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Krytyczne i twórcze wykorzystanie 
 tradycji na przykładzie 
 secesyjnych, awangardowych 
 i współczesnych nawiązań do ikony

Cel  Zapoznanie uczniów z artystycznymi sposobami pokazywania Zapoznanie uczniów z artystycznymi sposobami pokazywania
tego, co niemożliwe do zmysłowego przedstawienia: transcendencji,tego, co niemożliwe do zmysłowego przedstawienia: transcendencji,
niewidzialności, niematerialności, nieskończoności, pustki. Porównanieniewidzialności, niematerialności, nieskończoności, pustki. Porównanie
ikonografii i symboliki chrześcijańskiej z awangardowym „przedstawieniemikonografii i symboliki chrześcijańskiej z awangardowym „przedstawieniem
negatywnym” – sugestią istnienia niewyrażalnego. negatywnym   sugestią istnienia niewyrażalnego. 
Czas  45 minut5 u
Miejsce  sala lekcyjnak yj
Grupa wiekowa  liceum
Materiały  załączniki 1, 2, 3 i 4, rzutnik ą , , ,

Przebieg zajęć

Podziel uczniów na 2-4 osobowe grupy. Każdej grupie rozdaj reprodukcję ikony Andrieja Ru- 

blowa Trójca Święta (załącznik nr 1) informując ich, że jest to najsłynniejsza ikona prawosław-

nego świętego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych pisarzy ikon. Poproś, żeby ucznio-

wie przyjrzeli się obrazowi i przedyskutowali między sobą następujące kwestie:

Co widzimy na obrazie?  

Kim są postacie i jak zostały przedstawione?•

Czy jest to przedstawienie realistyczne czy symboliczne?•

Do jakiej tradycji się odwołuje?•

Co oznacza złoty kolor, użyty jako tło ikony?• 

Jakiego rodzaju przedstawieniem jest ikona?• 

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

pełnij informacje:

Trójca Święta•  Rublova, zwana jest Trójcą Starotestamentową lub Bogiem w gościnie 
u Abrahama ponieważ przedstawia najstarsze znane z tradycji biblijnej wyobrażenie Boga 

w trzech osobach (Genesis 18, 1-6);

Trójca została wyobrażona symbolicznie, jako trzech aniołów – gości Abrahama, który nie •

został przedstawiony na ikonie, ale wg Biblii rozpoznał w trzech przybyszach Boga. Ko-

mentatorzy doszukują się najczęściej w postaci środkowej Jezusa, z uwagi na gest palców 

Pantokratora (inicjały IC), kielich – symbol Eucharystii oraz drzewo w tle, nawiązujące 

do rajskiego Drzewa Życia i krzyża. Istnieją również interpretacje wskazujące Boga Ojca 
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pośrodku, Chrystusa po jego prawicy i Ducha Świętego po lewej stronie (symbolizuje go 

woda tryskająca ze skały na pustyni).

Postacie zostały wpisane w koło, co symbolizuje ich równorzędność oraz w trójkąt –sym-• 

bol trójjedności. 

Trójca jest przedstawieniem symbolicznym, ponieważ niematerialnego, niewidzialnego •

boga nie można przedstawić bezpośrednio. To, co transcendentne – przekraczające porzą-

dek naturalny, niepoznawalne za pomocą zmysłów, można wyobrazić jedynie umownie, 

metaforycznie.

Kolory w ikonografii chrześcijańskiej miały określone znaczenia. Złoty sygnalizuje wkro-•

czenie w nadprzyrodzony porządek: symbolizuje światłość utożsamianą ze świętością, 

transcendencję, duchowość, nieśmiertelność. Podobne znaczenie ma złoty nimb świętości. 

Złoto było najdroższym materiałem, więc za jego pomocą przedstawiano to, co najcen-

niejsze: iluminację, życie wieczne.

Ikona uchodzi za wizerunek święty i pełni funkcje liturgiczne: jest pośrednikiem, między • 

tym co, sakralne a ziemskie, oknem do transcendentnego świata.

Następnie rozdaj uczniom reprodukcję Pocałunku Gustava Klimta, 1908 (załącznik nr 2). 

Wyjaśnij, że sztuka secesyjna (Art Nouveau(( ) była modernistycznym odejściem od historyzmu, 

realizmu i akademizmu. Dla malarstwa secesyjnego charakterystyczne były: rezygnacja z per-

spektywy i światłocienia, wyraźny rysunek, faliste linie i bogaty ornament oraz powrót do zło-

cenia – nieobecnego w malarstwie od średniowiecza. 

Zaproponuj przedyskutowanie następujących kwestii: 

Czy użycie złotego tła ma charakter symboliczny czy formalny?• 

Jaki temat skłonił artystę do ubrania go złotą oprawę?•

Zanotujcie odpowiedzi, w razie potrzeby uzupełnij informacje: 

Złocenia i bogaty ornament pełnią funkcje dekoracyjne – jest to zabieg celowej stylizacji •

i estetyzacji. Brak tu symbolicznego znaczenia sakralnego.

Klimt używa złoceń i bogatego ornamentu dla podkreślenia świeckich tematów, jak mi-• 

łość, erotyka, które zostają dzięki temu zabiegowi uwznioślone.

Teraz rozdaj uczniom reprodukcję Czarnego kwadratu na białym tle Kazimierza Malewicza 

(załącznik nr 3). Powiedz uczniom, że Kazimierz Malewicz był jednym z najwybitniejszych 

przedstawicieli rosyjskiej awangardy, twórcą suprematyzmu. Jego malarstwo zakładało odej-

ście od mimesis – naśladowania rzeczywistości w sztuce, rezygnację z figuracji, narracji, a na-

wet symbolu. Przeczytaj uczniom fragment z manifestu artysty:

„Terminem „suprematyzm” określam supremację czystego odczucia w sztukach plastycznych. Ze sta-
nowiska suprematysty zjawiska natury przedmiotowej są same w sobie bez znaczenia (…) Sztuka 
dotarła do pustyni, gdzie nie ma już niczego poza odczuciem. Doznałem bojaźni i trwogi gdy przyszło 
mi opuścić czas narracji (...) To nie był pusty kwadrat, który wystawiłem, ale poczucie bezprzedmio-
towości.” 1

 1 K. Malewicz, Manifest suprematyzmu, 1915.
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Następnie rozdaj fotografię ekspozycji prac Malewicza z Ostatniej wystawy futurystów 0.10  

w Petersburgu 1915 roku, zaznaczając, że Czarny kwadrat na białym tle został wystawiony na 

miejscu tradycyjnie zarezerwowanym dla ikony (pod sufitem, w prawym rogu od drzwi). Za-

chęć uczniów do dyskusji w grupach nad zagadnieniami:

Co oznacza odejście od figuracji, narracji i naśladowania rzeczywistości w obrazie Male-•

wicza?

Jakie znaczenie mają sformułowania: pustynia, pusty kwadrat, bezprzedmiotowość uży-• 

wane przez artystę?

Jak można interpretować wystawienie Czarnego kwadratu na miejscu ikony?•

Dlaczego obraz Malewicza i jego sposób wystawienia budziły początkowo kontrowersje?•

Poinformuj uczniów, że gest wystawienia  Czarnego kwadratu w miejscu ikony był interpreto-

wany przez krytyków jako nawiązanie do kryzysu metafizyki filozoficznej, zeświecczenia życia 

społecznego oraz zmiany obrazu świata, kształtowanego przez rozwój nauk matematyczno-

przyrodniczych na początku XX wieku.

Teraz rozdaj fotografie wnętrza wielowyznaniowej kaplicy uniwersyteckiej Uniwersytetu  

Św. Tomasza w Houston w Teksasie, znanej jako Kaplica Rothko. Objaśnij, że Mark Rothko 

był amerykańskim malarzem współczesnym (zm. 1970), najwybitniejszym przedstawicielem 

kierunku zwanego malarstwem kolorowych płaszczyzn (color field painting). Tworzył wielko-

formatowe obrazy abstrakcyjne, wypełnione polami intensywnych barw, najczęściej w formie 

zróżnicowanych odcieniami prostokątów i prześwitów, zdarzały się również monochromy. Wi-

brujące plamy kolorów oddziaływały silnie na emocje widzów. Artysta wystawiał swoje płótna 

w seriach, często w specjalnie zaprojektowanych warunkach ekspozycji, celem zapewnienia 

odpowiednich warunków do kontemplacji. Ponownie zachęć do krótkiej dyskusji w grupach:

Dlaczego w kaplicy katolickiego uniwersytetu nie ma symboli religijnych?• 

Jaką funkcję spełniają tam minimalistyczne, monochromatyczne płótna Marka Rothko?• 

Podsumujcie teraz dyskusję na forum. Przytocz te opinie czy refleksje, jakie pojawiły się pod- 

czas dyskusji w grupach, które wydały Ci się szczególnie interesujące. Podyskutujcie chwilę 

nad zagadnieniami:

W jaki sposób współczesne dzieła sztuki odnoszą się do tego, co nieskończone?• 

Czy bezprzedmiotowość, bezforemność mogą być rodzajem „przedstawienia negatywne-• 

go”, czyli sytuacji, w której dzieło sugeruje, że istnieje coś wykraczającego poza możliwość 

naocznego wyobrażenia?

Czy tradycyjne: obrazowe lub symboliczne przedstawianie tego, co jest niepoznawalne • 

zmysłowo jest nośne we dzisiejszej kulturze?

Czy odniesienia artystów awangardowych i współczesnych do sztuki dawnej mają charak-•

ter afirmatywny czy krytyczny, polemiczny?

Czy sztuka we współczesnych wielokulturowych społeczeństwach może stanowić rodzaj • 

uniwersalnego języka i nośnika wartości?

DLA UCZNIÓW

DLA UCZNIÓW

DLA UCZNIÓW
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Andriej Rublov,  Trójca Święta, (Trójca Starotestamentowa lub Bóg w gościnie u Abrahama),
1410-1427, Galeria Trietiakowska w Moskwie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Gustav Klimt,  Pocałunek, 1907-1908k
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Kazimierz Malewicz,  Czarny kwadrat na białym tle, 1915 (1913)e
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ZAŁĄCZNIK NR 4

K. Malewicz,  Czarny kwadrat wystawiony na tradycyjnym miejscu ikony, Ostatnia wystawy
futurystów 0.10 w Petersburgu, 1915.

Wnętrze wielowyznaniowej kaplicy uniwersyteckiej Uniwersytetu Św. Tomasza w Houston 
w Teksasie, znanej jako Kaplica Rothko (Rothko Chapel), 1971.)

Scenariusz 1
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Symbolika solarna 
 i kreowanie przestrzeni 
 za pomocą światła 
 dawniej i dziś

Przebieg zajęć

Podziel uczniów na 2-4 osobowe grupy. Rozdaj grupom fotografie  Rydwanu z Trundholm (za-

łącznik nr 1). Wyjaśnij, że to jeden z najwspanialszych zabytków epoki brązu, datowany na ok. 

1700-1300 p.n.e., który obecnie można podziwiać w Muzeum Narodowym w Kopenhadze. Jest 

to sześciokołowy wózek kultowy wykonany z brązu, zaprzężony w konia, ciągnącego zdobioną 

tarczę słoneczną o śr. 60 cm, pokrytą z jednej strony złotą blachą. Szprychy kół układają się 

w równoramienne krzyże, tworząc jeden z najwcześniejszych symboli solarnych – krzyż sło-

neczny (wpisany w koło).

Zaproponuj przedyskutowanie następujących kwestii: 

Dlaczego tarcza słoneczna znajduje się na wózku zaprzężonym w konia?• 

Jakie znaczenie ma użycie złota?• 

Czy krzyż słoneczny jest symbolem używanym również współcześnie?• 

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

pełnij informacje:

Epoka brązu wiązała się z rozpowszechnieniem kultów solarnych. Wozy stanowiły w wielu • 

kulturach mityczny środek transportu bóstw solarnych, będąc jednocześnie wyjaśnieniem 

codziennej wędrówki słońca po nieboskłonie: wierzono, że wschody i zachody słońca po-

wodowane są przybyciem solarnego bóstwa na konnym rydwanie. Świty następujące po 

wieczornym zmierzchu stanowiły pierwsze wyobrażenie wieczności (wieczny powrót dni, 

pór roku, układów planet).

Złoto i miedź były z uwagi na swój kolor uważane za ziemskich emisariuszy lub atrybuty •

bóstw solarnych i gromowych. Były traktowane jak cząstki reprezentujące, uobecniające 

słońce wg magicznej zasady pars pro toto, czyli część za całość.

Cel  Zapoznanie uczniów z symboliką solarną różnych kultur i epok Zapoznanie uczniów z symboliką solarną różnych kultur i epok 
historycznych (epoka brązu, starożytność, średniowiecze, współczesność).historycznych (epoka brązu, starożytność, średniowiecze, współczesność).
Ukazanie sposobów artystycznego kreowania otoczenia i oddziaływania naUka a e sposobó a tystyc ego k eo a a otoc e a odd a y a a a
emocje widzów za pomocą światła.e o je ó a po o ą ś a a
Czas  45 minut
Miejsce  sala lekcyjnayj
Grupa wiekowa  liceum
Materiały  załączniki 1, 2, 3, 4 i 5 rzutniką , , ,

DLA UCZNIÓW
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Krzyż słoneczny, zwany także celtyckim, jest obecnie wykorzystywany przez mniejszości • 

narodowe o celtyckim dziedzictwie kulturowym jako symbol oporu oraz formacje nacjo-

nalistyczne różnych krajów, również neofaszystowskie.

Teraz rozdaj uczniom fotografię reliefu przedstawiającego faraona Echnatona oddającego  

cześć Atonowi (załącznik nr 2). Przypomnij, że młody faraon Amenhotep IV przeciwstawił się 

ok. 1375 p.n.e, kultowi Amona i władzy jego kapłanów. Odwołując się do objawienia religij-

nego, wprowadził henoteizm – formę pośrednią między poli- i monoteizmem, uznając Atona 

za najwyższego boga. Echnaton wybudował na północ od Teb, w środkowym Egipcie nową 

stolicę, nazwaną Achetaton (Horyzont Atona), obecnie Tell el-Amarna.

Zaproponuj przedyskutowanie następujących kwestii: 

W jaki sposób został przedstawiony bóg Aton, a w jaki faraon?• 

Jak wcześniej i później wyobrażano bogów egipskich np. Amona, Re, Anubisa, Horusa?•

Które z boskich przedstawień ma bardziej abstrakcyjny charakter i dlaczego?•

Zanotujcie odpowiedzi, w razie potrzeby uzupełnij informacje: 

Rewolucja religijna Echnatona łączyła się z krótkotrwałymi, ale wyraźnymi zmianami • 

w sztuce: Atona wyobrażano symbolicznie, jako słoneczną tarczę ze skierowanym w dół 

promieniami – dawcę światła i wszelkiego życia. W odróżnieniu od wcześniejszych bogów 

egipskich, nie posiadał konkretnej, ludzkiej ani zwierzęcej reprezentacji.

Styl, zwany amarneńskim, opisywany bywa jako zwrot ku realizmowi w przedstawieniach • 

postaci w sztuce egipskiej. Wizerunki faraona nie są idealizowane, ale wręcz charaktery-

styczne: z wydłużoną twarzą, wydatnym podbródkiem, wątłym ciałem, nadmiernie szero-

kimi biodrami i opadającym brzuchem. Cechy te niektórzy badacze są skłonni uważać za 

objawy choroby genetycznej, zwanej zespołem Mafrena.

Następnie pokaż uczniom slajdy przedstawiające tzw. cud słońca w świątyni Ramzesa II w Abu  

Simbel. Wyjaśnij, że Ramzes II wzniósł w południowym Egipcie, na granicy z Nubią, dwie kute 

w skale świątynie poświęcone bogom światła i własnemu kultowi oraz bogini miłości Hathor 

i swojej ukochanej żonie Nefertari. Atrakcją świątyni Ramzesa był cud słoneczny: w dniach 22 

lutego i 22 października wschodzące słońce oświetlało trzy z czterech posągów znajdujących 

się w głównym sanktuarium świątyni: wizerunek Amona-Re, Ramzesa i Re-Horachte. Jedynie 

posąg Ptaha, stworzyciela świata i opiekuna podziemi, pozostawał nieoświetlony. Przedysku-

tujcie następujące kwestie:

Jaką funkcję spełnia precyzyjnie zaplanowany efekt świetlny w architekturze sakralnej?• 

Czy na emocje odwiedzających silniej oddziałuje symboliczne wyobrażenie czy bezpośred-• 

nia obecność światła?

Zanotujcie odpowiedzi. 

W tym miejscu możesz przedstawić uczniom historię przeniesienia świątyń w Abu Simbel:  

pierwotnie budowle umiejscowione były na brzegu Nilu, aby uczynić je widocznymi w trakcie 

rzecznej podróży. Świątyniom groziło zalanie spowodowane budową Wielkiej Tamy Asuań-

skiej w 1971 roku i utworzeniem wielkiego sztucznego zbiornika – Jeziora Nasera. Zabytki zo-

stały w latach 1964-68 rozebrane na części i przeniesione 65 metrów wyżej, ponad planowany 

poziom wody. Ponowny montaż wymagał dodatkowo usypania okrywy – sztucznych wzgórz, 

ponieważ pierwotnie świątynie były wykute w skale. Kierownikiem prac był polski archeolog 

DLA UCZNIÓW

DLA UCZNIÓW
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i egiptolog, uczestnik wieku prac badawczych i rekonstrukcyjnych w Egipcie, Kazimierz Mi-

chałowski. Śmiałe przedsięwzięcie ratowania świątyń powiodło się niemal całkowicie, bo za-

chowano nawet cud słoneczny. Współczesnym udało się powtórzyć efekt osiągnięty przez sta-

rożytnych architektów, ale z jednodniowym przesunięciem. 

Następnie pokaż fotografie wnętrza katedry gotyckiej, przykładowo katedry  Santa María de 
León, zwanej Domem Światła, wybudowanej w Hiszpanii w XII wieku. Zapytaj:

Jakie znaczenie ma budowanie katedr na planie krzyża i widoczny w architekturze gotyku • 

wertykalizm?

Jakich środków formalnych użyto, żeby uzyskać efekt przenikania całej konstrukcji przez •

światło?

Co oznacza obecność światła w katedrach gotyckich?• 

Zanotujcie odpowiedzi, w razie potrzeby uzupełnij informacje: 

Katedra gotycka miała być „domem bożym”- miniaturową repliką obrazu wszechświata •

(imago mundi) i symbolicznym zapisem ewangelii. Kompozycja wertykalna, czyli podkre-

ślająca pionowe linie (strzelistość konstrukcji, znaczna wysokość sklepienia, ostre łuki) 

służyła skierowaniu uwagi wiernych wzwyż – ku Bogu. Obrazy, witraże i rzeźby miały być 

żywą księgą, zwłaszcza dla niepiśmiennych wiernych, ponieważ w tym czasie Biblia do-

stępna była tylko w wersji łacińskiej, w niezbyt licznych, ręcznie powielanych kopiach, 

a liturgia odprawiana po łacinie.

Przenikanie konstrukcji przez światło zapewniają nie tylko wysokie okna, ale i kolorowe, •

rozpraszające światło witraże. Przedstawiają zazwyczaj postacie i żywoty świętych, którzy 

pełnią rolę orędowników i pośredników między wiernymi a bogiem. Promienie rozświetla-

jące ich półprzezroczyste wyobrażenia są symbolem bożej łaski, świętości.

W średniowiecznej metafizyce światło było znakiem obecności Boga.•

Na podobieństwo światła wyobrażano również bożą łaskę i oświecenie jako nadprzyro-• 

dzony czynnik w poznaniu (iluminacja) oraz świetlistość duszy przenikającą ciała błogo-

sławione.

Teraz rozdaj uczniom fotografię  The Wheather Project Olafura Eliassona w Hali Turbin Tate 

Modern Gallery w Londynie (2003). Wyjaśnij, że Eliasson jest współczesnym artystą duńsko-

islandzkiego pochodzenia. Tworzy wielkie instalacje rzeźbiarsko-architektoniczne przy użyciu 

efemerycznych materiałów, jak światło czy woda, kształtujące artystycznie przestrzeń wysta-

wienniczą. Jego prace często wykorzystują efekty i złudzenia wzrokowe, grają z percepcja wi-

dza, np. przy użyciu luster, kalejdoskopów. 

Tate Modern powstało w wyniku przebudowy elektrowni  Bankside Power Station, a dawna 

Hala Turbin jest obecnie największą przestrzenią wystawową galerii, mierzącą 155 metrów 

długości i 35 metrów wysokości. Olafur Eliasson zaprojektował tam gigantyczną tarczę sło-

neczną, dzięki użyciu kilkuset lamp i systemu luster, oświetlającą ciepłym mglistym blaskiem 

cały hol muzeum. Zadaj uczniom pytania:

Jakie wrażenie robi na nich instalacja? Czy reagowaliby na nią podobnie, jak widzowie na • 

fotografiach?

Co w tym przypadku stanowi dzieło sztuki: tarcza słoneczna, którą można podziwiać czy •

cała artystycznie przekształcona przestrzeń Hali Turbin?

DLA UCZNIÓW
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Zanotujcie odpowiedzi. W razie potrzeby uzupełnij informacje: 

współczesne instalacje mogą zmieniać artystycznie przestrzeń wystawienniczą lub publicz-•

ną (ulice, parki, stacje metra itp.). Dziełem sztuki staje się wówczas całe przekształcone 

twórczo otoczenie: może to być przestrzeń spotkania, relaksu (jak w przypadku Eliassona) 

lub interwencja o charakterze krytyczno-polemnicznym.

wiele instalacji lub wydarzeń artystycznych wytwarza nowe konteksty społeczne lub pro-•

wokuje odbiorców do interaktywności. Akcje kształtujące zachowania nazywane są cza-

sem rzeźbą społeczną.

Podsumujcie teraz dyskusję na forum. Przytocz te opinie czy refleksje, jakie pojawiły się pod- 

czas dyskusji w grupach, które wydały Ci się szczególnie interesujące. Podyskutujcie chwilę 

nad zagadnieniami:

Czy współcześnie symbolika solarna i światło mogą nadal silnie oddziaływać na widzów? •

Czym różni się współczesne wykorzystanie światła w sztuce i architekturze od starożytno-

ści i średniowiecza?

Jakie inne przykłady kreowania otoczenia dzięki światłu znają uczniowie? (przestrzeń • 

miejska, teatr, design)

Scenariusz 2
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Rydwan słoneczny z Trundholm, późna epoka brązu, Dania 
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Scenariusz 2

ZAŁĄCZNIK NR 2

Echnaton oddający cześć, Atonowi, ok. 1350 p.n.e, Muzeum Egipskie w Kairze. 
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Abu Simbel - kompleks świątynny Ramzesa II z cudem słonecznym, 1274–1250 p.n.e. 

21 lutego i 21 października wschodzące słońce oświetla wizerunek Amona-Ra i Ramzesa, 
po chwili także Re-Horachte. Wizerunek Ptaha, boga ciemności, nigdy nie jest oświetlony
promieniami słońca

Scenariusz 2

ZAŁĄCZNIK NR 3
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Katedra Santa María de León, zwana Domem Światła, Hiszpania, XII w. 

Scenariusz 2

ZAŁĄCZNIK NR 4
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Olafur Eliasson,  The Weather Project, Hala Turbin w Tate Moder Gallery, Londyn, 2003-2004.t

ZAŁĄCZNIK NR 5

Scenariusz 2
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