
klasa IV TG 

21 kwietnia - wtorek 

Temat: Sztuka uliczna Banksy’ego 

Przypominam, że zadanie na maturze ustnej składa się 
z polecenia i tekstu. W pytaniach stosowane są trzy typy 
tekstów:  

teksty o języku, 

teksty literackie, 

teksty ikoniczne). 

Często jako tekst ikonograficzny pojawia się przykład muralu Banksy’ego. Artysta w swoich pracach często komentuje 
problemy współczesnego świata. Proponuję, żebyście przejrzeli w Internecie jego prace – któraś z nich może być przez 
Was użyta na egzaminie pisemnym lub ustnym jako przykład wybranego przez Was tekstu kultury. 

1. Banksy

Banksy (istnieje kilka wersji jego prawdziwego nazwiska: Robert Banks czy Robert Gunningham, Robin 
Baksy) urodził się w 1974 roku w Anglii. Artysta jest jednym z najsłynniejszych na świecie twórców graffiti, 
jednak ukrywa swoją tożsamość i nikt nie wie, jak naprawdę wygląda. Nawet kiedy jego film „Wyjście przed 
sklep z pamiątkami” został nominowany do Oscara w 2010 roku, Banksy nie zjawił się na ceremonii. 

Jego prace zostały docenione przez krytyków, ponieważ wyróżniały się oryginalnością wyrazu. Artysta 
używa do grafik charakterystycznych szablonów, które zawsze nawiązują do kontekstu, w którym zostaną 
umieszczone, np. w 2012 roku podczas letnich igrzysk w Londynie namalował dwa obrazy graffiti ironicznie 
komentujące olimpiadę. Jeden z nich przedstawiał olimpijskiego zawodnika z tyczką w ręku, która 
przypominała rakietę, na drugim olimpijczyk przeskakiwał przez siatkę zakończoną kolczastym drutem. 
Przekaz grafik Banksy’ego jest zatem bardzo mocnym manifestem pacyfizmu i kontestacją komercji. 

Artysta często zaopatruje swoje prace w ironiczny komentarz. Swoistym wyróżnikiem jego dzieł jest 
również umieszczanie ich w bardzo nietypowych miejscach, np.: w londyńskim zoo, na murach San 
Cristobal de Las Casas w Meksyku, na murze oddzielającym Palestynę i Izrael, ruinach w Nowym Orleanie 
po katastrofie Catrina 

W największych galeriach na świecie jego obrazy osiągają zawrotne ceny. Banksy przedstawia na nich 
często ikony popkultury w niecodziennych sytuacjach, np. królową Wiktorię, Kate Moss. Ponadto maluje 
słynne obrazy „przetworzone”, np. „Mona Lisę” czy „Nocne jastrzębie” Edwarda Hoppera. Zasłynął 
również z tego, że umieszczał swoje prace na największych, prestiżowych muzeach (np. mężczyzna 
pchający sklepowy wózek w tle jaskiniowych malowideł na British Museum) lub przemycał je i umieszczał 
na wystawach. 

Sztuka tego artysty jest wyraźnie zaangażowana w najważniejsze wydarzenia na świecie, ma ambicję 
przebicia się przez ciasny schemat politycznej poprawności obowiązującej w oficjalnym dyskursie (również 
mediów) i pokazania indywidualnego głosu. Banksy posługując się prowokacją, niespodziewanie przywraca 
pamięć o fundamentalnych wartościach. Ważne miejsce w jego pracach zajmują wolność, miłość, pokój, 
szczęście zwykłych ludzi – zwyczajne sprawy, o które człowiek we wszystkich rejonach świata musi 
nieustannie walczyć. 



2. Przykłady pytań na maturze ustnej 

 
Jak artyści mogą ukazywać relacje międzyludzkie? Omów zagadnienie, odwołując się do 

dzieła Banksy’ego oraz wybranych tekstów literackich. 
Mural Banksy’ego 
 

 
http://banksy.co.uk/out.asp 

 

 
W jaki sposób w twórcy w tekstach kultury interpretują powiedzenie: „człowiek 
człowiekowi wilkiem”? Omów zagadnienie, odwołując się do muralu Banksy’ego oraz 
wybranych tekstów literackich.  

 
http://weburbanist.com 

 



 
W jaki sposób twórcy mogą postrzegać naturę? Omów zagadnienie, odwołując się do dzieła 

Banksy’ego oraz wybranych utworów literackich. 
 

 
http://banksy.co.uk 

 
 

 

 

 

https://designalley.pl/banksy-10-najlepszych-prac-artysty/ 

 

https://www.canvasartrocks.com/blogs/posts/70529347-121-amazing-banksy-graffiti-artworks-
with-locations 

https://designalley.pl/banksy-10-najlepszych-prac-artysty/
https://www.canvasartrocks.com/blogs/posts/70529347-121-amazing-banksy-graffiti-artworks-with-locations
https://www.canvasartrocks.com/blogs/posts/70529347-121-amazing-banksy-graffiti-artworks-with-locations

