

zastosowań, chcieli ich więcej. Dotychczasowe warsztaty zmieniają się w zakłady          

produkcyjne. Na początku XVII wieku została wynaleziona maszyna do tworzenia          

ornamentu falowego wyciskanego w masie, który pojawia się na meblach i ramach,            

znacznie przyspieszając proces wyrobu listwy ramiarskiej. Powstają serie wzorów.  

Handel z koloniami Nowego Świata wprowadził do północnej Europy różnorodne          

nowe i egzotyczne gatunki drewna, takie jak heban i amboina. Pojawiają się one najpierw              

jako fragmenty, elementy dekoracyjne, a wkrótce tworzą w całości ramy (np. typu            

cassette), będąc jedynie szlifowane i bejcowane - metodą stolarską. 

W krajach protestanckiej, mieszczańskiej Północy powstają obrazy pod względem         

treści i formy dostosowane do niewielkich izb kupieckich, kamienic, mieszkań. Maluje           

się martwą naturę, sceny rodzajowe, pejzaże. Ramy do tych obrazów są wykonane z             

prostych płytko profilowanych listew, rosnących na zewnątrz, zazwyczaj barwionych na          

czarno bądź ciemne, ziemiste kolory. Piękno obrazu i jego perspektywy podkreśla głębia            

ramy oraz subtelna dekoracja przy wewnętrznej krawędzi listwy, rozświetlając złotym          

pasemkiem całość kompozycji. Ten znany do dziś typ ramy “holenderski”, zaczął           

wytwarzać około 1600 roku niemiecki warsztat snycerski Hansa Schwarhardta36. 

Odmienny charakter mają barokowe ramy francuskie oraz hiszpańskie, wyróżnia         

je elegancja, lekkość i harmonijne komponowanie dekoracji. Ramy w stylu Ludwika XIII            

charakteryzują się wydatnymi, uwypuklonymi i wklęsłym listwami, ozdobionymi        

girlandami wiązanych, ciętych lub pofalowanych liści. Hiszpańskie ramy również         

wykorzystują profil ramy do bogatych i płynnie rzeźbionych ozdób z kwiatów, łodyg i             

35 Teresa Mielniczuk, Bohdan Grzegorzewski..., s.25. 
36 Tamże, s. 30. 
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liści. Podobnie jak w przypadku ramek Ludwika XIII, mogą one biegać wokół całej             

ramki lub - co jest cechą ramek barokowych - mogą podkreślać narożniki (czasem także              

środek listwy). Krawędzie zewnętrzne ramy są lekko pofalowane subtelnymi łukami          

wolut. Hiszpańskie ramki są znane ze swoich polichromowanych wykończeń, które          

dodatkowo podkreślają rzeźbione panele ramy, dzięki czemu mogą tworzyć optyczną grę           

z liniami kompozycyjnymi, zawartymi w obrazach. W stylu Ludwika XIV zaczęto           

rozwijać akcenty narożne podobne do tych, stosowanych w Hiszpanii. Jednak w tym            

przypadku rogi zaczęły wystawać poza liniową sylwetkę ramy, z subtelnymi,          

zakrzywionymi konturami. Na ten ornament duży wpływ mieli projektanci, jak na           

przykład Jean Bérain (ryciny jego prac szeroko rozpowszechniły ten styl, pozwalając na            

dostosowanie go do wielu rodzajów przedmiotów).37 Wersje ram Ludwika XIII i XIV            

stały się popularne w całej Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie powszechny był              

inny, bardziej rzeźbiony, mniej plastyczny ornament. Jednym z najbardziej popularnych          

wzorów w Anglii były ramy typu “kent”, nazwane tak od twórcy Williama Kenta.             

Znakiem rozpoznawczym tej rodziny wzorów jest płaski profil z szerokim fryzem,           

czasem rzeźbiony, często z zarysowanymi narożnikami, odważnymi listwami        

architektonicznymi i, okazjonalnie, rzeźbionym zwieńczeniem.( Il. 19) 

Ramy pochodzące z Włoch posiadają także cechy klasycznego baroku. Modne są           

pełnoplastyczne ramy z ornamentem wychodzącym poza obrys, lico ramy. Jednym z           

najmodniejszych wzorów był typ ram nazwany od imienia i nazwiska artysty ich            

używającego dla swoich prac - typ “Salvatora Rosa”. W swojej najprostszej formie, bez             

rzeźbionego ornamentu, rama ta stała się popularnym wzorem oprawiania galerii w           

wielkich palazzi, zapewniając atrakcyjnie jednolitą oprawę, która mogła zintegrować         

odmienną kolekcję obrazów. [Il. 20] Wzór tej ramy może jednak osiągnąć apogeum            

barokowego bogactwa, z rzeźbioną dekoracją na każdej listwie czy też narożniku. 

We Francji około roku 1700, zaraz po ukończeniu pałacu w Wersalu, barok            

przerodził się w delikatny płaski styl dekoracyjny zwany regencyjnym, w którym, na            

przykład, pilastry zastąpiły kolumny. Cechował on wystrój wnętrza z czasów regencji           

Filipa Orleańskiego (1715- 1723), w który to dążono do przyjemności i wygody, a nie do               

reprezentacji. Meble zaczęły tracić swe masywne kształty, stały się lżejsze i           

wygodniejsze, pojawiały się w nich linie krzywe. W Niemczech w Monachium pojawiły            

37 L. A. Miller: Identifying Framemakers in 17th to 18th-century France. 2020. Pozyskano z:              
http://www.orientalist-art.org/virtual-pictureframes/berain.html. 
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się ramy projektowane przez dworskiego architekta Josepha Effnera, wykształconego na          

dworze francuskim. Typowym ornamentem regencji są abstrakcyjne sploty, złożone         

woluty oraz lekko wypukłe płasko rzeźbione zwoje roślin.38 Ramy były nacechowane           

finezją ornamentów i ich lekkością. Tradycyjne profilowane listwy pokryte są subtelnym           

rysunkiem lekko i swobodnie rozrzuconych rozetek, muszelek, listków czy też kwiatków.  

Styl barokowy wymyka się prostym sylwetom w kierunku krzywoliniowego         

obrysu, przekształcając wystające narożniki i centra ram w wielkie rzeźbiarskie kartusze.           

Warto jednak podkreślić, że w dekoracji tego okresu, poza dominującą tendencją, istniało            

wiele szkół, artystów i rzemieślników, uprawiających sztukę obok lub jedynie          

czerpiących elementy z głównego nurtu. Ramiarze tworzyli wiele modeli ram, do wyżej            

już wymienionych należy dodać typy ram: Lutma - tworzone w Hiszpanii [Il. 21],             

Sunderland - w Anglii, Maratta - we Włoszech czy rzeźbiona rama ażurowa w typie              

flamandzkim. Częstym wykorzystaniem ram barokowych w sztuce dekoracyjnej było         

wykonywanie okazałych luster. Dzięki temu, że tafle luster stały się stosunkowo cienkie i             

duże, szklarze byli często na usługach dekoratorów i architektów. Barokowe ramy w            

pałacowych salonach wyglądały okazale, ogromne lustra podkreślały swoim odbiciem         

dekoracje wnętrz. Odbicie w nich wydawało się ciemniejsze i powstawało w wyniku            

nałożenia na taflę szkła warstwy srebrnego podlewu, a ściślej podlewu cynowego           

pokrytego rtęcią.39 [Il. 22] 

Nie należy pominąć tutaj faktu, iż pod koniec tego wieku opracowano technikę            

produkcji szkła wielkoformatowego, co wpłynęło na pojawienie się typu ram          

przeznaczonych do oprawy pasteli, grafik. Po roku 1730 rozpoczęto produkcję          

oprawionych, oszklonych rysunków, grafik, gwaszy.40 Ramy do nich mogły mieć płytszy           

felc, a co za tym idzie profil stał się węższy. Listwy sklejano z kilku pomniejszych               

frezowanych listewek, dawało to większe urozmaicenie we wzorach, a także przyczyniało           

się do większej stabilności konstrukcyjnej ramy, pomimo niewielkiego przekroju         

poprzecznego profilu.  

38 Natascha Kubisch, Pia Anna Seger...., s. 27. 

39 Tim Forrest: Wielka księga mebli antycznych. Przekład Anna Czajkowska, Teresa Olechowska.            
Warszawa 1997, s.152. 

40 Paul Mitchell, Lynn Roberts: A History of European Picture Frames. London 1996. (Wcześniej jako               
Frame). [W:] Jane Turner: The Dictionary of Art. T. 11. Londyn 1996. s.75. 
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Wstąpienie na tron Ludwika XV owocuje elegancką i pełną wdzięku          

ornamentyką, tak zwanym stylem Ludwika XV. Ramy ulegały dalszemu wyrafinowaniu          

stylistycznemu w latach trzydziestych XVIII wieku. Pojawia się nowy motyw          

dekoracyjny: rocaille, o formach zwijanych na podobieństwo muszli, od którego          

pochodzi nazwa rodzącej się nowej europejskiej epoki: rokoka. Ramy rokokowe zatracają           

klasyczną symetrię baroku, zaskakują niespotykanym dotąd bogactwem wykwintnego        

ornamentu. Dekoracja ta jest bardzo plastyczna, ukrywająca listwowy charakter         

drewnianej konstrukcji, odchodzi od niej, już nie tylko na zewnętrzne boki czy do przodu,              

ale także do środka na powierzchnię malowidła.41 Ramy przybierają także swoje           

zewnętrzne fantastyczne kształty - nerki lub gruszki. Apogeum tego stylu to           

asymetryczna, często ażurowa, subtelna struktura z ornamentem ekstrawaganckim, który         

mógł się składać z motywu fal, muszli, zwierząt, ptaków, kwiatów roślin, które były             

zgodne z ówczesnym filozoficznym ideałem natury. Styl ram był odzwierciedleniem          

XVIII-wiecznego stroju, sztukaterii, mebli i metaloplastyki. [Il 23] 

W połowie XVIII wieku Europejczycy “przeładowani” stylem rokoka, a będąc          

pod wpływem wielkich odkryć archeologicznych w Grecji i Włoszech, a potem w            

Egipcie, odwrócili się od falujących form na rzecz uporządkowanego rytmu. „Powróciły           

formy statyczne i monumentalne, zaczerpnięte z estetyki antyku: geometryczne, proste          

linie greckiego meandra, kanelowania, rozety, rzędy palmet lub symetrycznie         

skomponowane ciągi ‘wolich oczu’”.42  

Założenia nowej epoki - klasycyzmu - powstały za panowania Ludwika XVI,           

przetrwały rzeź rewolucji francuskiej i następnie zostały przerobione przez projektantów,          

takich jak Percier i Fontaine (oficjalnych architektów Napoleona) - najpierw na styl            

zwany Directoire, a potem w Empire. Moda na klasycyzm nie rozprzestrzeniała się, jak to              

bywało do tej pory, za pośrednictwem podróżujących rzemieślników lub książek z           

ornamentami, ale poprzez rozwój imperium napoleońskiego a także z konieczności,          

spowodowanej skutkami wojny: przez dewaluację walut i zakłócenia handlu. Produkty          

tego stylu, poza tym, że miały prostszą formę, były także łatwiejsze w wykonaniu, a              

dzięki temu stały się dostępne dla rosnącej klasy średniej. Ramy tego okresy            

charakteryzuje klasyczna prostota i umiar. Dalej rzeźbiono ornamenty w drewnie,          

41 Teresa Mielniczuk, Bohdan Grzegorzewski...., s.34. 

42 Tamże, s.36. 
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wytłaczano je w masie gipsowej, ale także zaczęto sztancować w blasze lub odlewać w              

brązie a potem złocono. Jednakże ornament klasycystyczny był prawie zawsze płytki lub            

ryty w powierzchni ramy lub nakładany w formie metalowego okucia. Dekoracje były            

ciągami linii, na wewnętrznej bądź zewnętrznej krawędzi listwy, zazwyczaj były to           

perełki, wstążki, rozety, palmety, wole oka, kwiaty lotosu. W kompozycjach ram tej            

epoki narożniki były rozbudowywane (czasem tylko górne) w formie zdublowanych          

elementów z identycznymi formami jak poniższe. Popularnością cieszyły się także ramy           

owalne lub wieloboczne, spotyka się także ramy owalne wpisane w prostokąt. [Il. 24].             

Empire wykształcił wiele profili ram, choć zazwyczaj były uproszczone do dwóch           

ozdobnych zewnętrznych krawędzi i środkowej części podniesionej wysoko (wklęska lub          

skocja). Wysokość profilu często równała się jego szerokości. Te same profile można            

odnaleźć na obramieniach drzwi, okien, na ramach do luster i grafik.43 Powszechną            

praktyka stylu Empire było złocenie, o ile nie całości kompozycji, to dekoracji            

kontrastujących z lakierowanym drewnem.  

U schyłku XVIII wieku i na początku kolejnego tworzą się nowe kierunki            

artystyczne, nawiązujące w swej stylistyce do przeszłości. W sztuce dekoracji, po           

klasycystycznym powrocie do form antycznych, zaczęto odnosić się, w imię          

stylistycznego pluralizmu, do wszystkich historycznych stylów, które znane były od          

czasów starożytnych. W tym kontekście nie dziwi powrót do ornamentyki gotyckiej44. W            

Anglii pojawia się nurt zwany romantyzmem. Dla malarstwa sakralnego powstają ramy           

architektoniczne na wzór tych z XIV i XV stulecia - choć charakterystyczne jest to, że nie                

posiadają złoceń czy ornamentów, a zwykle występują w naturalnym kolorze drewna.  

Kończy się złota era wyrobu ram, sprzedawanych po zawrotnych cenach,          

porównywalnych z cenami obrazów. Osiągnięto wówczas najwyższy poziom kunsztu         

snycerskiego i pozłotniczego. We Francji, w epokach ludwikańskich, wykształcił się          

rodzaj manufaktury ramiarskiej mogącej tworzyć serie wysokiej klasy ram, dzieląc pracę           

na poszczególne kompetencje. Okres sztuki nowożytnej wykształcił ogromną ilość         

rzemieślników, snycerzy, pozłotników, którzy tworzyli piękne i solidne dzieła, nie tylko           

dla bogatych królewskich czy magnackich wnętrz, ale jak się okazało, także dla            

następnych pokoleń. 

 

43 Paul Mitchell, Lynn Roberts, A History .., s.45. 

44 Natascha Kubisch, Pia Anna Seger: Wielka ...., s. 29. 
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Rozdział III 

Rzemiosło i przemysł ramiarski od XIX wieku do dzisiaj 

 

Przełom wieków XVIII i XIX, jak i lata późniejsze, to czas, kiedy obraz odgrywa              

fundamentalną rolę w wystroju wnętrz. Zakup sztuki przestaje być domeną arystokracji.           

Przemysłowcy i mieszczanie urządzają swoje mieszkania dodatkami o, być może,          

mniejszych walorach estetycznych, ale bardziej praktycznych. Obrazy i obrazki stały się           

bardzo popularne i ogólnodostępne, wprowadzały miłą atmosferę do życia nowej klasy, w            

której coraz bardziej ceniono komfort i wygodę (np. styl Biedermeier). Ulubionymi           

technikami malarskimi były wtedy olej i akwarela, które podziwiano szczególnie ze           

względu na ich właściwości kolorystyczne i techniczne. Przy produkcji obrazów          

najczęściej korzystano z tematów wysławiających mieszczański żywot, tak więc         

dominowały sceny rodzinne (familienbilder), portrety grupowe (conversation pieces),        

pejzaże miejskie i wiejskie, zabawy dziecięce, jak i nostalgiczne sceny z historii narodów.  

Radykalna zmiana w społeczeństwie i kulturze, związana ze wzrostem         

uprzemysłowienia, daje się we znaki również w produkcji wyrobów dekoracyjnych, którą           

to unowocześniono, zastępując stare zakłady rzemieślnicze zorganizowanymi       

warsztatami z nowoczesnymi maszynami, przejmującymi większość prac dotychczas        

wykonywanych ręcznie. (Przykładowo liczba zakładów w Londynie między 1790 a 1813           

zmniejszyła się prawie o dziewięćdziesiąt procent45). Rzeźbiarze, zamiast tworzyć osobne          

elementy ram byli zobowiązani do produkcji drewnianych form do wyciskania ornamentu           

kompozytowego.  

W katalogu produktów francuskiej firmy branży złotniczej Christian Francois         

Ducuing pisał: „Wspomniałem już, że w naszych czasach sztuka musi stać się            

przemysłem. Klasom mniej posiadającym wolno już mieć gust, mogą też pozwolić sobie            

na luksus. Sztuka nie tylko nic nie traci, pospolitując się, lecz przeciwnie: zyskuje,             

zaprzęgając przemysł i naukę do swoich celów”46.  

45 Paul Mitchell, Lynn Roberts: A History …. s.51. 

46 Małgorzata Cebo-Foniok. Meble XIX wieku.Wydawnictwo Amber. 1992, s. 274. 

 

na
 ś

ci
an

ę.
eu



31 
 

Tworzący się nowy klient żąda ram ozdobnych, ale możliwie tanich. Ramy już             

nie musiały być rzeźbione w drewnie, pracochłonne, stąd też większość ram zaczyna być             

produkowana na bazie sosnowych listew, z dekoracją plastyczną wykonaną z gipsu, która            

wygląda jak z żelaza, mogły mieć ornament wykonany z pozłacanej masy mączki            

ceglanej. Ramy zazwyczaj były wysoko złocone, bez żadnej patyny czy tonowania           

połysku, a także szerokie, głębokie i toporne. Do pierwszego pokolenia artystów,           

korzystających z dobrodziejstw zmian w branży ramiarskiej, należeli William Turner oraz           

Sir Thomas Lawrence 47. 

Po upadku Napoleona styl Empire przetrwał we Włoszech do około 1830 roku,            

równolegle ze stylem restauracji (dominującym we Francji w okresie Burbonów), choć           

ten ostatni nie wykształcił w ramiarstwie charakterystycznych, dających się wyodrębnić          

cech. 

Styl lat 1830 - 1848 potwierdza dominację francuskiego smaku w dekoracji i            

meblarstwie. Wśród antykwariuszy wyroby tego czasu znane są pod nazwą stylu Ludwika            

Filipa. Dalej postępowało wymieszanie elementów dekoracyjnych poprzednich       

historycznych epok. Dominowały eklektyczne tendencje do łączenia stylu Ludwika         

Filipa, włoskiego neobaroku i neogotyku z modą na wykorzystanie motywów sztuki           

greckiej, etruskiej, japońskiej, chińskiej, mauretańskiej, asyro-babilońskiej.      

“Rzemieślnicy za pomocą wszelkich dostępnych materiałów i technik naśladowali         

egzotyczne i kosztowne tworzywa, na przykład cieszący się ogromnym powodzeniem          

bambus”48. Wszystkie te tendencje doprowadziły do wyewoluowania ostatniego ze stylów          

historyzujących - eklektyzmu. Eklektyzm historyczny cechuje się zwróceniem ku         

przeszłości, kultem przedmiotu, zamiłowaniem do efektów scenograficznych i        

iluzjonistycznych oraz wiarą w technikę i postęp.  

Największą popularność zyskuje w tym czasie tak zwana rama francuska,          

niewiele jednak różniąca się od barokowej ramy z czasów Ludwika XIV. Nadal            

produkuje się ramy w stylu klasycystycznym, dekoracyjnie bogatsze od pierwowzoru.          

Jednak wytwórstwo ram zostało sprowadzone do prawie czysto mechanicznej procedury.          

Style historyczne były w pełni wykorzystywane, wzorniki powielały niezliczone “nowe”          

47 Lynn Roberts: What artists, critics & collectors say about frames: Part 2. 12.09.2019. Artykuł.               
Pozyskano z: https://theframeblog.com/2013/09/01/what-artists-critics-collectors-say-about-frames-part-2/. 

48 M. Cebo-Foniok. Meble XIX wieku.Wydawnictwo Amber. 1992, s.7. 
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ornamenty, które tworzyły swoistą kompilację wielu motywów dekoracyjnych49, często         

dobieranych do konkretnego motywu na obrazie.  

Z kolei od połowy XIX wieku zauważa się w sztuce oderwanie od przeszłości i              

fascynację postępem (kulturowym i technicznym). Tendencja ta była obecna także na           

Wystawie Światowej w Londynie w 1851 roku. W szeregu pawilonów prezentowano           

najbardziej wyrafinowaną produkcję rzemieślniczą i artystyczną. Uwagę przyciągały        

takie nowinki jak: cynkografia i litografia kolorowa, które znalazły natychmiastowe          

zastosowanie w sztuce.50 Warto też podkreślić, że oprócz samej wiary w ten mit postępu,              

również praktycznie wykorzystano niespotykane dotąd możliwości techniki. Przede        

wszystkim promocja była na odpowiednim poziomie, a poza tym, na wystawę tę            

stworzono specjalny katalog, umieszczając w nim eksponowane przedmioty, dzięki         

czemu po wystawie już nie odchodziły w zapomnienie. Do popularyzacji tendencji i mód             

przystąpiły również ilustrowane czasopisma epoki (np. L’arte italiana), komentujące i          

wyjaśniające zawiłości sztuki, a przy tym reklamujące wytwory rzemiosła i przemysłu. 

Do oprawy graficznych nowinek technicznych dopasowały się “ramy        

wiedeńskie”, które zaczęto wytwarzać w jednym z największych ośrodków produkcji ram           

- Wiedniu, w drugiej połowie XIX wieku. Ramy te były bardzo skromne jak na gust               

epoki, profilowane z listew, koloru złotego, połyskujące, a ich cechą charakterystyczną           

było to, że narożniki zastąpiono łukami półkola. Na polu oprawy grafik sprawdziły się             

także ramy tzw. japońskie, wykonane z cienkich listewek, przeważnie bejcowanych na           

ciemno, krzyżujących się na narożnikach. (jeszcze w latach sześćdziesiątych i          

siedemdziesiątych XIX wieku zaczęły przenikać do Europy motywy japońskie         

-asymetria, stylizowane ornamenty organiczne-51, egipskie oraz arabskie.  

Nowy przełom wieków - nowe, rewolucyjne prądy. XX wiek rozpoczyna się           

oderwaniem od historyzmu i tworzeniem oryginalnych dekoracji czerpiących z natury.          

Naturalizm wzbudzał żywe zainteresowanie nie tylko francuskich impresjonistów, ale         

również artystów angielskiego ruchu Arts-and-Crafts. Ten prąd, którego celem było          

połączenie sztuki z rzemiosłem, był prekursorem sztuki secesyjnej (Art Nouveau) -           

niezwykle ważnej w historii sztuki zdobniczej. Podobnie jak w nurcie niemieckiego           

Jugendstil czy włoskiego Stile Liberty, tworzy się dzieła wybitnie dekoracyjne, silnie           

49 Paul Mitchell, Lynn Roberts: A History…s.49. 

50 M. Cebo-Foniok: Meble XIX, s. 274. 

51 Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz. Dzieło cytowane. 
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odwołujące się do motywów roślinnych, z mocno przestylizowaną formą, nakreśloną          

zazwyczaj na jednej falującej, dominującej linii. Pojawiają się znowu formy ażurowe.           

Secesja, w miejsce typowych profili ramiarskich, wprowadziła płaskie listwy, z których           

wychodzą wybujałe formy, nie licząc się z fizycznym aspektem drewna. Artysta           

secesyjny komponuje ramy, jakby z wyciągniętego ciasta lub smugi dymu, w zamierzoną            

asymetryczną formę. Jest także wiele przypadków, gdzie przybijano do podobrazia z           

płyty cienkie listewki i malowano między nimi pola. Konstrukcje te były zbliżone do             

płaskich ram gotyckich - retabulum.  

Wbrew seryjnej produkcji ram w wielu zakładach Europy (już od schyłku           

eklektyzmu) daje się zauważyć znaczny trend indywidualnego podejścia do oprawy i           

tworzenia ramy przez artystę lub z jego inspiracji dla konkretnego obrazu. Oprawę swych             

obrazów projektowali między innymi Franz von Stuck [Il 25] oraz Gustaw Klimt. Jednym             

z orędowników takiej idei był William Morris, zagorzały zwolennik rzemiosła. Uważał,           

że „Sztuka jest pozytywną koniecznością życiowąi przyczyni się do uwolnienia          

człowieka od poniżających warunków, w których zmuszony jest pracować”52. To on i            

jemu podobni architekci czy projektanci wnętrz, kładli duży nacisk na znaczenie technik i             

dobór materiałów w końcowym odbiorze dzieła wizualnego.  

Problem “taniej produkcji” dotknął wielu malarzy. Tacy artyści jak Francuz          

Auguste Couder i Victor Orsel oraz niemieccy nazareńczycy (Franz Pforr) projektowali           

własne ramy, aby stworzyć odpowiednią oprawę, która byłaby jednością z całym dziełem            

sztuki. To oni mieli najważniejszy wpływ na szeroki ruch artystyczny - prerafaelitów,            

związany z projektowaniem ram w XIX wieku. Wzory opracowane przez Forda Madoxa            

Browna53 i Dante Gabriel Rossetti [Il. 26] wskrzeszały starożytne praktyki, takie jak:            

złocenie bezpośrednio na drewnie dębowym czy proste połączenia drewna zamiast cięcia           

pod kątem 45 stopni. Postępowali zgodnie z naukami znanego krytyka sztuki Johna            

Ruskina, który wierzył, że żaden materiał nie powinien udawać, że jest czymś, czym nie              

był (jak na przykład, złocenie na gładkiej warstwie gesso udawało, że jest prawdziwym             

złotem). „Dlatego ornament prerafaelitowy był rzeźbiony z drewna, gdy tylko było to            

możliwe, a złoty płatek często nakładano bezpośrednio na wyszlifowane drewno dębowe,           

52 M. Cebo-Foniok: Meble ..., s. 279. 

53 Brown Ford Madox: A private view of Victorian frames. Artykuł. 2019.04.17. Pozyskano z:              
https://theframeblog.com/tag/ford-madox-brown/. 
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nadając teksturę i zainteresowanie obszarom złocenia”.54 Stosowali również zupełnie         

nowe geometryczne listwy i ozdoby, robiąc zakrzywione i liniowe narożniki oraz kółka,            

kwadraty czy inne geometryczne wzory na fryzie.  

Indywidualne podejście do każdego dzieła zaowocowało wyjątkowymi,       

dopasowanymi do obrazu kompozycjami. Uważa się, że to ruch nazareńczyków i           

prerafaelitów ma największy wpływ na konstruowanie ram przez samych artystów oraz           

na sposób (prawidłowej) oprawy w następnych wiekach. Już impresjoniści stosowali do           

oprawy swych dzieł i dekoracji geometryczne kształty, a nie klasyczne organiczne czy            

architektoniczne struktury. Zwłaszcza ryflowane wzdłuż listwy ramy Edgara Degasa były          

stymulowane odejściem od tego, co dostępne na rynku gotowych ram. [Il 27].            

Interesujące podejście do malowania swoich ram, jak samych obrazów miał          

Georges-Pierre Seurat. Nakładał na podobrazie białe ramy z na przykład złotą zewnętrzną            

listwą oddzielającą świat artysty od świata zewnętrznego i malował je plamkami           

komplementarnie do sąsiednich obszarów farby na obrazie, aby wydobyć optycznie cechy           

malowanego obrazu. Z innych wielkich artystów malujących swoje ramy można          

przywołać Vincenta Van Gogha. Jego obrazy z motywami japońskimi są wyposażone           

(zazwyczaj) w szerokie płaskie listwy, które malował w kolorach podkreślających          

estetykę obrazu.  

Jednak staranna oprawa swoich obrazów to nie był masowy ruch malarzy. W            

istocie, nie było jednolitego typu oprawy i podejścia do niej. Nowe style artystyczne w              

malarstwie przeciwne były po prostu skostniałym zasadom sztuki akademickiej. Na          

przykład impresjoniści odrzucali złocone ramy, jako przeszkadzające w odbiorze nowej          

sztuki, “gryzące się” z tonami pomarańczu i żółcieni na płótnach. Choć wykorzystywali            

stare, uszkodzone ramy barokowe, to przemalowywali je, uważając, że złoto zbyt           

rozprasza uwagę i odciąga widza od obrazu - gra światła55. Mimo to, ich obrazy              

występowały nieraz w złoconych ramach, jednak nie zawsze odbywało się to na            

podstawie ich wyborów. 

Już od końca XIX wieku postępował proces tworzenia się naukowego podejścia           

do dzieła sztuki oraz redefinicji pojęcia zabytku. Powszechność i egalitaryzacja          

kolekcjonerstwa, rozwój wystawiennictwa publicznego a także krytyczne podejście do         

konserwatorstwa wpływały na funkcję ramy w obrazach. Kolekcjonerzy, którzy byli na           

54 Lynn Roberts: Artists and the frame: a video. 14.09.2019. Artykuł. Pozyskano z:             
https://theframeblog.com/2016/12/15/artists-and-the-frame-a-video/. 
55 Paul Mitchell, Lynn Roberts, A History …, s.49. 
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tyle awangardowi, aby zainwestować w Degas czy Moneta, oprawiali impresjonistyczne          

obrazy w antyczne francuskie ramy, tworząc kombinacje, które dziś tak dobrze            

znamy.[Il. 28] Złote ramy nadawały nowościom charakter “neorokokowy”, osadzając je          

w tradycji. Środowiska nowych elit paryskich chętnie odwoływały się do tradycji dworu            

francuskiego, a także do kultury epoki rokoka. 56 

Rosnąca popularność malarstwa jako głównego środka wyrazu artystycznego,        

przy jednoczesnym trendach wyżej opisanych, wykrystalizowały nowy typ ramy do          

obrazów. Paul Durand-Ruel, francuski marszand i kolekcjoner, opracował odrodzoną         

francuską ramę Régence (zwaną także w niektórych źródłach jako Barbizon) z           

formowanym ornamentem. Rama ta była bardziej akceptowana przez jego amerykańskich          

klientów, z ich renesansowymi i barokowymi pałacami oraz kolekcjami antycznych mebli           

europejskich. Wzór ten charakteryzował się różnorodnością motywów ciągłych,        

wykonywanych na skocji - miejscu dekorowanym do tej pory dość oszczędnie. Ten            

dekoracyjny profil, opadający w kierunku wnętrza ramy, pasował do pejzaży, tworząc           

głębię - wrażenie przestrzeni. 

Modą stało się wprowadzenie do oprawy obrazów płaskiego pasma (śródpasma)          

między brzegiem obrazu i wewnętrzną krawędzią ramy. Kompozycje te nie zaczynały się            

nagle profilem ramiarskim, a posiadały wewnętzny obszar, rodzaj passe-partout, który          

artysta mógł pomalować kolorem podkreślającym walor obrazu. Technikę tę stosował          

Edgar Degas projektując swoje wariacje ram złoconych. 

Oprawy obrazów stały się różnorodne, w zależności od stylu, charakteru, techniki           

wykonania oprawionego dzieła, jak i miejsca, gdzie ono miało zawisnąć. Musiały także            

odzwierciedlać charakter wielkich budynków komunalnych, ratuszy, muzeów (dla        

których klasycyzm uważano za bardziej odpowiedni), charakter wnętrz kościołów lub          

szkół (gdzie elementy dekoracji gotyku były słuszniejsze). Artyści i rzemieślnicy          

dostosowywali się do szerszych projektów i koncepcji architekta czy też inwestora. Ramy            

musiały oddawać właściwe poczucie wielkości obrazu i miejsca, gdzie je wieszano (np.            

pałace i zamki amerykańskich i europejskich przemysłowców). Klasycystyczne ramy         

Wspomnianego już wcześniej Franza Stucka zostały w takim właśnie celu wytworzone,           

by nadać jego obrazom autorytetu (np. oprawa obrazu Die Sunde). Projekty Stucka i             

innych twórców okresu secesji zostały stworzone w sposób czerpiący z otoczenia           

monumentalnej architektury i pasujący do niej, jednak co do proporcji i ornamentyki nie             

56 M. Kaźmierczak: Ramy i...., s. 321 – 352. 
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stosowały się do ścisłych norm. Wykorzystywano eklektyczne podejście końca XIX          

wieku, stosując elementy secesji z uproszczonymi panelami już nadchodzącego stylu art           

deco. Praca Maxa Klingera jest dobrym przykładem następującego trendu [Il. 29], gdzie            

malarstwo i architektura ściśle współpracują, tworząc symboliczną oprawę nowego         

wieku.  

Wiek XX charakteryzuje się rozpadem tradycyjnych wartości, ideologii oraz         

niestabilnością polityczną, co znalazło odzwierciedlenie także w sztuce. Schyłek secesji          

przyniósł osłabienie zainteresowania sztuką dekoracyjną. Choć narodziły się bardzo         

zróżnicowane formy artystyczne, to miały one rzadko wpływ na dekoracyjność ramy.           

Funkcjonalizm wypiera ornamentykę. Jednym z wyjątków jest lokalna sztuka ludowa i           

międzynarodowy styl zapoczątkowany w 1925 roku na Międzynarodowej Wystawie         

Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłu. Styl art deco zainteresował kreatorów sztuki          

dekoracyjnej - sztuki wnętrza. Nobilitując rzemiosło artystyczne, nowy styl przesunął          

malarstwo i rzeźbę na plan dalszy. Art deco powstało w opozycji do przeszłości             

artystycznej, zwłaszcza secesji, lecz równocześnie zaakceptowało licznych prekursorów,        

tolerując inspiracje sztukami pozaeuropejskimi i sztuką wpółczesną: geometryzującą        

sztuką czarnej Afryki, motywami azteckimi, formami piramid znanych sztuce Egiptu,          

szczególnie modnych po odkryciu grobu Tutenchamona, sztuką Japonii, francuskim         

fowizem, włoskim futuryzmem, rosyjskim konstruktywizmem. „Pomimo tak licznych        

inspiracji art deco zachowało jednolitą, chłodną, opartą na jasnej, czytelnej konstrukcji           

formę, podporządkowaną linii prostej, bądź fragmentom okręgu”.57 

Rama obrazowa podporządkowuje się modzie i bywa zunifikowana z pozostałymi          

elementami dekoracji. Ma pasować do mebli i dodatków. Zazwyczaj wykonuje się ją z             

litego drewna liściastego (dalej heban, choć częściej tańszy orzech bądź jego czeczot) czy             

fornirowanego egzotycznymi gatunkami, następnie lakieruje na wysoki połysk, do         

dekoracji wykorzystuje masę perłową, kość słoniową bądź złocone odlewy z brązu. Poza            

malarstwem i grafiką popularna stała się oprawa fotografii. 

Oprawianie obrazów w oryginalne ramy historyczne bądź na nie stylizowane          

dotyczy także i malarzy XX wieku. W ten to sposób artyści podkreślali związek             

najnowszej sztuki z dawnymi Mistrzami. Pobudki takiego działania były różne; twórcy           

byli w opozycji, transpozycji czy kontynuacji lub też wyrażali sprzeciw wobec procederu            

masowego produkowania (już nie rzeźbionych) ram stylizowanych na dawne. Malarze          

57 Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska: Art Deco w Polsce, Katalog wystawy. Muzeum Narodowe w 
Krakowie. 1993, s.8. 
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często sami tworzą swoje ramy, szukając ornamentów i rozwiązań plastycznych,          

mających wydobyć z obrazu to, co najlepsze. Artyści zaczęli bawić się pomysłem ramy,             

pozwalając, by obraz uwolnił się z niej na różne sposoby. Ciekawy przykład            

nowatorskich rozwiązań znajdujemy między innymi w obrazie Salvadora Dali „Couple          

with Their Heads Full of Clouds”, gdzie ramka przypomina ideę renesansowej ramy jako             

okna na inny świat, jednocześnie będąc konturem czegoś więcej – dwóch osób. Podobne,             

nieco żartobliwe zastosowanie ramy wykorzystuje Rene Magrittte. [Il. 30]. 

Przytłaczająca większość postępowych malarzy po drugiej wojnie światowej        

rezygnuje z oprawy w ramy, co wynikać ma z symbolicznego włączenia dzieła sztuki w              

bieżącą rzeczywistość. Stosuje się także listewki z surowego drewna, czernionego lub           

bielonego jedynie, przybite do boków podobrazia. Służy to bardziej celom ochronnym           

dzieła niż dekoracyjnym. Ornament został zdegradowany i odrzucony jako “zbrodnia”58.  

W powszechnej świadomości zakorzeniła się opinia, że malarstwo nowoczesne i          

współczesne nie wymaga ramy, nie biorąc pod uwagę pobudek, z jakich wypływało tamto             

‘nie’. Proces ten postępował dekadami, poczynając od masowej reprodukcji dzieł          

malarskich, poprzez przedstawianie ich w katalogach i albumach malarskich jako dzieł           

Mistrzów pozbawionych ram, aż do płaskich ilustracji z wytuszowanymi oprawami.          

Także w galeriach i muzeach sztuki nowoczesnej pokazuje się często nieoprawione           

obrazy, co jakoby odpowiada estetyce modernizmu, tymczasem mija się to z prawdą,            

gdyż na przykład Kazimierz Malewicz [Il. 31] czy Pablo Picasso oprawiali swoje obrazy.  

W świecie współczesnym sztuka dysponuje olbrzymią różnorodnością materiałów        

i środków. Artyści dowolnie mieszają tworzywa i formy, według priorytetu celu, jaki            

zamierzają osiągnąć. Nie istnieje podział na sztukę wysoką i sztukę popularną, na to, co              

artystyczne i rzemieślnicze. Artyści szybko przemieszczają się z miejsca na miejsce,           

przenikając się różnymi wpływami i kulturami. Każdy na bieżąco posiada dostęp do            

dokonań twórców w dowolnym zakątku świata (lub prawie). Także w sztuce biorą udział             

najnowsze technologie, Internet. Niewątpliwy wpływ na rozwój malarstwa miały         

naukowe osiągnięcia antropologii wizualnej (Antropologia wizualna jest dobrze        

dostosowana do zrozumienia, w jaki sposób różnorodne grupy ludzi interpretują wizualne           

wyobrażenia zgodnie z ich społecznym położeniem i społecznym kontekstem)59 oraz          

58 Ernst H. Gombrich: Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej. Przekład Dorota 
Folga-Januszewska. Kraków 2009, s. 61. 
59Antropologia wizualna. Artykuł. 26.02.2020. Pozyskano z:      
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antropologia_wizualna. 
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obrazu cyfrowego. Człowiek naprawdę coraz bardziej jest miejscem obrazu (za Hansem           

Beltiningiem60).  

Tak jak w świecie, tak i w sztuce mamy do czynienia z globalizacją. Także tu nie                

istnieje presja wyznaczania granic; granic, na przykład, między obrazem a otoczeniem.           

Nie ma potrzeby odgradzania sztuki a dzieło nie ma cech przeciwstawnych codzienności.            

W przestrzeni publicznej, która znajduje się dziś w strefie zainteresowań wielu artystów,            

mamy bogate możliwości ekspozycji sztuki. Obok murali i graffiti można wymienić tutaj:            

uliczne performance, różnego rodzaju instalacje, street-art, a także pokazy mody czy           

parady uliczne. Można dziś właściwie mówić o sztuce totalnej. Malarstwo w przestrzeni            

miejskiej odbywa się bez ram w formie plastycznej czy też fizycznej. (Jednak jak, w              

takim kontekście, odbierać protesty artystów street-artu przeciwko odkuwaniu ich prac          

oraz sprzedaży do galerii czy też prywatnych kolekcji? A może obramieniem dla murali i              

graffiti stają się krawędzie ścian, miejsce ich stworzenia? Może obramienia wciąż mają            

miejsce bytu, jednak znów zmieniły formę?). 

W ujęciu atropologiczno-historycznym oprawianie obrazu to wprowadzenie do        

przestrzeni ładu, w wyniku którego powstają relacje: przestrzeń zewnętrzna - rama - jej             

wnętrze. Stąd też wyłania się pierwotny aspekt symboliczny aktu obramienia, czyli aspekt            

porządkowania i hierarchizacji przestrzeni. Konieczność tej hierarchizacji należy do         

najbardziej pierwotnych potrzeb człowieka i społeczności tworzących kulturę61. Rama         

przez setki lat była rozwijana i odradzała się w wielorakich kompilacjach form,            

materiałów czy też brył, w istocie swego bytu stanowiąc linię, cienką linię symboliczną             

pomiędzy światem stworzonym ręką utalentowanego człowieka a codziennością. Ramy         

obrazowe od zarania stanowiły granicę, także w znaczeniu abstrakcyjnym, między sztuką           

a otoczeniem. 

Idea hierarchizacji przestrzeni wydaje się absurdem. Zauważyć jednak można         

pewien nowy ruch: pojawiają się już złote ramy telewizorów, złote i błyszczące oprawki             

telefonów. Strefą, sferą, która wymaga oddzielenia jest świat wirtualny. To tu pojawia się             

nowa granica. Rama - jako komunikat hierofanii, objawienia się świętości62, wskazuje, że            

tą świętością byłoby wszystko po tamtej stronie ekranu. Współczesną ikoną staje się            

60 M. Kaźmierczak: Ramy..., s.329. 

61 Mircea Eliade: Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej. Za: M. Kaźmierczak: Ramy, s. 321-352 

62 Tamże, s. 321-352. 
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świat wirtualny schowany za ekranem. Tradycyjne ideały i tradycyjne pojmowanie          

sacrum jakby przestały istnieć.  

Jeśli ‘artystyczne’ występowało w zastępstwie sacrum, ‘powszechne’ zaś        

reprezentowało to, co pozbawione transcendencji, geniuszu (profanum), to dziś możemy          

mówić śmiało o zawłaszczeniu sacrum przez profanum, czyli świętokradztwie, czy też           

odwrotnie - jak twierdzą niektórzy - o powszechnej sakralizacji, uświęceniu zwykłego           

indywiduum. Odnosi się wrażenie, że w powszechnej opinii (przynajmniej młodych)          

‘wirtualne’ równa się ‘artystyczne’. 

Mimo wszystko, rzemieślnicy, tworzący ramy współcześnie, są przekonani, że         

istnieje namacalna granica pomiędzy światem zewnętrznym a światem wewnętrznym         

artysty. Pragną artystycznie zapełnić tę przestrzeń. Tworzą w przekonaniu, że rama jest            

częścią całego dzieła, integralnie do niego należy. Jest w stanie je zinterpretować, że             

sztuka ramiarstwa istnieje. Fakt, że artyści zaczęli bawić się pomysłem ramy uświadomił,            

że nie ma żadnych zasad określających, jak te granice mogą być używane - i jest to fakt                 

pozytywny, który można twórczo wykorzystać. Na przykład Dali otworzył przed ramą           

absolutnie nowe możliwości (rama u niego może służyć jako szparka, przez którą coś             

podglądamy lub  rama jest konturem bohatera obrazu i inne).  

Holly Lane, amerykańska artystka, przedstawiła w Internecie następująca opinię:         

„Zrozumiałam, że rama może być wieloma rzeczami; może ucieleśniać dodatkowe          

pomysły, może być środowiskiem, może być schronieniem, może być kontekstem          

informacyjnym, może być w dialogu z obrazem, może się rozszerzyć, może być jak ciało,              

które wyraża umysł i wiele innych bogatych permutacji…”63. 

Ta opinia może być podsumowaniem współczesnych batalii o ramę. Z całą           

pewnością wciąż jest zapotrzebowanie na zachwyt ramą i jej możliwościami, na           

oryginalne, fachowe, a zarazem piękne przedmioty sztuki. 

  

63 Roberts Lynn: How artists have used the frame in the past, & how they can use it now. 12.09.2019. 
Artykuł. Tłumaczenie autora. Pozyskano z: 
https://theframeblog.com/2016/06/09/how-artists-have-used-the-frame-in-the-past-how-they-can-use-it-now
/. 
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Podsumowanie i wnioski 

 

W niniejszej pracy staraliśmy się przedstawić po pierwsze: szkic historii rozwoju           

ram i obramowań, po drugie: praktyczne funkcje, jakie ramy pełniły - w perspektywie             

przedstawionych naukowych opracowań historii sztuki, po trzecie: główne tendencje w          

przydawaniu ramom okeślonej funkcji kulturowej i symbolicznej w społeczeństwie         

europejskim. 

Ramy zdecydowanie są świadectwem rozwoju historii sztuki. Wraz ze zmianą          

myślenia, rozwoju i warunków życia człowieka zmienia się sztuka, a tu konkretnie –             

zdobnictwo ramowe obrazu. Zmieniają się materiały, proporcje, pomysły, symbolika. Te          

zmiany pozwalają odczytać ducha czasów minionych, modę, aspiracje właścicieli, nurty –           

są czymś namacalnym, świadectwem. Autor jest przekonany, że rama w sposób           

całkowicie niesłuszny została usunięta z katalogów z malarstwem. Istnieje ona głównie           

po to, by podkreślić, a nawet uzupełnić walory obrazu. Uwydatnia piękno wnętrza i             

świata. Raz zlewa się z tłem - niezauważalna, raz pełni rolę służebną, eksponując obraz.              

Innym razem stanowi dzieło samo w sobie – misterne i kunsztowne. Obramowanie            

tworzy harmonię lub niezgodę – ale zawsze wymowną (na przykład sprzeciw wobec            

kultury masowej produkcji). 

Podsumowując różne praktyczne funkcje, jakie ramy spełniają, można wymienić         

następujące: 

- wydzielenie odrębnego obszaru zainteresowania z przestrzeni, 

- tworzenie tła dla innego obiektu, 

- podkreślenie walorów dziełu sztuki, przez, na przykład, dodanie filarów, złota czy            

szlachetnych kamieni, 

- tworzenie harmonii z miejscem, architekturą, podkreślanie swoim odbiciem stylu          

dekoracji wnętrz,  

- tworzenie przejść, stref, ‘przedsionków’ w inny wymiar (nastawy ołtarzowe), 

- tworzenie perspektywy (optycznie przybliżają lub oddalają dzieło), 

- tworzenie obszarów jasności, przyciągnięcie wzroku, 

- walory dekoracyjne, zgodne z gustem nabywcy, 

- zmienianie przestrzeni, np. tworząc iluzje okna, 

-  ramy są miejscem na komentarz, przypis do dzieła, wolną fantazję (marginalia), 

- ramy mogą być całkowicie nową koncepcją artysty, uzupełniającą obraz. 
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Jak zostało to przedstawione w poprzednich rozdziałach, ramy niosą w sobie także            

wymiar symboliczny i kulturowy: pozycjonują widza względem dzieła, uświadamiają mu          

fakt oglądania wytworu artystycznego. Często dostosowują się do panującej religii,          

tworzą symbole, znaki i figury alegoryczne. Użyte w ramach materiały same w sobie             

niosą wartość symboliczną (złoto – boskość). Kształt również ma różnoraką wymowę: na            

przykład arka czy nisza symbolizują sklepienie niebios lub nawet aureolę.  

Od zarania dziejów można zauważyć, że piękno, tak jak i świętość, było przez             

człowieka w jakiś sposób wykluczone, oddzielone od tego, co powszechne,          

ogólnodostępne. Jeśli spojrzymy na zapisane początki wydzielania sacrum z przestrzeni,          

odnosząc się na przykład do biblii, to zauważymy, jak w sposób bardzo konkretny             

wyselekcjonowani rzemieślnicy tworzyli sienie i podwoje, wnęki i przejścia, bramy i           

odrzwia, by odgrodzić, zabezpieczyć zwykłych śmiertelników przed niechcęcym        

sprofanowaniem świątyni, za co groziła śmierć (na przykład w: 1 Księga Królewska,            

rozdział 6, wers 3164). 

Z czasem, zachowania z przestrzeni sacrum przeniosły się na zachowania ludzi           

odpowiedzialnych za dzieła sztuki. Obrazy zaczęły być umieszczane na różnego rodzaju           

nośnikach, stanowiących cienką granicę. Także artysta chciał dla swoich tworów          

wyodrębnić specjalną przestrzeń.  

W Bizancjum ikona sama w sobie była święta, już oddzielona, dlatego rama była             

tylko nierzucającym się w oczy wgłębieniem w desce, skromnym wydzieleniem          

obszarów. Taki margines był swego rodzaju ramą w czystej postaci, mającą w            

wyobrażeniu wiernych rozdzielić dwa światy: świat profanów “tu i teraz” od świata            

boskiego “tam i zawsze”. Tak stworzona rama nie wymagała dodatkowego zdobienia z            

uwagi na ściśle duchowy charakter przedmiotu. Przez setki lat rama miała dopełnić            

kultowości obrazu: służyła wydzieleniu, ale także podniesieniu prestiżu dzieła, poprzez          

całe nastawy (niby ogrodzenia i bramy), wreszcie poprzez użycie złota, które wzmagało            

efektu cudowności i wyrażało wszystko, co wyższe, boskie. 

W epoce gotyku strzeliste obramienia wzmagają ekspresję i efekt oddalenia          

dzieła, wyrażają związek z duchem czasu, z rzeźbą oraz architekturą. Misterna robota            

snycerska już wprost odnosiła się do Świątyni Salomonowej, a programowa idea światła            

– do Zbawiciela. Jednak z drugiej strony, pojawiają się marginalia - niemalże rewolucja             

– stanowiące nową przestrzeń dla świeckiej fantazji.  

64 Biblia Jerozoliska. Wydawnictwo Pallotinum. Poznań 2006, s. 377. 
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Poczucie odrębności nowej klasy społecznej stwarza nowe potrzeby na obrazy i           

ich ramy – pojawiają się dzieła na użytek własny, dostosowane do indywidualnych            

potrzeb. Rama już nie tylko oddziela świat od zaświatów (Fajum), czy święte od             

nieświętego, ale także osobne od powszechnego, wnętrze i zewnętrzne. 

Rama jest świadkiem relacji formy i treści: raz jest to ich zgodność (decorum), raz              

wygrywa forma nad treścią (rokoko), raz forma ramy jest prawie niewidzialna w stosunku             

do przekazu obrazu. 

Przez wieki zmieniała się koniunktura dla ramiarzy, lepsze okresy przeplatały się           

z gorszymi, zmieniały się mody i cele, ale nieustannie powstawały ciekawe rozwiązania            

konceptualne ram. Rozwijają się nowe strategie na to, jak połączyć to, co przed obrazem,              

i to, co w nim. Pojawiają się ramy malowane w obrazie, integralne, przechodzące w              

profilowania ram rzeczywistych. Poprzez iluzoryczność, groteskowość, aluzyjność,       

trompe-l-oeil rzemieślnicy chcą wywołać pytanie o granice świata tworzonego i          

rzeczywistego. Z kolei manieryzm (niesamowicie bogaty w treści i formie) niósł           

spłycenie tej głębokiej symboliki balansowania czy współistnienia światów. W baroku          

symbolika ramy przeniosła akcent interpretacyjny na rzeźbione znaki i figury          

alegoryczne, na wyraz zewnętrzny. 

Niejednokrotnie rama postrzegana jest jako przedmiot, który pełni rolę czysto          

służebną, bez wyrazu symbolicznego. Ma służyć ujednoliceniu, ma zintegrować         

odmienną kolekcję obrazów, ma zunifikować się z meblami czy wnętrzem (poprzez           

jednorodne profile, które można odnaleźć na obramieniach drzwi, okien, na ramach do            

luster i grafik). Lecz i tak tworzy linię: różnicę między tęsknotą artysty za oryginalnością,              

a tęsknotą właściciela za jednorodnością, na przykład.  

Aż w końcu XX wiek przyniósł uwolnienie obrazu od ramy, ramy od obrazu. Dziś              

mamy nowe tendencje. Sacrum zostało odrealnione. Nie mamy poczucia bliskości i mocy            

świętości, by czuć przed nią respekt. Świętość jest gdzieś daleko, w innym świecie. Nie              

czujemy także tradycyjnego dystansu wobec sztuki, która jest na wyciągnięcie ręki.           

Piękno najłatwiej zauważyć na fotografii czy na ekranie. Tu i teraz nie czujemy             

hierofanii, nie musimy nic odgradzać. 

Jednak wciąż lubimy podziwiać wybitne dzieła ramiarskie, które stworzyli artyści,          

snycerze, rzeźbiarze, eboniści, pozłotnicy, architekci, dekoratorzy oraz rzemieślnicy i         

mistrzowie ramiarstwa przez pokolenia. I choć do naszych czasów przetrwały tylko           

niektóre, zachowano je w nielicznych katalogach czy kolekcjach, to i tak niewątpliwie            

świadczą one o uczestnictwie tego przedmiotu w dziejach Historii Sztuki.   
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Streszczenie 

 

Tytuł niniejszej pracy dyplomowej brzmi: Historia i funkcja ramy obrazowej w           

sztuce europejskiej. Celem natomiast, który opisano we Wprowadzeniu, jest przybliżenie          

dziejów ramy i obramowań, które, przez ostatnie dziesięciolecia ignorowane, dziś          

powracają w krąg zainteresowań naukowych. Równocześnie, na bazie tego skrótowego          

opisu powstania, rozwoju oraz uprzemysłowienia ram, autor zajmuje się samym sensem           

istnienia tego obiektu – jego funkcją oraz symboliką. Dobór ramy do obrazu czy wnętrza              

to nie tylko kolor i faktura, ale także myśl, kontekst i wieloaspektowość potrzeb i celów.  

Pracę podzielono na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym przedstawiono         

prymarne funkcje obramowań, wiodące do powstania pierwszych ram oraz ich przede           

wszytkim służebną rolę w sztuce sakralnej w czasach od starożytności do średniowiecza.            

Rama miała uwydatnić świetność czy świętość obrazu. Jednak już w X wieku, wzorując             

się na pracach iluminatorskich, rama staje się magrinesem, na którym można umieścić            

dodatkowe informacje interpretacyjne. Rama pozyskuje swoje oddzielne znaczenie.  

W rozdziale drugim prześledzono rozwój ram obrazowych w czasach         

nowożytnych. Rama zaczyna służyć innym celom – mniej kultowym, bardziej          

prywatnym, o wiele bardziej zróżnicowanym. Daje ona pole do wyobraźni wielu           

kreatorów. Koniunktura i popyt wpływają na niesamowity rozwój ramiarstwa:         

wytwarzaniem ram zajmowały się już nie tylko wielkie warsztaty         

architektoniczno-rzeźbiarsko-malarskie czy też warsztaty stolarskie produkujące      

podobrazia, ale nowi wyspecjalizowani rzemieślnicy. I tak, snycerze, ebeniści,         

dekoratorzy wnętrz, meblarze, a także sami malarze – tworzą oryginalne, kunsztowne           

dzieła sztuki. Zmienia się znowu symbolika ramy – wskazuje na to, co ziemskie             

(dostatek, dystynkcje, herby). Ramy stają się nie tyle wyrazem, tego, co wyżej, ale             

luksusu i bogactwa (powiązanie z funkcją złota). Wiek XVIII przynosi powolny odwrót            

od przesycenia formą. Także rama świadczy o ewoluowaniu kierunku od naśladowania           

rzeczywistości (mimetyzm) ku wyobrażaniu pewnych nurtów zgodnych z ówczesnym         

ideałem filozoficznym (początki romantyzmu). 

Rozdział trzeci mówi o tym, jak wraz z XIX wiekiem mija złoty wiek ramiarstwa i               

sztuka wchodzi w czas rzemieślnictwa. Powstają maszyny do tworzenia form i           

powielania ornamentów. Takie nowinki jak: cynkografia i litografia kolorowa znajdują          

natychmiastowe zastosowanie. Następuje moda na szkło, grafiki i czasopisma. Jednak          
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akcja wywołuje reakcję: w ucieczce przed schematyzmem i kopiowaniem rodzi się ruch            

nazareńczyków czy prerafaelitów. Własne oryginalne ramy tworzą tacy indywidualiści         

jak:  Edgar Degas,  Vincent van Gogh, Salvador Dali czy Picasso.  

Wiek XX przynosi absolutną wolność tworzenia, zarówno w sensie         

materiałowym, jak i ideowym. Wolność ta idzie, z jednej strony, w kierunku zaprzeczania             

racji bytu ram (wycinanie w katalogach czy przedstawianie sztuki modernistycznej jako           

‘bezramowej’), z drugiej strony, w kierunku zachwytu nad możliwością ramy, a czasami            

znowu w stronę kreowania wielkich przestrzeni jako obramowań dla, na przykład,           

graffiti. Także sztuka popularna lubuje się w zaznaczeniu odrębności poprzez swoje           

własne okładki telefonów czy złote ekrany telewizorów.  

W ostatniej części merytorycznej parcy, w Podsumowaniu i wnioskach, jeszcze          

raz wyliczono najważniejsze praktyczne funkcje ramy oraz zebrano kulturowe i          

symboliczne ich rozumienie. 

Najważniejszy wniosek, jaki nasuwa się po zapoznaniu się dokładnie z historią           

ram obrazowych, jest taki, że należy dążyć do podniesienia ich prestiżu, do wzrostu             

świadomości na temat tego produktu artystycznego, do docenienia nietuzinkowej ich roli           

dla bogactwa przekazu obrazu oraz docenienia działań rzemieślnika-twórcy, gdyż rama z           

pewnością tworzy całkowicie nowe relacje, tworzy nową przestrzeń między człowiekiem          

a samym dziełem.  

Pracę zamyka spis wykorzystanych pozycji źródłowych oraz niniejsze        

streszczenie. Na końcu znajduje spis ilustracji oraz same ilustracje, w liczbie 31, które są              

uzupełnieniem wizualnym historii ramy europejskiej.  

Do pracy dołączono dokumentację PDF, zawierającą wersję Word pracy pisemnej          

oraz ilustracji. 
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Spis ilustracji: 

 

1. Portret młodego mężczyzny w złotym wieńcu. Mumia. Fayum 

2. Dobry Pasterz. Fragment mozaiki w mauzoleum Galli Placydii 

3. Wizerunek Chrystusa Króla. Księga z Kells 

4. Nicolas de Verdun: Ambona opactwa Klosterneuburg 

5. Wit Stwosz: Ołtarz Zaśnięcia NMP 

6. Duccio di Buoninsegna: Madonna Rucellai 

7. Mistrz Brügger: Zwiastowanie NMP 

8. Giotto (di Bondone): Saint Francis of Assisi Receiving the Stigmata 

9. Gentile da Fabriano: Pokłon Trzech Króli 

10. Sandro Botticelli: Zwiastowanie 

11. Fra Angelico: Koronacja Matki Boskiej z aniołami i świętymi 

12. Michelangelo Buonarroti: Tondo Doni 

13. Rama cassette  

14. Jan van Eyck: Portret mężczyzny (autoportret?) 

15. Hans Memling: Portret małżeństwa Portinari 

16. Wnętrze bazyliki katedralnej pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu 

17. Cornelis Janssens van Ceulen: Portret Jaspera Schade van Westrum i jego żony  

      Cornelii Strick van Linschoten 

18. Rembrandt: Dziewczyna w kapeluszu  

19. Allan Ramsay: Thomas, 2nd Baron Mansel of Margam, with his half-brothers  

     and sister 

20. Pompeo Girolamo Batoni: Św. Piotr 

21. Ferdinand Bol: Self-portrait 

22. Lustro z XVIII w. z Muzeum Ca’Rezzonico, Wenecja 

23. Marcello Bacciarelli: Portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w kapeluszu  

      z piórami 

24. Élisabeth Vigée Le Brun: Portret Anieli Radziwiłłówny 

25. Franz Stuck: Salome 

26. Dante Gabriel Rossetti: Dziewczęce lata Marii Panny 

27. Edgar Degas: Danseuse au repos 

28. Édouard Manet: Olimpia 
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29. Max Klinger: Sąd Parysa 

30. René Magritte: L’Évidence éternelle 

31. Sala Malewicza na wystawie „Artyści ZSRR przez piętnaście lat” 
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Il. 1. 

 
 
 

 
 
 
 

Portret młodego mężczyzny w złotym wieńcu. Mumia. Fayum I w.n.e. 
Państwowe Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina. 

Źródło: 
https://arthive.com/encyclopedia/3591~Fayum_Mummy_Portraits 

(link z dnia 15.11.2019) 
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Il.2. 

 
 
 

 
 
 
 

Dobry Pasterz. Fragment mozaiki w mauzoleum Galli Placydii. 
 Rawenna 1. poł. V w. (Włochy). 

fot. B. Kowalewska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN 
Źródło: 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Rawenna;3966280.html 
(link z dnia 15.11.2019) 
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Il.3. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wizerunek Chrystusa Króla. Księga z Kells (folio 32v). 
Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_z_Kells 
(link z dnia 15.11.2019) 
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Il. 4. 

 
 
 

 
 
 
 

Nicolas de Verdun: Ambon de l'abbatiale (ambona opactwa). Klosterneuburg. 
Źródło: 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Nicolas_de_Verdun_ambon_de_labbatiale_de_Klos
terneuburg_/1312779 

(link z dnia 15.11.2019) 
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Il.5. 

 
 
 

 
 
 
 

Wit Stwosz: Ołtarz Zaśnięcia NMP. Kraków. 
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz_Wita_Stwosza_w_Krakowie 

(link z dnia 15.11.2019) 
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Il.6. 

 
 
 

 

 

Duccio di Buoninsegna: Madonna Rucellai. Obraz ok.1285. 

Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Madonna_Rucellai 

(link z dnia 15.11.2019) 
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Il. 7. 
 

 

 

 

 

Mistrz Brügger: Zwiastowanie NMP. Olej na desce, oba skrzydła: 15,9x9,5 cm.  
Numer katalogowy 548. Zbiory Gemäldegalerie. 

Źródło: 
http://sztukasredniowieczna.blogspot.com/2014/05/atrakcji-nie-ma-konca-mistrz-brugger.html?m

=0 (link z dnia 15.11.2019) 
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http://sztukasredniowieczna.blogspot.com/2014/05/atrakcji-nie-ma-konca-mistrz-brugger.html?m=0
http://sztukasredniowieczna.blogspot.com/2014/05/atrakcji-nie-ma-konca-mistrz-brugger.html?m=0


57 
 

 
Il. 8. 

 
 
 

 
 
 

Giotto (di Bondone): Saint Francis of Assisi Receiving the Stigmata. 
Ok. 1295-1300. 

Źródło: 
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/st-francis-assisi-receiving-stigmata 

(link z dnia 15.11.2019) 
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Il.9. 

 
 

 
 
 

Gentile da Fabriano: Pokłon Trzech Króli. 1423. 
Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C5%82on_Trzech_Kr%C3%B3li_(obraz_Gentile_da_Fabrian
o) 

(link z dnia 15.11.2019) 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/1423
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C5%82on_Trzech_Kr%C3%B3li_(obraz_Gentile_da_Fabriano)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C5%82on_Trzech_Kr%C3%B3li_(obraz_Gentile_da_Fabriano)
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Il. 10. 

 
 
 

 

 

Sandro Botticelli: Zwiastowanie (Zwiastowanie z Cestello). Ok. 1490. 
Źródło: 

http://www.museumsinflorence.com/uffizi/15/15.html 

(link z dnia 15.11.2019) 
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Il.11. 
 

 

 

 

 

 

 

Fra Angelico: Koronacja Matki Boskiej z aniołami i świętymi. Ok. 1432. 

Źródło: 

http://www.museumsinflorence.com/uffizi/15/15.html 

(link z dnia 15.11.2019) 
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Il.12. 
 

 

 

 

 

Michelangelo Buonarroti: Tondo Doni. 

Źródło: 

https://www.uffizi.it/opere/sacra-famiglia-detta-tondo-doni 

(link z dnia 15.11.2019) 
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Il.13. 
 

 

 

 

Rama cassette. 

Źródło: 

https://artsandculture.google.com/asset/cassetta-frame/MQERVIRJYmCUfA?hl=pl&ms=%7B%2

2x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.119007912670373%2C%22size%22

%3A%7B%22width%22%3A3.2092924949584183%2C%22height%22%3A1.237503876856498

5%7D%7D  (link z dnia 11.15.2019)  
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https://artsandculture.google.com/asset/cassetta-frame/MQERVIRJYmCUfA?hl=pl&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.119007912670373%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A3.2092924949584183%2C%22height%22%3A1.2375038768564985%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/cassetta-frame/MQERVIRJYmCUfA?hl=pl&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.119007912670373%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A3.2092924949584183%2C%22height%22%3A1.2375038768564985%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/cassetta-frame/MQERVIRJYmCUfA?hl=pl&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.119007912670373%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A3.2092924949584183%2C%22height%22%3A1.2375038768564985%7D%7D
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Il. 14. 
 

 

 

 

 

Jan van Eyck: Portret mężczyzny (autoportret?). Olej na desce. 1433. 

Źródło: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_van_eyck,_ritratto_d%27uomo,_forse_autoritratto,

_1433,_01.jpg 

(link z dnia: 2.02.2020) 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_van_eyck,_ritratto_d%27uomo,_forse_autoritratto,_1433,_01.jpg
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Il. 15. 
 

 

 

 

 

 

 

Hans Memling: Portret  małżeństwa Portinari. 

Rekonstrukcja oryginalnego tryptyku.  

Źródło: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Maria_Portinari#/media/File:Tommaso_di_Folco_Portin

ari_(1428%E2%80%931501);_Maria_Portinari_(Maria_Maddalena_Baroncelli,_born_1456)_ME

T_LC-14_40_626_27_Recon.jpg 

(link z dnia 23.02.2020) 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Maria_Portinari#/media/File:Tommaso_di_Folco_Portinari_(1428%E2%80%931501);_Maria_Portinari_(Maria_Maddalena_Baroncelli,_born_1456)_MET_LC-14_40_626_27_Recon.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Maria_Portinari#/media/File:Tommaso_di_Folco_Portinari_(1428%E2%80%931501);_Maria_Portinari_(Maria_Maddalena_Baroncelli,_born_1456)_MET_LC-14_40_626_27_Recon.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Maria_Portinari#/media/File:Tommaso_di_Folco_Portinari_(1428%E2%80%931501);_Maria_Portinari_(Maria_Maddalena_Baroncelli,_born_1456)_MET_LC-14_40_626_27_Recon.jpg
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Il 16. 
 

 

Epitafium Stanisława Chroberskiego, 

 z obrazem Wskrzeszenie Piotrowina przez św. Stanisława -w polu głównym,  

obrazem Matka Boska Apokaliptyczna - w zwieńczeniu 

 i obrazem z wizerunkiem Czternastu Świętych Wspomożycieli - w predelli, ok.1520 r. 

Filar katedry z tablicą inskrypcyjną z XVII w. oraz barkową szafką na oleje. 

Bazylika katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu 

Źródło: http://www.gruszczynscy.com/15-epitafium-stanislawa-chroberskiego-obrazem- 

wskrzeszenie-piotrowina-sw-stanislawa-polu-glownym-obrazem-matka-boska-apokaliptyczna-zw

ienczeniu-obrazem-wizerunkiem-czternastu-swiety/ (link z dnia 23.02.2020)  
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http://www.gruszczynscy.com/15-epitafium-stanislawa-chroberskiego-obrazem-wskrzeszenie-piotrowina-sw-stanislawa-polu-glownym-obrazem-matka-boska-apokaliptyczna-zwienczeniu-obrazem-wizerunkiem-czternastu-swiety/
http://www.gruszczynscy.com/15-epitafium-stanislawa-chroberskiego-obrazem-wskrzeszenie-piotrowina-sw-stanislawa-polu-glownym-obrazem-matka-boska-apokaliptyczna-zwienczeniu-obrazem-wizerunkiem-czternastu-swiety/
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Il.17. 
 

 

 

 

 

 

Cornelis Janssens van Ceulen: Portret Jaspera Schade van Westrum i jego żony Cornelii 

Strick van Linschoten. 

Źródło: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_Janssens_van_Ceulen_-_Jasper_Schade_and_

his_Wife_Cornelia_Strick_20180716_058.jpg 
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https://en.wikipedia.org/wiki/en:Cornelius_Johnson_(artist)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_Janssens_van_Ceulen_-_Jasper_Schade_and_his_Wife_Cornelia_Strick_20180716_058.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornelis_Janssens_van_Ceulen_-_Jasper_Schade_and_his_Wife_Cornelia_Strick_20180716_058.jpg
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Il. 18. 
 

 

 

Rembrandt: Dziewczyna w kapeluszu. 1641.  

Zamek Królewski w Warszawie. Źródło: 

https://www.google.com/search?q=rembrandt+zamek+kr%C3%B3lewski+w+warszawie&tbm=is

ch&ved=2ahUKEwivkJ6vkujnAhUT5KYKHSE6ChQQ2-cCegQIABAA&oq=rembrandt+zamek

+kr%C3%B3l&gs_l=img.1.1.0j0i24.27079.34525..36128...1.0..0.146.2689.28j7......0....1..gws-wi

z-img.......0i7i30j0i67j0i30.ptI9PNNPUM0&ei=8a5SXu_TCpPImwWh9KigAQ#imgrc=Eb9v5Sn

D_YurEM (link z dnia 23.02.2020) 

Il 19. 
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https://www.google.com/search?q=rembrandt+zamek+kr%C3%B3lewski+w+warszawie&tbm=isch&ved=2ahUKEwivkJ6vkujnAhUT5KYKHSE6ChQQ2-cCegQIABAA&oq=rembrandt+zamek+kr%C3%B3l&gs_l=img.1.1.0j0i24.27079.34525..36128...1.0..0.146.2689.28j7......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i67j0i30.ptI9PNNPUM0&ei=8a5SXu_TCpPImwWh9KigAQ#imgrc=Eb9v5SnD_YurEM
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Allan Ramsay: Thomas, 2nd Baron Mansel of Margam, with his half-brothers and sister. 

1742. Tate; Photo: Fran Pickering . 

Źródło: https://theframeblog.com/tag/william-kent/ (link z dnia 24.02.2020) 
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Pompeo Girolamo Batoni: Św. Piotr. 

Źródło: http://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/266911 

(link z dnia 24.02.2020) 
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Ferdinand Bol: Self-portrait. 

Źródło: 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Ferdinand_Bol_-_Self-Portrait_-_WGA2366.jpg 
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71 
 

 

Il. 22. 
 

 

Lustro z XVIII w. Muzeum Ca’Rezzonico. Wenecja. 

źródło:  : 

https://carezzonico.visitmuve.it/en/il-museo/percorsi-e-collezioni/layout-and-collections/ 

(link z dnia: 15.11.2019) 
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Il. 23. 
 

 

Marcello Bacciarelli: Portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w kapeluszu z 

piórami. Około 1780 roku. Muzeum Narodowe w Warszawie. 

Źródło: 

https://wolnelektury.pl/katalog/obraz/bacciarelli-portret-stanislawa-augusta-w-kapeluszu/ 
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Élisabeth Vigée Le Brun: Portret Anieli Radziwiłłówny. Fot. G. Kułakowska.  

Muzeum Narodowe. Warszawa) 

Źródło: 

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19999800,elisabeth-vigee-le-brun-i-polacy-mala

rka-kobiet-w-nieborowie.html 
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https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19999800,elisabeth-vigee-le-brun-i-polacy-malarka-kobiet-w-nieborowie.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19999800,elisabeth-vigee-le-brun-i-polacy-malarka-kobiet-w-nieborowie.html


75 
 

 

Il. 25. 
 

 

 

 

 

 

Franz Stuck: Salome 

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_von_Stuck_Salome.jpg 

(link z dnia 24.02.2020) 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_von_Stuck_Salome.jpg
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Dante Gabriel Rossetti: Dziewczęce lata Marii Panny 

źródlo: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_gabriel_rossetti,_l%27infanzia_della_vergine_m

aria,_1848-49.jpg 

(link z dnia 24.02.2020) 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_gabriel_rossetti,_l%27infanzia_della_vergine_maria,_1848-49.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_gabriel_rossetti,_l%27infanzia_della_vergine_maria,_1848-49.jpg
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Edgar Degas: Danseuse au repos (we własnej ramie projektu Degas) 

Źródło: https://theframeblog.com/2014/04/19/ 

(link z dnia 24.02.2020) 
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Édouard Manet: Olimpia. 

Muzeum Orsay w Paryżu. 

źródło własne. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
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Max Klinger: Sąd Parysa 

źródło : 

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_164927/Max-Klinger/The-Judgement-of-Paris 

(link z dnia 24,02.2020) 
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Il. 30. 
 

 

 

 

René Magritte: L’Évidence éternelle (The Eternally Obvious). 

Paris 1930. Collection The Menil. 

Żródło: 

https://lapetitemelancolie.net/2012/04/20/rene-magritte-levidence-eternelle-the-eternally-obvious-

paris-1930/ 

(link z dnia: 24.02.2020) 
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https://lapetitemelancolie.net/2012/04/20/rene-magritte-levidence-eternelle-the-eternally-obvious-paris-1930/
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Il. 31 
 

 

 

 

 

 

Sala Malewicza na wystawie „Artyści ZSRR przez piętnaście lat”, 1932 r. 

Źródło: https://theframeblog.com/tag/makovsky/ 

(link z dnia 24.02.2020) 
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