
Klasa VII b – 29. 04. 2020r.  

Temat: Teatr - dziedzina sztuki współczesnej.  

Czekam na zdjęcie notatki. Nie wyznaczam numerów, bo na wykonanie zadania 

macie zawsze tydzień lub dwa tygodnie. Zadanie obowiązuje wszystkich 

uczniów. Przypominam zadanie z ostatniej lekcji- Czytając odpowiedz na 

zagadnienia: 

• Wymień twórców filmu, czyli jakie osoby pracują przy jego produkcji? 

• Co to jest montaż? 

• Jakie poznaliście rodzaje filmu ?(4) 

Uczniowie, którzy chcą „zarobić” szóstkę, wykonają animację poklatkową. Do zabawy możecie 

zaprosić domowników. Sposób wykonania takiej animacji znajduje się na końcu tematu, czyli str. 88. 

ZADANIE ZESPOŁOWE.  Krótki , kilkusekundowy film animowany przyślijcie na maila: 

mirka_wat@vp.pl   

_______________________________ 

Dziś tematem lekcji jest kolejna dziedzina sztuki współczesnej – TEATR. Mam 

nadzieję, że każdy z Was chociaż raz był w teatrze, jeśli nie - zachęcam. Jest to 

doświadczenie zupełnie inne niż obejrzenie filmu w kinie. W teatrze kontakt 

aktora z widzem jest bezpośredni.  

Zapoznaj się z tekstem poniżej (w podręczniku str. 77-79). 

Zadanie domowe – W kilku zdaniach scharakteryzuj elementy składające się na 

oprawę plastyczną spektaklu, tj. ubiór, dekoracje, rekwizyty, oświetlenie i 

charakteryzacja.   

 

18. Teatr 
W odróżnieniu od prezentowanych w rozdziale dziedzin fotografii, filmu i sztuki 

multimedialnej, które są bardzo młodymi dyscyplinami, teatr ma bogatą i długotrwałą 

tradycję. Korzenie europejskiego teatru sięgają starożytnej Grecji, a przeobrażał się 

on w kolejnych epokach. 

Zmieniała się również architektura teatralna – od starożytnej Grecji do XVI wieku 

przedstawienia odbywały się głównie na wolnym powietrzu i w świetle dnia. Teatry 

greckie były monumentalnymi kamiennymi konstrukcjami. W czasach średniowiecza 

inscenizacje o charakterze religijnym odgrywano wokół ołtarzy kościelnych, jednak 

pod koniec epoki opuściły one wnętrza świątyń i przeniosły się na place i ulice miast. 

Przemianie uległa także tematyka przedstawień – teatr stał się instytucją świecką. W 

renesansowym teatrze angielskim, zwanym elżbietańskim, grywano sztuki Szekspira, 

a widzowie mogli uczestniczyć w spektaklu rozlokowani z trzech stron na piętrowych 

galeriach. W XVI wieku, gdy widowiska przeniosły się do zadaszonych budynków, 

architektura teatralnych wnętrz znacznie się przeobraziła. Dekoracje scenograficzne 

stawały się coraz bogatsze – wzorem malarstwa próbowano stworzyć iluzję 
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przestrzeni i zaczęto stosować dekorację wykorzystującą perspektywę w tworzeniu 

złudzeń optycznych. Tak wyglądała barokowa scena włoska, którą ze względu na 

kształt nazywamy pudełkową. W XX wieku teatr przeszedł kolejne przeobrażenia. 

Pojawili się wówczas twórcy, dla których widowisko teatralne stwarzało możliwość 

autorskiej wypowiedzi. Zmieniły się forma sztuki teatralnej i stosunek do gry aktora. 

Spektakl teatralny dziś nadal najczęściej odbywa się w specjalnie do tego 

przeznaczonym budynku. Zdarza się jednak, że na miejsce widowiska wybiera się 

inną przestrzeń, na przykład hale fabryczne, kawiarnie, ulice i place. 

 

 

 

93. Scena z przedstawienia Dziady, reżyseria Leon Schiller (czyt. sziler), scenografia 

Andrzej Pronaszko, Warszawa, 1934 

Leon Schiller był współtwórcą polskiego teatru monumentalnego, opartego na ideach 

inscenizacyjnych Mickiewicza i Wyspiańskiego. Współpraca inscenizatorów z twórcami scenografii 

jest efektem zmian w XX-wiecznym teatrze.  
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94. Scena z przedstawienia Arka Teatru Ósmego Dnia, 2000 

Na zdjęciu widzimy monumentalną scenografię do spektaklu plenerowego Teatru Ósmego 

Dnia. Ogromna machina o ażurowej konstrukcji z rozpostartymi czerwonymi skrzydłami 

stanowi tło dla dramatycznych wydarzeń rozgrywających się na pokładzie tytułowej arki. 

Nieodłącznym elementem oprawy plastycznej jest oświetlenie, które podkreśla fantastyczną  
formę statku. W spektaklu wykorzystano ogień, który niesie dodatkowe treści.  

 

Teatr stanowi złożoną dziedzinę sztuki. Oddziałuje przez przekazywaną słownie 

opowieść, scenografię, gest aktora i dźwięk. Spektakl jest efektem pracy zespołu ludzi. 

Czy zatem możemy mówić tylko o autorze jako o twórcy sztuki teatralnej? Współcześnie 

osobą łączącą poszczególne elementy składające się na przedstawienie teatralne jest 

reżyser lub inscenizator. Nie byłoby jednak teatru, gdyby nie aktor i publiczność, gdyż to 

między nimi zachodzi bezpośrednia, żywa komunikacja. 

Przez długi czas w Europie za podstawowe tworzywo widowiska uważano słowo. Sztukę 

wystawiano na podstawie utworu literackiego – dramatu. W XX wieku zaczęto sięgać 

również po inne utwory literackie i przekładano je na język teatru. Ponadto okazało się, że 

spektakl może być efektem eksperymentu, improwizacji i mieć charakter autorski. Teatr to 

miejsce magiczne – posługuje się umownymi środkami wyrazu, a potrafi wpłynąć na nasze 

zmysły i całkowicie zawładnąć naszą wyobraźnią. 
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95. Scena z przedstawienia Poławiacze papieru Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. 

Henryka Tomaszewskiego, reżyseria Zbigniew Szymczyk, 2011 

 

W teatrze pantomimy aktor komunikuje się z widzem wyłącznie za pomocą gestu i mimiki. 
Bardzo ważnym twórcą przestrzeni jest postać sceniczna – czyli aktor, lecz również kukła lub 

marionetka – która mówi, posługuje się gestem i mimiką, a jej charakter określają kostium i 

rekwizyty. W teatrze wystarczy jeden taki przedmiot lub coś, co go symbolizuje, aby 

pobudzić naszą fantazję i przenieść nas w czasy rozgrywanego na scenie dramatu. Kostium 

aktora łączy się z jego najbliższym otoczeniem, czyli scenografią.  

Na oprawę plastyczną przedstawienia, oprócz ubioru postaci scenicznej, składają się: 

dekoracje, rekwizyty, oświetlenie i charakteryzacja. Wygląd scenografii zależy od 

charakteru spektaklu oraz od miejsca, w którym się on odbywa. Dekoracje teatralne, 

podobnie jak kostiumy postaci, cechuje umowność. Tła scenograficzne: malowane płótna, 

przestrzenne makiety i realne przedmioty, nawet jeśli wyglądają sztucznie, jesteśmy skłonni 

odbierać jako rzeczywiste. Niezależnie od rodzaju teatru wszystkie elementy dzieła 

oddziałują na siebie i wzajemnie się przenikają. Światło określonej barwy rzucone na aktora 

zmienia kolor kostiumu i ujawnia nowe aspekty przedstawienia, na przykład stan 

emocjonalny postaci. Buduje ono atmosferę spektaklu, może wskazywać na ważne elementy 

w trakcie odgrywania dramatu – kieruje wzrokiem widza, gdy oświetla przedmiot ważny w 

danym momencie, a inna część sceny pozostaje w ciemności. Sfery muzyczna i dźwiękowa 

bardzo pomagają w odbiorze dzieła i pobudzają wyobraźnię. 

 

. 
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