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Scenariusz 1

Kultura masowa, reprodukcja techniczna, 
 reklama, pop art, krytyka 
 konsumpcjonizmu

Struktura  Poniższy warsztat składa się z czterech 15-20-minutowychPoniższy warsztat składa się z czterech 15 20 minutowych
modułów tematycznych, które nauczyciele mogą łączyć wg potrzeb,modułów tematycznych, które nauczyciele mogą łączyć wg potrzeb,
tworząc różne warianty lekcji.tworząc różne warianty lekcji.
Cel  Zapoznanie uczniów z charakterystyką kultury masowej, Zapoznanie uczniów z charakterystyką kultury masowej, 
jej najważniejszymi zjawiskami oraz ich obecnością w sztuce współczesnej.jej najważniejszymi zjawiskami oraz ich obecnością w sztuce współczesnej.
Czas omówienia 2 modułów  45 minut5 u
Miejsce  sala lekcyjnak yj
Grupa wiekowa  liceum
Materiały  załączniki, rzutniką ,

Moduł 1  

Kultura masowa
czas: ok. 20 minut

Przebieg zajęć

Burza mózgów – zadaj uczniom pytania: 

Co to jest kultura masowa? • 

Kiedy i w jakich okolicznościach powstała?• 

Jakie zjawiska możemy do niej zaliczyć?• 

Odpowiedzi zanotujcie na tablicy. W razie potrzeby uzupełnij informacje: 

Kultura masowa powstała na skutek uprzemysłowienia i rozwoju wielkich metropolii dla za- 

gospodarowania czasu wolnego klas pracujących. Jej wytwory powstają i są rozpowszechniane 

za pomocą technik masowej reprodukcji i komercyjnych mediów (wysokonakładowa prasa 

kolorowa, film, telewizja, reklama).

Następnie podziel uczniów na 2-4 osobowe grupy. Każdej grupie rozdaj reprodukcje fresku  

Michała Anioła Stworzenie Adama z Kaplicy Sykstyńskiej, (załącznik nr 1) i plakat filmu Ste-mm

vena Spielberga, E. T . (załącznik nr 2).
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Zadaj pytania: 

Czy uczniowie dostrzegają podobieństwa między tymi obrazami?•

Czy potrafią podać podobne przykłady zapożyczeń?•

Następnie pokaż reprodukcję grupy rzeźbiarskiej Tyranobójcy Antenora (załącznik nr 3)  oraz y

ilustrację lub stelę z filmu Władca Pierścieni, przedstawiającą Bramę Argonath (załącznik nr 

4).

Jakie cechy kultury masowej wynikają z analizy powyższych obrazów?•

Zanotujcie odpowiedzi.  

Następnie rozdaj reprodukcje: obrazu Edvarda Muncha,  Krzyk, 1893 (załącznik nr 5) i plaka-

tu filmu Krzyk Wesa Cravena (załącznik nr 6) oraz portretu Adele Bloch-Bauer pędzla Gusta-

va Klimta (załącznik nr 7)  i modelu lalki Barbie, inspirowanej tym obrazem (załącznik nr 8).

Zadaj pytania:  

Jaka jest relacja między sztuką popularną a wysoką?• 

Jakie funkcje spełniają wytwory kultury masowej?• 

Zanotujcie odpowiedzi.  

W razie potrzeby uzupełnij informacje:  Kultura masowa stanowi banalizację i komercjaliza- 

cję sztuki wysokiej. Częstym zabiegiem jest przeskalowanie: miniaturyzacja lub powiększenie 

– skłonność do monumentalności. Łączy funkcje użytkowe, komercyjne i estetyczne (przy-

kładowo pamiątki, gadżety reklamowe, maskotki), degradując wytwory artystyczne do roli 

towaru, skutkiem czego jest użycie tanich, niskiej jakości materiałów. Ma za zadanie dotrzeć 

do jak najszerszej grupy odbiorców, dlatego najczęściej zawiera uproszczoną wizję świata i za-

kłada bierny odbiór, podając gotowe reakcje i interpretacje (przykładowo śmiech w ścież-

ce dźwiękowej popularnych sitcomów – komedii sytuacyjnych). Publiczność jest traktowana 

przedmiotowo: jako konsumenci produktu, a nie krytyczni uczestnicy kulturowego dialogu.

Dyskusja:  

Jak można oceniać sztukę masową: jakie są jej wady i zalety?•

Scenariusz 1
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Scenariusz 1

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Michał Anioł,  Stworzenie Adama, fresk z Kaplicy Sykstyńskiej, 1511a

Plakat filmu Stevena Spielberga, E. T.  20th Anniversary, 2002T
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Scenariusz 1

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

Władca Pierścieni - Brama Argonath 

Grupa rzeźbiarska  Tyranobójcy Antenora, ok. 510 p.n.e.
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Scenariusz 1

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

Edvard Munch,   Krzyk, 1893k

Plakat filmu  Krzyk Wesa Cravena, 1996k
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Scenariusz 1

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

Portret Adele Bloch-Bauer , Gustav Klimt, 1907r

Model lalki Barbie 



www.falakultury.pl8

Moduł 2

Reprodukcja techniczna
czas: ok. 15 minut

Przebieg zajęć
Podziel uczniów na 2-4 osobowe grupy. Każdej grupie rozdaj fotografie pieczęci cylindrycznej  

królowej Pu-abi (załącznik nr 1), pochodzącej z  grobów królewskich w Ur. Wyjaśnij, że pokry-

ty wzorem walec przetaczano po wilgotnej glinianej tabliczce, tworząc odcisk. 

Poproś, żeby uczniowie przyjrzeli się obrazowi i przedyskutowali między sobą następujące  

kwestie:

Co to jest reprodukcja techniczna?•

Jakie są sposoby technicznego reprodukowania i w jakich epokach się pojawiały?• 

Podsumuj dyskusję, np. w formie zapisywania odpowiedzi na tablicy. W razie potrzeby uzu- 

pełnij informacje: reprodukcja dzieł sztuki w starożytności była możliwa dzięki technikom 

drzeworytu, kamieniorytu, odlewu i tłoczenia. W renesansie wynaleziona została technika 

miedziorytu i ruchoma czcionka. Wiek XIX i XX wiek to rozkwit nowych mediów i technik 

reprodukowania sztuki : 1826 – fotografia, 1895 – film, 1896 – radio, 1928 – telewizja.

Teraz rozdaj  reprodukcje:  ilustracji Alfonsa Muchy  Poezja z seriia Sztuki (załącznik nr 2)  oraz i

reklamy  Nestlé Food for Infants jego autorstwa (załącznik nr 3). Wyjaśnij, że Mucha był uzna-s

nym malarzem, ilustratorem i wziętym projektantem reklam i plakatów okresu secesji (Art 

Nouveau). Wykonywał popularne serie alegorii (piękne kobiety personifikujące: pory roku 

i dnia, kamienie szlachetne itp.) Sztuki zostały rozpowszechnione w 1000 kopii drukowanych 

na pergaminie.

Dyskusja:  

Jakie są różnice w formie artystycznej obu grafik, a jakie w ich zastosowaniu?•

Czy techniczne reprodukowanie ma wpływ na wartość artystyczną dzieł sztuki?•

Jakie są wady i zalety reprodukcji technicznej?• 

W razie potrzeby uzupełnij informacje: w  reklamie wartość estetyczna podporządkowana  

jest funkcji komercyjnej, stąd: idealizowanie rzeczywistości, wykorzystywanie komunikatów 

słownych, perswazyjność. 

Do zalet reprodukcji technicznej można zaliczyć: dostępność i upowszechnianie sztuki - kopia  

w masowych mediach wychodzi naprzeciw swojemu odbiorcy. Wady reprodukcji technicznej 

to brak wyjątkowości, powtarzalność i powierzchowność, niska jakość.

Scenariusz 1
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Scenariusz 1

ZAŁĄCZNIK NR 1

Pięczęć  cylindryczna królowej  Pu-abi (ok. 2500 p.n.e.) –  groby królewskie w Ur. 
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Scenariusz 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Alfons Mucha,  Poezja z serii a Sztuki, 1898i
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Scenariusz 1

ZAŁĄCZNIK NR 3

Alfons Mucha,  Nestlé Food for Infants, 1897s



www.falakultury.pl12

Scenariusz 1

Moduł 3

Pop art
czas: 20 minut

Przebieg zajęć
Podziel uczniów na 2-4 osobowe grupy. Każdej grupie rozdaj reprodukcje pracy Andy’ego  

Warhola Puszki z zupą firmy Campbell (ang. Campbell’s Soup Cans) (załącznik nr 1).

Przedyskutujcie w grupach następujące kwestie: 

Co przedstawiają obrazy? Do jakiego gatunku można zaliczyć pracę Warhola?• 

Jak dzieło odnosi się do masowej produkcji, konsumpcjonizmu?• 

Co oznacza podnoszenie przedmiotów codziennego użytku do rangi dzieła sztuki?• 

W razie potrzeby uzupełnij informacje: Andy Warhol był najwybitniejszym przedstawicielem  

amerykańskiego pop artu – nurtu w sztuce lat 50. i 60. XX wieku, inspirowanego mechanizma-

mi masowego społeczeństwa konsumpcyjnego: reklamą, filmem, telewizją, kultem celebrytów, 

modą , designem. Artyści przedstawiali rzeczywistość wyidealizowaną, zapośredniczoną me-m

dialnie (malowali z plakatów, fotografii prasowych). Cechy formalne dzieł to: wyraziste kolo-

ry, widoczny rysunek, łączenie technik, wykorzystywanie komunikatów słownych, ładność.

Na  Puszki z zupą firmy Campbell składają się trzydzieści dwa płótna, przedstawiające puszki 

zupy w trzydziestu dwu dostępnych w owym czasie smakach. Niektóre z obrazów różnią się 

nieznacznie od oryginałów szczegółami etykiet. Płótna wykonano techniką druku sitowego. 

Temat i sposób ekspozycji, inspirowane konsumpcjonizmem, oraz półprzemysłowy sposób wy-

konania uznano początkowo za degradujące  dla sztuki. 

Teraz przedstaw uczniom reprodukcję Brillo Boxes, Andy’ego Warhola (załącznik nr 2).  Wy-s

jaśnij, że są to dokładne kopie opakowań popularnych płatków mydlanych Brillo.

Spróbujcie wspólnie zastanowić się nad pytaniem:  

Jak odróżnić „zwykły przedmiot” od dzieła sztuki, jeśli z wyglądu są nieodróżnialne?•

Odpowiedzi zapiszcie na tablicy. W razie potrzeby uzupełnij informacje: 

Różnica między przedmiotami polega na ich odmiennym odniesieniu do świata: dzieło sztuki  

mówi coś o świecie, czego nie mówi jego niezmieniony odpowiednik. Posiadają identyczne 

własności zmysłowe, ale odmienne znaczenia:  funkcję użytkową lub potencjał krytyczny - re-

fleksję dotyczącą otaczającej rzeczywistości.

Ćwiczenie: Spróbujcie wspólnie zastanowić się, jaki przedmiot mógłby stać się artystycznym  

znakiem współczesnego społeczeństwa (drugiej dekady XXI wieku)?

DLA UCZNIÓW



www.falakultury.pl 13

Scenariusz 1

Andy Warhol,  Campbell’s Soup Cans,1962s

Andy Warhol,  Brillo Boxes,1964

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2
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Moduł 4

Krytyka konsumpcjonizmu
czas: 20 minut

Przebieg zajęć
Podziel uczniów na 2-4 osobowe grupy. Każdej grupie rozdaj reprodukcję pracy Claesa Ol- 

denburga Dwa cheeseburgery za wszystkimi dodatkami, (ang. Two Cheeseburgers, with Eve-

rything (Dual Hamburgers) (załącznik nr 1).  )

  Przedyskutujcie kwestie: 

Czy dzieło można opisać i ocenić przy użyciu tradycyjnych wartości estetycznych, takich •

jak piękno, czy budzi ono raczej niesmak?

Czy dzieło ukazuje typowy produkt konsumpcji w sposób afirmatywny czy krytyczny? Dla-• 

czego?

W razie potrzeby uzupełnij informacje: Nadanie produktom codziennej konsumpcji statusu  

dzieł sztuki (trwałość, wyjątkowość, wartość ekspozycyjna i kolekcjonerska, wysoka cena) po-

kazuje, że zarówno mechanizmy konsumpcji, jak i sztuki, opierają się na wytwarzaniu i po-

tęgowaniu pożądania. Świadomy antyestetyzm: użycie tanich materiałów (odpadki, resztki) 

ma potencjał krytyczny – zamienia pragnienie we wstręt.

Następnie obejrzyjcie film  Platon  grupy Twożywo (załącznik nr 2).  n

http://ninateka.pl/film/grupa-twozywo-platon

Zastanówcie się wspólnie:  

Jaki skutek ma zestawienie treści filozoficznych z formą reklamy i przemiana klasycznych •

wartości w slogan reklamowy?

Czy piękno, dobro i prawda są osiągalne dzięki konsumpcji produktów kultury masowej?• 

Ćwiczenie: Spróbujcie w 2-4 osobowych grupach wymyślić reklamę społeczną (hasło, spot,  

plakat) promujące sztukę lub wizytę w muzeum w dowolny sposób: afirmatywny, perswazyjny 

lub parodystyczny, krytyczny.

Scenariusz 1

DLA UCZNIÓW
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Scenariusz 1

Claes Oldenburg,  Two Cheeseburgers, with Everything, 1962g

Platon  grupy Twożywo, 2009n

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2
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Nowe media w sztuce:
 fotografia, film, video art

Struktura  Poniższy warsztat składa się z siedmiu 15-25-minutowychPoniższy warsztat składa się z siedmiu 15 25 minutowych
modułów tematycznych, które nauczyciele mogą łączyć wg potrzeb,modułów tematycznych, które nauczyciele mogą łączyć wg potrzeb,
tworząc różne warianty lekcji.tworząc różne warianty lekcji.
Cel  Zapoznanie uczniów z historią i sposobami użycia w sztuce technikZapoznanie uczniów z historią i sposobami użycia w sztuce technik
fotograficznych i filmowych oraz ich charakterystyką. fotograficznych i filmowych oraz ich charakterystyką. 
Czas omówienia 2 modułów  45 minut5 u
Miejsce  sala lekcyjnak yj
Grupa wiekowa  liceum
Materiały  załączniki, rzutnik, ekran, komputer (w przypadku filmów)ą , , , p ( p yp )

Moduł 1  

Fotografia: wynalazek i  medium artystyczne. 
czas: ok. 20 minut

Przebieg zajęć

Pokaż uczniom fotografię  Widok z okna w Le Gras (załącznik nr 1). Wyjaśnij, że jest to pierw-

sza trwała fotografia wykonana w 1826 roku przez Nicéphore’a Niépce’a. Następnie pokaż 

Tartanową wstążkę – pierwszą barwną projekcję wykonaną przez Thomasa Suttona w 1861 r., 

będącą połączeniem trzech monochromatycznych zdjęć, wykonanych przez barwne filtry (za-

łącznik nr 2) oraz fotografię miasteczka Agen, wykonaną w 1877 r. przez Louisa Ducos du 

Hauron (załącznik nr 3), uważaną za pierwszą fotografię kolorową.

Przedyskutujcie wspólnie kwestie: 

Czy te fotografie są dziełami sztuki? Czy fotografia może być sztuką?• 

Czy każdą fotografię – dokumentalną, prasową, modową, amatorską – możemy nazwać • 

sztuką? Dlaczego?

Odpowiedzi zanotujcie na tablicy. Następnie pokaż reprodukcję fotografii Alfreda Stieglitza  

Sterowiec (The Dirigible) (załącznik nr 4). Wyjaśnij, że Stieglitz był jednym z pionierów pik-

torializmu – nurtu w fotografii, polegającego na artystycznej ingerencji w odbitkę (dzięki za-

stosowaniu szlachetnych technik fotograficznych, filtrów oraz retuszu). Fotografia piktorialna 

nie jest efektem mechanicznego procesu, ale wynikiem indywidualnej pracy artysty. Piktoria-

liści inspirowali się malarstwem impresjonistów oraz secesją.

Teraz pokaż uczniom reprodukcję  Wiolonczelisty (Le violoncelliste) Antona Giulio Bragaglii 

Scenariusz 2
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Scenariusz 2

z 1913 (załącznik nr 5). Wyjaśnij, że Bragaglia był awangardowym fotografem, przedstawicie-

lem włoskiego futuryzmu. Przedyskutujcie kwestie:

Co przedstawia fotografia i w jaki sposób ukazuje fotografowaną osobę?• 

Jaki efekt uzyskał artysta dzięki eksperymetowaniu z techniką fotograficzną?• 

W razie potrzeby uzupełnij informacje: Bragaglia eksperymentował z czasem naświetlania  

dla ukazania ruchu, dynamizmu i ekspresji. Futuryści również w malarstwie i rzeźbie ukazywali 

fazy ruchu, symultaniczność zdarzeń, fragmentację przestrzeni, co sprawiało, że przedstawio-

ny świat wydawał się mobilny, zmechanizowany.

Następnie pokaż fotografię Eustachego Kossakowskiego, Koncert morski (Panoramiczny hap-
pening morski) (załącznik nr 6). Wyjaśnij, że przedstawia fragment happeningu pomysłu Tade-

usza Kantora Koncert morski, podczas którego malarz i performer Edward Krasiński dyrygo-

wał falami. Zastanówcie się wspólnie nad zagadnieniami:

Jaką funkcję spełnia w tym przypadku fotografia?•

Czy fotografia ukazująca sztukę i wystawiana w galeriach jest sztuką?•

W razie potrzeby uzupełnij informacje: fotografia i film służą często do dokumentowania dzia- 

łań artystycznych zaliczanych do sztuki zdarzeniowej np. happeningu i performance’u oraz 

instalacji przestrzennych (np. ambalaży, sztuki ziemi) mających jednorazowy lub czasowy 

charakter. W formie fotograficznego lub filmowego zapisu sztuka zdarzeniowa bywa prezen-

towana w muzeach i w ten sposób udostępniana szerokiemu gronu widzów, którzy nie mogli 

być bezpośrednimi uczestnikami artystycznego wydarzenia. W takim wypadku fotografiom 

nie jest zwykle nadawany status niezależnych dzieł sztuki, tylko dokumentacji, choć mogą one 

posiadać wartości artystyczne, niezależne od przedstawionego na nich wydarzenia.
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Scenariusz 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nicephore Niepce  Widok z Okna w Le Gras 1827r.s

Tartanowa wstążka (ang. Tatan Ribbon) pierwsze  kolorowe zdjęcie wykonane przez Thomasa 
Suttona w 1861 r.
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Scenariusz 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Fotografia barwna miasteczka Agen z 1877 roku, wykonana przez  Louisa Ducos du Hauron 



www.falakultury.pl20

Scenariusz 2

ZAŁĄCZNIK NR 4

Alfred Stieglitz  Sterowiec (The Dirigible) 1910, MoMA)
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Scenariusz 2

ZAŁĄCZNIK NR 5

Anton Giulio Bragaglia,  Le violoncelliste, 1913. e

ZAŁĄCZNIK NR 6

Eustachy Kossakowski,  Koncert morski (Panoramiczny happening morski), fotografia happenin-)
gu Tadeusza Kantora z 1967
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Scenariusz 2

Moduł 2  

Fotografia – portret, autoportret, kreacja wizerunku.
czas: ok. 20 minut

Przebieg zajęć

Burza mózgów – przedyskutujcie na forum klasy kwestie: 

Jakie znaczenie ma utrwalanie własnych wizerunków w sztuce i w życiu codziennym?• 

Czy obserwacja swojego odbicia w lustrze, portrety, autoportrety i fotografie mają wpływ • 

na samoidentyfikację, kreowanie wizerunku i refleksję nad własną tożsamością?

Pokaż uczniom  Autoportret wielokrotny Witkacego (załącznik nr 1). Wyjaśnij, że fotografia 

wbrew nazwie jest zwielokrotnionym portretem, powstałym przy użyciu dwóch luster w peters-

burskim zakładzie fotograficznym. Zastanówcie się:

Jakie efekty udało się uzyskać dzięki technice fotograficznej? Czym różni się ta fotografia •

od lustrzanego odbicia i tradycyjnego portretu?

Teraz pokaż kilka fotografii z serii Untitled Film Stills, wykonanych przez Cindy Sherman w la-

tach (załączniki nr 2-3).

Kogo przedstawiają fotografie? Co zwraca uwagę przy uważnej obserwacji kilku fotogra-•

fii?

Czy fotografie sprawiają wrażenie utrwalenia przypadkowych sytuacji z życia codzienne-• 

go, kadrów z filmu czy upozowanych scen?

Wyjaśnij, że fotografie z serii  Untitled Film Stills są fotografiami inscenizowanymi, stylizowa-

nymi na kadry z filmów. Stanowią komentarz do wizerunków kobiet przedstawianych w róż-

nych gatunkach kina hollywoodzkiego i europejskiego. Wszystkie przedstawiają tę samą osobę 

– artystkę w różnych charakteryzacjach. Zastanówcie się:

Jak można zinterpretować wielość charakteryzacji?• 

Jakie znaczenie ma stylizacja na kadry filmowe?• 

Jaki obraz współczesnej kobiety wyłania się z tych fotografii?• 

W razie potrzeby uzupełnij informacje: artystka ukazuje wielość kulturowych klisz, mających  

wpływ na postrzeganie kobiet (gospodyni domowa, wamp, businesswoman, seksbomba itp.). 

Stylizacja na kadry filmowe sugeruje obecność narracji i wskazuje krytycznie, że kultura maso-

wa nie pokazuje rzeczywistych ludzi, ale kreuje stereotypowe sposoby ich postrzegania, kate-

goryzowania i waloryzowania – w rezultacie oglądamy kulturowe fantazmaty, nie osoby.
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Następnie pokaż reprodukcje: Baru w Folies Bergère Edouarda Maneta (załącznik nr 4)  i Pic-
ture for Women Jeffa Walla (załącznik nr 5).

Jakie są podobieństwa i różnice kompozycyjne między tymi dwoma obrazami?•

Jakie funkcje pełnią w nich: portret i autoportret oraz lustro i aparat fotograficzny?•

W razie potrzeby uzupełnij informacje: obraz Maneta przedstawia barmankę stojącą za ladą  

bufetu w słynnej paryskiej sali koncertowej Folies Bergère. W lustrze za jej plecami możemy 

dostrzec odbicie mężczyzny (autoportret artysty) oraz tłumnie zgromadzonych bywalców  kon-

certów (śmietankę towarzyską, konsumentów frywolnej rozrywki). Odbicie jest niewyraźne, 

roziskrzone odbitym światłem, sprawia wrażenie efemerycznego i iluzorycznego.

Przeźrocze Walla powtarza motywy portretu kobiety i autoportretu artysty odbitego w lustrze,  

ale przenosi je w przestrzeń pracowni artysty, eksponując proces twórczy. W porównaniu 

z dziełem Maneta jest surowe, oszczędne. W centrum znajduje się obiektyw aparatu, sugeru-

jący nie tyle istnienie przestrzeni realnej i pozornej, co możliwość kreowania rzeczywistości 

za pomocą techniki i mediów.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Witkacy,  Autoportret wielokrotny, Petersburg, 1915-1917y
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Cindy Sherman  Untitled Film Stills, 1977-1980s
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ZAŁĄCZNIK NR 3
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ZAŁĄCZNIK NR 4

Edouard Manet,  Bar w Folies Bergère, 1881-1882 e

Jeff Wall,  Picture for Women, 1979

ZAŁĄCZNIK NR 5
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Moduł 3

Gabinet doktora Caligari – ekspresjonizm w kinie 
Czas – 25 minut

Zaproponuj uczniom obejrzenie filmu Gabinet doktora Caligari  Roberta Wiene z 1920 roku 

w całości jako pracę domową. Objaśnij, że jest to jedno z najwybitniejszych dzieł filmowych 

niemieckiego ekspresjonizmu – wzór nie tylko filmów artystycznych, ale również horrorów 

i thrillerów psychologicznych.

 Na lekcji obejrzyjcie fragment lub stele z filmu : 

https://archive.org/details/DasKabinettdesDoktorCaligariTheCabinetofDrCaligari# •

(EN)

http://www.cda.pl/video/15511972 (napisy PL)• 

Podziel uczniów na 2-4 osobowe grupy. Przedyskutujcie w grupach następujące kwestie: 

W jaki sposób została zaprojektowana scenografia w filmie?• 

Jak można ją interpretować: czy przedstawia realistycznie świat zewnętrzny czy odnosi się •

raczej do psychiki bohaterów?

Następnie pokaż reprodukcje dzieł niemieckich ekspresjonistów: Ernst Kirchner: Nollendor-
fplatz, 1912; Five Woman in the Street, 1913; Potsdamer Platz, 1914, Max Beckmann, Die Nacht
(załącznik nr 1, 2, 3)

Jakie możemy odnaleźć podobieństwa między estetyką filmu a malarstwem niemieckich •

ekspresjonistów?

Podsumuj wypowiedzi. Zwróć uwagę na: deformację kształtów, brak perspektywy, silne kon- 

trasty, oniryczność, wrażenie niepokoju, dynamizm, egzaltację.

Dyskusja: 

Jakie odnajdujemy w filmie metafory i odniesienia do władzy i zniewolenia?• 

Przykładowo: wszechwładza urzędników (konieczność oczekiwania, nienaturalnie wyso-• 

kie krzesła, lunatyk zamknięty w skrzyni i wykonujący bezwiednie rozkazy, ubezwłasno-

wolnienie w zakładzie dla umysłowo chorych).
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Ernst Kirchner  Nollendorfplatz, 1912
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ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Ernst Kirchner  Five Woman in the Street, 1913, Potsdamer Platz, 1914z

Max Beckmann,  Die Nacht 1918-19
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Moduł 4  

Film  bezkamerowy
Czas  - 15 minut

Obejrzyjcie wspólnie eksperymentalny film Józefa Robakowskiego,  Test I z  1971 roku.I

http://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/robakowski-jozef-test• 

Wyjaśnij, że film bezkamerowy (nonkamerowy) tworzony jest bez użycia kamery lub inne- 

go urządzenia do rejestracji obrazu. Powstaje w wyniku bezpośredniego oddziaływania 

na taśmę filmową. Test I powstał w wyniku wykonania przez autora kilkudziesięciu dziur I
w nieprzeźroczystej taśmie filmowej – podczas projekcji film przepuszcza naturalne, sil-

ne światło lampy projektora filmowego, które uderza w widza. Film stanowi eksperyment 

z procesem percepcji wzrokowej – może wywołać zjawisko powidoku ( po odwróceniu 

wzroku na siatkówce powstaje ten sam kształt o barwie dopełniającej). Formalnie technika 

nonkamerowa zwraca uwagę na materialność taśmy filmowej i techniczny proces projekcji.

(opis za artmuseum.pl)

Dyskusja: 

Jakie wrażenia wzrokowe wywołuje film? Jakie uczucia/ reakcje wiążą się z tymi wraże-• 

niami?

Moduł 5  

Animacja
Czas: 20 minut

Obejrzyjcie wspólnie film  Tango Zbigniewa Rybczyńskiego z 1980 roku (8’16 min.), uhonoro-

wany Oskarem w 1982 roku za animowany film krótkometrażowy.

http://superfilm.pl/film-Tango• 

Wyjaśnij, że autor zastosował technikę zdjęciową, polegającą na osobnym fotografowaniu każ- 

dej postaci, a następnie na układaniu ze zdjęć poszczególnych sekwencji animacji i nakładaniu 

ich na siebie.

Podziel uczniów na 2-4 osobowe grupy. Przedyskutujcie w grupach następujące kwestie: 

Jaki efekt osiągnął autor dzięki animacji?• 

Zwróćcie uwagę na: cykliczność i równoczesność wydarzeń oraz izolację postaci – brak inte- 

rakcji.

Jakie znaczenie ma w filmie muzyka?• 

Zwróćcie uwagę na: rytmiczność, powtarzalność sekwencji ruchów niczym fraz muzycznych,  

kontrapunkty i akcenty muzyczne zsynchronizowane z ruchem postaci, konotacje kulturowe 

tytułowego tanga.
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Dyskusja: 

Jak można zinterpretować film?•

Zwróćcie uwagę na tropy: wyalienowanie w tłumie/ poszukiwanie samotności; reprezentację  

wszystkich etapów życia; typowość postaci i rutynę ich postępowania, skontrastowane z surre-

alistycznością, absurdalnością całościowego efektu.

Moduł 6  

Found footage – filmowy ready made
Czas – 15 minut

Obejrzyjcie kilka sekwencji z filmu Anny Baumgart  Prawdziwe? (Miś), 2001 (ok. 6 min.)

http://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/baumgart-anna-prawdziwe-mis•

Zastanówcie się: 

Jakiego zabiegu formalnego dokonała autorka?•

Wyjaśnij, że  found footage to technika polegająca na wykorzystaniu istniejących fragmentów 

materiałów filmowych do stworzenia nowego dzieła filmowego, a także nurt współczesnej 

sztuki filmowej, traktujący dzieła innych artystów jako surowiec twórczy. Dzięki wykorzysta-

niu odpowiednio dobranych cytatów i montażowi nowe dzieło stanowi krytyczny komentarz 

do pierwowzoru lub zwraca uwagę na jego nowe odniesienia: kulturowe, społeczne, polityczne 

lub estetyczne.

Dyskusja: 

Autorka wmontowała swój wizerunek w miejsce naiwnej przyjaciółki głównego bohatera • 

filmu. Jaki kontekst sytuacyjny wybrała? Jaki efekt daje powtórzenie fragmentu w pętli?

Co oznacza tytułowe pytanie • Prawdziwe?

Moduł 7  

Sztuka wideo - ruchomy obraz
Czas  - 20 minut

Obejrzyjcie wideo instalację Billa Violi  Powitanie/The Greeting, 1995

https://www.youtube.com/watch?v=bLBiWUXy-8c•

Następnie pokaż uczniom obraz Jacopa Pontorma  Nawiedzenie (załącznik nr 1).

Podziel uczniów na 2-4 osobowe grupy. Przedyskutujcie w grupach następujące kwestie: 

Jakie są różnice kompozycyjne między dziełami? Jak ruch i efekt slow motion wpływają • 

na ukazanie emocji postaci?
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Wyjaśnij, że sztuka wideo stanowi dwuwymiarowy obraz rozpraszający się w czasie, który  

nie tworzy narracji, widowiska jak kino czy telewizja. Początkowo artyści wykorzystywali tech-

niki telewizyjne: analogowe taśmy wideo i wideo cyfrowe. Obecnie powstają złożone, wieloka-

nałowe instalacje wideo, wideo rzeźby i interakcje przy pomocy kamery.

Następnie pokaż uczniom fotografię instalacji wideo Dominika Lejmana,  Yo Lo Vi, (Inkwizy-
cja według Goi) (załącznik nr 2) wraz z fotografią podwójnej  interaktywnej projekcji wideo 

(załącznik nr 3) oraz obrazy Francisco Goyi, do których się odwołuje (załączniki nr 4, 5). Za-

stanówcie się:

Do jakich wydarzeń z historii najnowszej nawiązuje instalacja?•

Jaki efekt uzyskuje artysta umieszczając projekcję sylwetki widza przed obrazem klęczącej • 

postaci?
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Jacopo Pontormo,  Nawiedzenie, 1528-1529.e
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Dominik Lejman,  Yo Lo Vi, (Inkwizycja według Goi), 2007 )
akryl na płótnie, podwójna projekcja wideo, (dvd + transmisja z opóźnieniem)
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Dominik Lejman,  Yo Lo Vi, (Inkwizycja według Goi), 2007 )
akryl na płótnie, podwójna projekcja wideo, (dvd + transmisja z opóźnieniem)
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Francisco  de  Goya,  Yo lo vi,1810 (1863).i

ZAŁĄCZNIK NR 5

Francisco  de  Goya,  Trybunał inkwizycji, 1815-1819i

Scenariusz 2


