
Stworzone Dźwiękiem.  

Muzyka i taniec w sztukach plastycznych Azji i Oceanii 

 

Na wystawie Stworzone Dźwiękiem 

poznasz tradycyjną muzykę i tańce z Azji i Oceanii.  

 

Azja i Oceania są na mapie zaznaczone na żółto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na wystawie zobaczysz jak muzyka i taniec są pokazywane w sztukach plastycznych.  

Sztuki plastyczne to na przykład: 

 malarstwo 

 rzeźba 

 grafika. 

 

 

 

 

 

 

 

malarstwo        rzeźba        grafika 

 



 

Ludzie od bardzo dawna tańczą i grają na instrumentach. 

Kiedyś nie było aparatów fotograficznych i kamer. 

Malowano obrazy i robiono rzeźby. 

Dzięki nim możemy się dowiedzieć: 

 jakiej muzyki słuchali kiedyś ludzie, 

 na jakich instrumentach grali, 

 jak tańczyli, 

 kiedy i dlaczego ludzie grali i tańczyli. 

 

Co jest na wystawie? 

Na wystawie poznasz różne rodzaje instrumentów. 

Zobaczysz obrazy i rzeźby: 

 tancerzy 

 muzyków  

  



Membranofony 

 

Membranofony to instrumenty, które mają membranę.  

Membrana to błona lub skóra zwierzęca naciągnięta na instrument.  

Kiedy uderzysz w membranę, usłyszysz dźwięk.  

 

Membranofonem jest każdy bęben. 

Na bębnach wybija się rytm.   

Bębny różnią się od siebie kształtem.  

 

Na wystawie są obrazy i rzeźby z bębnami o różnych kształtach.  

Zwróć uwagę jak muzycy trzymają bębny.  

 
 
 
 
 
 



Chordofony 

 

Chordofony to instrumenty, które mają struny.  

Struny mogą być zrobione na przykład z drutu.  

Struny wydają dźwięk, kiedy je: 

 szarpiesz palcami 

 pocierasz smyczkiem. 

Chordofonem są na przykład skrzypce lub gitara. 

Przyjrzyj się obrazom, na których są chordofony.  

Niektóre namalowane są bardzo dokładnie.  

 

Na wielu obrazach są instrumenty, których dziś już nikt nie używa.  

Dzięki obrazom wiemy jak instrumenty: 

 wyglądały,  

 były zbudowane,  

 były używane.  



Aerofony 

 

Aerofony to instrumenty dęte.  

Aby na nim zagrać, trzeba w niego dmuchnąć. 

 

Aerofonem jest na przykład flet. 

Flet ma otwory.  

Dźwięk zmienia się, kiedy zakryjesz otwory palcami. 

Można na nim zagrać dużo dźwięków. 

 

Niektóre aerofony nie mają otworów.  

Można na nich zagrać mało dźwięków.  

 

 

 



 

Aerofony są znane na całym świecie.  

Na wystawie jest najwięcej obrazów i rzeźb fletów. 

Na wielu z nich zobaczysz boga Krysznę.  

Kryszna to bóg w hinduizmie.  

Hinduizm to religia.  

Kryszna często malowany jest z fletem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Idiofony 

 

Idiofony to instrumenty perkusyjne.  

Wydają dźwięk, kiedy w nie uderzysz lub nimi potrząśniesz. 

Są to na przykład dzwonki i grzechotki. 

Mogą być zrobione z metalu, drewna lub bambusa. 

 

Na idiofonach gra się: 

 do tańca 

 podczas ceremonii religijnych.  

  



Taniec 

 

Ludzie tańczą, bo jest to przyjemne. 

Tańczyć można podczas ważnych wydarzeń, na przykład na weselach.  

 

Taniec to ruch.  

Tańcząc można pokazać emocje.  

Ruch i emocje trudno jest namalować. 

 

Na wystawie są obrazy i rzeźby różnych tancerzy. 

Spróbuj zgadnąć do jakiej muzyki tańczą ludzie z obrazów?  

 

Ten obraz jest z Indonezji. Na obrazie jest tancerz.  

  



Religia 

 

Muzyka i taniec są ważne w różnych religiach. 

Wiele osób wierzy, że muzyka i śpiew pomagają rozmawiać z bogami.  

Na wystawie zobaczysz obrazy i rzeźby związane z wieloma religiami.  

Te religie to: 

 hinduizm, 

 taoizm,  

 buddyzm.  

 

Religią jest też islam. Islam jest popularny w Azji. Na wystawie nie ma obrazów i rzeźb związanych z islamem.  

To dlatego, że islam nie pozwala na malowanie ludzi.  

 

  



Świętowanie 

 

Święto to wyjątkowy czas. 

Świętować można z okazji: 

 urodzin 

 ślubu 

 pogrzebu 

 Nowego Roku 

Każde święto ma swoje zwyczaje.  

Podczas świąt ludzie często: 

 tańczą 

 śpiewają 

 grają na instrumentach. 

W czasie niektórych świąt są głośne i kolorowe pochody.  

Taki pochód jest bardzo widoczny.  

To po to, aby wszyscy sąsiedzi mogli zobaczyć, że świętujemy.  



Codzienność 
 

Dużo osób gra i śpiewa w zwykłe dni.  

Muzyki można słuchać podczas spotkań z rodziną lub znajomymi. 

Słuchanie muzyki daje przyjemność i pomaga odpocząć. 

 

Na tym obrazie są 3 osoby z instrumentami muzycznymi.  
 
Gają w czasie posiłku 

 

Na wystawie zobaczysz obrazy z ludźmi,  

którzy odpoczywają słuchając muzyki.  

Spróbuj znaleźć obraz na którym muzyki słuchają też zwierzęta.  

 
.   



Wojna i polowanie 

 

Żołnierze i myśliwi grali na instrumentach.  

Na przykład na trąbce i bębnach.  

Dźwięki tych instrumentów słychać na dużą odległość. 

Dźwięk był informacją co trzeba zrobić.  

Na przykład, kiedy zacząć i skończyć bitwę lub polowanie. 

 

Teraz na instrumentach gra się podczas ważnych wydarzeń. 

Orkiestry wojskowe grają, 

 kiedy do pałacu przejeżdża bardzo ważny gość.  

  



Muzyka i taniec z Azji w dziełach polskich twórców 

 

Muzeum Azji i Pacyfiku ma dużo przedmiotów z krajów Azji i Oceanii.  

Ma też obrazy i rysunki zrobione przez polskich artystów.  

Artyści malowali to, co zobaczyli w Azji.  

Część z nich malowała podobnie jak artyści z Azji. 

  

Na wystawie zobaczysz takie obrazy, rysunki, rzeźby.  

Dowiesz się jak polscy artyści pokazali taniec i muzykę z innych krajów.  

 

Ten rysunek narysował polski artysta - Andrzej Strumiłło. 

 


