
Salvador Dali – Hiszpan, 
jeden z najbardziej znanych 
surrealistycznych malarzy 
świata. Urodził się 11 maja 
1904 roku w małym mieście 
Figueres      w Katalonii, w 
północnej Hiszpanii. Zmarł 23 
stycznia 1989 roku. 

SALVADOR DALI



Surrealizm (zwany także nadrealizmem) – kierunek w 
sztuce powstały w 1924 we Francji, początkowo 
występujący wyłącznie literaturze, później 
w sztukach plastycznych, filmie i teatrze. Termin ten 
stworzył w 1917 roku Guillaume Apollinaire. 

SURREALIZM

http://pl.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire


PŁONĄCA ŻYRAFA



„Płonąca żyrafa” to 
dzieło, które wyszło spod 
pędzla hiszpańskiego 
malarza 
surrealistycznego – 
Salvadora Dalego. Obraz 
ten powstał w 1937 r. i 
został namalowany na 
desce o wymiarach 
35×27 cm techniką 
olejną. 

PŁONĄCA ŻYRAFA - INFORMACJE



Tytułowe zwierzę znajduje 
się w dalekim tle obrazu, 
tymczasem na pierwszym 
planie artysta umieścił 
monstrualną postać 
przypominający kobiecy 
szkielet. Posiada ona ogromne 
rozmiary, z jej klatki piersiowej 
wysuwa się szuflada, podobnie 
jak z lewej nogi . Jej sylwetkę 
stabilizują jedynie dziwaczne 
kule inwalidzkie podpierające 
szkielet od tyłu. Jedynym 
atrybutem kobiecości jest tu 
suknia, przypominająca zresztą 
bandaże lub pośmiertny całun. 

PŁONĄCA ŻYRAFA - OPIS



PŁONĄCA ŻYRAFA



„Płonąca Żyrafa”- 
przedstawia niepokojący 
obraz ludzkiego bytu i 
ukazuje człowieka jako 
bezwolną bryłę mięsa 
poddawaną różnym 
procesom życia. Całość 
dzieła naśladuje projekcję 
marzeń sennych oraz 
procesy nieświadomości.

PŁONĄCA ŻYRAFA - PODSUMOWANIE



Urodzony 24 stycznia 1934 w Lesznie, zmarł 2 

września 1976 w Warszawie. 

Publiscyta

Dramatopisarz

Poeta

Poszukiwanie nowych form ekspresji w 

swojej poezji

Przeciwstawienie sie tradycyjnemu 

sposobowi wyrazu piękna

Turpizm

Wrażliwość na barwy

Pokolenie „Współczesności”

STANISŁAW GROCHOWIAK



‚‚PŁONĄCA ŻYRAFA” 

 Wydany w 1958r

 Przykład nurtu 
turpistycznego

 Tekst jest ekfrazą

 Inspiracja obrazem 
Salvadora Dali z 1935r 
„Płonąca żyrafa”

 Charakterystyczne 
słownictwo dla nurtu 
turpistycznego

 Wiersz porusza aspekt 
przemijania

 Żyrafa symbolizuje 
pogodzenie się z losem a 
kobieta aspekt 
przemijanai

 Wiersz napisany po to, aby 
przedstawic stanowisko 
autora do życia 



FASCYNACJA  ŚMIERCIĄ
 jest w twórczości Grochowiaka jednym z głównych 

motywów .

Jeśli makabra to taka, która działa najsilniej , a makabra najbardziej 
jaskrawa, najbardziej dla człowieka przerażająca – to ciało, kryjące         
w sobie proces rozkładu, któremu odebrano życie.

Zafascynowanie konkretem – odrażającym, rzeczowość , zdemaskowanie 
życia, zdemaskowanie jego piękna . Kult brzydoty !

Poezja Stanisława Grochowiaka ma charakter groteskowy, głównym 
motywem jest fascynacja śmiercią, program poetycki twórcy ma 
charakter antyestetyczny.
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