
Nowe media – przeobrażenia sztuki polskiej po 1945 roku
Na lekcji zostaną ukazane główne nurty polskiej sztuki w drugiej połowie XX 
wieku. Przeobrażenia zostaną pokazane na przykładzie wybranych obiektów 
prezentowanych na ekspozycji Galerii Sztuki Nowoczesnej, prac m.in.: Andrzeja 
Wróblewskiego, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Brzozow-
skiego, Stefana Gierowskiego, Henryka Stażewskiego, Ryszarda Winiarskiego, 
Teresy Pągowskiej oraz Izabeli Gustowskiej.

forma – pokaz dzieł sztuki
czas trwania – 45 minut

Egzystencjalizm w literaturze i sztuce
Podczas zajęć zostaną przybliżone główne idee XX-wiecznej filozofii egzy-
stencjalistycznej w oparciu o teorie i refleksje, filozofów, pisarzy i poetów, 
m.in.: Sorena Kierkegaarda, Karla Jaspersa, Jean-Paul Sartre’a, Alberta Camus 
(„Dżuma”) oraz Czesława Miłosza („Umysł zniewolony”). Dodatkowym punk-
tem odniesienia będą dzieła malarskie i rzeźbiarskie takich twórców jak m.in.: 
Francis Bacon, Alberto Giacometti, Edward Hopper, Lucian Freud, Andrzej 
Wróblewski, Bronisław Linke oraz Zbylut Grzywacz.

forma – praca w oparciu o teksty źródłowe, prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Świadek społecznych przemian – kino europejskie  
i amerykańskie w drugiej poł. XX wieku
Intensywny rozwój sztuki kinematografii w latach powojennych sprawił, 
że kino szybko stało się jedną z najbardziej wyrazistych i popularnych form 
artystycznej wypowiedzi. Na lekcji zostanie przypomniana twórczość naj-
większych reżyserów filmowych II poł. XX wieku, takich jak, m.in.: Ingmar 
Bergman, Federico Fellini, Vittorio de Sica, Jean-Luc Godard, Tony Richardson, 
John Schlesinger, Luis Buñuel, Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, 
Eric Rohmer, Werner Herzog, Stanley Kubrick, Mike Nichols oraz na gruncie 
polskim: Wojciech Has, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda i Roman Polański.

forma – pokaz filmów, prezentacja multimedialna
czas trwania – 75 minut

Sztuka w służbie społeczeństwa. Historia XX-wiecznego  
designu
Każdy przedmiot, od malutkiej łyżeczki do potężnego samolotu pasażerskiego 
musi zostać wcześniej opracowany w formie projektu. Podczas zajęć zostaną 
przybliżone dzieje współczesnej sztuki użytkowej ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na wzajemne relacja designu oraz innych dziedzin twórczości plastycznej.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Co to jest postmodernizm? Problemy kultury współczesnej
W pierwszej części lekcji zostaną przypomniane kluczowe nurty w sztuce 
II połowy XX wieku, takie jak m.in.: pop-art, op-art, konceptualizm, happening, 
fluxsus, sztuka efemeryczna, land art, minimalizm, które poprzedziły naro-
dziny postmodernizmu. W dalszej kolejności uczestnicy zajęć zapoznają się 
z bardzo niejednorodną – opartą na aksjologicznym relatywizmie i nihilizmie 
– ideologię, która zawładnęła rynkiem sztuki końca XX i początku XXI wieku. 
Jak przykłady wspomnianych działań artystycznych zostaną przywołane dzie-
ła z zakresu: plastyki, teatru, kina i literatury.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

OFERTA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH

Muzeum – instytucja kultury
Podczas zajęć zostanie przedstawiona historia Muzeum Okręgowego im. Leo-
na Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz podstawowe zasady funkcjonowania 
instytucji kultury, na przykładzie muzeum. Uczestnicy spotkania poznają rów-
nież złożony proces powstawania muzealnej ekspozycji oraz dowiedzą się jak 
wygląda organizacja imprezy kulturalnej.

forma – prelekcja, prezentacja ekspozycji muzealnych
czas trwania – 45 minut

(istnieje możliwość zrealizowania powyższych zajęć poza murami Muzeum, 
we wskazanej przez zamawiającego placówce)

Ponadto proponujemy realizację zajęć w tematyce związanej z prezentowany-
mi w Muzeum ekspozycjami z zakresu: historii, historii sztuki, numizmatyki 
oraz archeologii.

OFERTA EDUKACYJNA NA EXPLOSEUM

Rycerz i muszkieter, czyli czym dawniej walczono?
W trakcie lekcji zostaną przybliżone dzieje sztuki wojennej. Uczestnicy zajęć 
zapoznają się z historią broni białej i palnej w oparciu o repliki rynsztunku 
pochodzącego z różnych epok oraz modeli machin oblężniczych.

forma – oprowadzanie, pokaz replik broni

Alfred Nobel i jego dziedzictwo
Zajęcia mają na celu przybliżyć postać Alfreda Nobla i jego osiągnięcia nauko-
we. Podczas lekcji zostaną wykorzystane różnorodne obiekty zgromadzone 
na wystawie Exploseum.

forma – prezentacja multimedialna, oprowadzanie

Ruch oporu na Pomorzu i Kujawach podczas II wojny światowej
Podczas lekcji zostanie przybliżona historia polskich organizacji konspiracyj-
nych działających podczas II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem działalności na terenie Pomorza i Kujaw.

forma – oprowadzanie, pokaz replik broni

Praca przymusowa podczas II wojny światowej
Podczas lekcji zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. z procedurą wer-
bunku do pracy przymusowej w III Rzeszy, jej formami, warunkami oraz po-
działem narodowościowym robotników na przykładzie DAG Fabrik Bromberg.

forma – prezentacje multimedialne, oprowadzanie

Zajęcia muzealne w Exploseum, można zamówić pod numerem telefonu 
883 366 056, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Lekcje pro-
wadzimy od środy do piątku w godzinach od 9.30 do 15.00. Opłata za lekcję wynosi: 
20 zł od grupy + bilet wstępu od każdego uczestnika. Czas trwania zajęć: 60 min.

LEKCJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

Dawno, dawno temu …
Zajęcia w formie opowieści o zamierzchłych czasach w oparciu o wystawy 
archeologiczne. W niezwykłej aranżacji uczniowie dowiadują się o czasach 
łowców i zbieraczy, pierwszych rolnikach, metalurgach, pradawnych wojach 
oraz różnych aspektach życia codziennego. Lekcję kończy zwiedzanie ekspo-
zycji o początkach Bydgoszczy.

forma – opowieść w oparciu o wystawy poświęcone pradziejom i średniowieczu
czas trwania – 45 minut

ZNAJDŹ NAS

Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego  
w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
tel. 48 52 58 59 966
fax. 48 52 58 59 968
www.muzeum.bydgoszcz.pl
www.wyczolkowski.pl
www.exploseum.pl Autor fotografii: Wojciech Woźniak

Informator edukacyjny 
dla szkół ponadgimnazjalnych  
(wraz z ofertą dla szkół wyższych)

Ponadto:
– Regiony etnograficzne województwa kujawsko-pomorskiego
– Dawne rękodzieło i rzemiosło ludowe
(opisy zajęć powyżej)

WARSZTATY
Grupa uczestników warsztatów nie powinna przekraczać 15 osób.
Koszt warsztatów wynosi 140 zł.

Warsztaty designu
Uczestnicy kursu poznają podstawowe reguły i zasady sztuki projektowania 
oraz modelowania obiektów w przestrzeni i wykonają swoje własne projekty.

czas trwania – 90 minut

Warsztaty rysunku
Zajęcia stanowią okazję do rozwinięcia umiejętności plastycznych. Uczestnicy 
kursu dowiedzą się na jakich zasadach opiera się sztuka rysunku i wykonają 
własną pracę.

czas trwania – 90 minut

Warsztaty grafiki
Uczestnicy zajęć będą mieli okazję do samodzielnego opracowania matryc 
w technice linorytu i wykonania pierwszych odbitek.

czas trwania – 120 minut

JAK ZAMÓWIĆ LEKCJE?
(nie dotyczy Exploseum)
– zajęcia muzealne można zamówić osobiście, telefonicznie lub za pośredni-
ctwem poczty elektronicznej: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl, z dwuty-
godniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 -16.00, tel. 52 58 59 910, 911 lub 914
– prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informa-
cji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), nazwy placówki, 
nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu 
kontaktowego oraz adresu e-mail
– nauczyciele, po uiszczeniu opłaty za wstęp do Muzeum, mogą na jego tere-
nie realizować własne zajęcia z udziałem dzieci

KIEDY I GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA MUZEALNE?
(nie dotyczy Exploseum)
– zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum 
(jednak nie dłużej niż do godz. 16.00), w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7-11 
i budynkach muzealnych mieszczących się na Wyspie Młyńskiej
– zajęcia muzealne trwają od 45 do 90 minut

OPŁATY
(nie dotyczy Exploseum)
– opłaty za lekcje uiszcza się w kasach mieszczących się w budynkach Mu-
zeum, wynosi ona: 20 zł od całej grupy oraz 2 zł (bilet wstępu) od uczestnika 
(pod warunkiem, że grupa liczy minimum 10 osób)
– opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą 
przez cały czas pobytu w Muzeum

JESTEŚMY OTWARCI NA PAŃSTWA PROPOZYCJE

Wszelkie pomysły i tematy spotkań możliwych do przeprowadzenia w prze-
strzeni muzealnej można przesyłać na adres e-mail:
edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl
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SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIĄ

Od namiotu do warowni
Podczas zajęć, w oparciu o wystawę archeologiczną, zostaną ukazane zmiany 
jakie zaszły w trybie życia ludności i plemion zamieszkujących nasz region, 
od epoki paleolitu, aż po wczesne średniowiecze. Uczestnicy lekcji będą 
mieli okazję poznać m.in. narzędzia jakimi posługiwali się pierwsi osadnicy, 
broń oraz sposoby za pomocą których zdobywali pożywienie i bronili swoich 
domostw. Dzieje ludów zamieszkujących ziemie polskie zostaną ukazane 
w szerszym europejskim kontekście.

forma – pokaz zabytków, praca w grupach
czas trwania – 60 minut

Na bursztynowym szlaku – życie mieszkańców Pomorza 
w czasach imperium rzymskiego
W oparciu o teksty źródłowe, archeolodzy przybliżą tajemnice bursztynu oraz 
historię jego rozprzestrzeniania się w Europie. Uczestnicy zajęć dowiedzą 
się: którędy przebiegały szlaki handlowe i w jaki sposób wywierały wpływ 
na życie mieszkańców ziem polskich w pradziejach, jak żyli nasi przodkowie, 
jakimi narzędziami się posługiwali oraz w jaki sposób chowali swoich zmar-
łych w czasach, kiedy w Europie rozkwitała cywilizacja imperium rzymskiego.

forma – prezentacja multimedialna, pokaz zabytków w oparciu o wystawę
czas trwania – 60 minut

Kultura średniowiecznej Bydgoszczy i okolic w świetle źródeł 
archeologicznych
Celem lekcji będzie przybliżenie uczniom fragmentu dziejów ich lokalnej 
historii, szczególnie w zakresie kultury materialnej. Uczestnicy dowiedzą się 
gdzie mieszkali średniowieczni mieszkańcy Bydgoszczy i okolic, jak wyglądało 
ich życie codzienne, jak zdobywali pożywienie oraz jak spędzali wolny czas.

forma – lekcja w oparciu o wystawę
czas trwania – 45 minut

Kostka do gry, wczesne średniowiecze

W GĄSZCZU HISTORII

W poszukiwaniu początków Bydgoszczy – wycieczka śladami 
średniowiecznej Bydgoszczy
Zajęcia przybliżą uczniom najstarszy fragment ich lokalnej historii, rozszerzą 
zakres wiadomości dotyczących średniowiecza, szczególnie w zakresie kultu-
ry materialnej – wyglądu miasta na pierwszym etapie jego rozwoju. Uczest-
nicy dowiedzą się którędy i jak przebiegały granice miasta oraz gdzie zlokali-
zowane były najważniejsze budowle: gród, zamek, ratusz, bramy oraz rynek.

forma – wycieczka
czas trwania – 90 minut

W mieście nad Brdą. Dzieje Bydgoszczy
Podczas zajęć, w oparciu o wystawę Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spa-
cer ulicami międzywojennej Bydgoszczy, zostanie przypomniana historia mia-
sta, od momentu nadania miastu praw lokacyjnych, aż do wybuchu II wojny 
światowej, w szerszym ogólnopolskim kontekście. Z pomocą specjalnie 
przygotowanych do tego celu materiałów, uczestnicy lekcji, we wcześniej 
wyznaczonych grupach, podejmą próbę samodzielnego rozwiązania zadań 
związanych z dziejami miasta nad Brdą. Uczniowie będą mieli okazję bliżej 
poznać zabytki dawnej kultury materialnej, przedmioty codziennego użyt-
ku, takie jak na przykład: moździerz apteczny, narzędzia ciesielskie, czy też 
przedmioty kultu religijnego.

forma – lekcja w oparciu o wystawę i karty pracy
czas trwania – 60 min

Kur – klejnot Bractwa Strzeleckiego w Bydgoszczy, koniec XVI w.

Mennica bydgoska
Podczas lekcji, realizowanej w oparciu o muzealną ekspozycję, zostanie omó-
wiona ponad stuletnia historia mennicy bydgoskiej znajdującej się na terenie 
Wyspy Młyńskiej i działającej od czasów Zygmunta III Wazy do Jana III Sobie-
skiego oraz ówczesny proces powstawania pieniędzy.

forma – prezentacja multimedialna, karty pracy
czas trwania – 45 minut

W przededniu niepodległości – I wojna światowa i jej skutki
Uczestnicy zajęć zapoznają się z działaniami wojennymi na europejskich fron-
tach Wielkiej Wojny. Poznają przyczyny i skutki politycznych i wojskowych 
decyzji, które doprowadziły do jednego z największych kataklizmów w dzie-
jach ludzkości. Osobnym wątkiem poruszonym podczas zajęć będzie sprawa 
polska podczas I wojny światowej – odrodzenie się Rzeczypospolitej i miejsce 
Bydgoszczy w nowo powstałym państwie polskim.

forma – praca w oparciu o mapy, prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Jesień 1939 roku. Bydgoszcz w pierwszych miesiącach wojny
Podczas lekcji zostaną omówione dramatyczne wydarzenia, jakie miały 
miejsce w Bydgoszczy w pierwszych miesiącach wojny: niemiecka dywer-
sja w dniach 3 i 4 września, cywilna obrona miasta, wkroczenie niemieckich 
wojsk, pierwsze łapanki i egzekucje, zbrodnicza działalność Sądów Specjal-
nych i Selbstschutzu oraz pierwsze wysiedlenia. Zajęcia będą prowadzone 
w oparciu o prezentację multimedialną oraz mapy. Bydgoskie wydarzenia 
zostaną pokazane również w szerszym europejskim kontekście.

forma – praca w oparciu o mapy, prezentacja multimedialna
czas trwania – 60 minut

REGION – CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ!

Kościół farny w Bydgoszczy
Lekcja poświęcona jest historii i architekturze jednego z najstarszych zacho-
wanych w całości zabytkowych kościołów w Bydgoszczy, w oparciu o prezen-
tację multimedialną i wycieczkę do katedry.

forma – pokaz slajdów, wycieczka
czas trwania – 60 minut

Dawne rękodzieło i rzemiosło ludowe – bliższe poznanie 
eksponatów, ich budowy i zastosowania
Uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać eksponaty związane z historią 
naszego regionu. Dowiedzą się jakimi przedmiotami posługiwali się kiedyś 
przedstawiciele takich zawodów jak: stolarz, bednarz, cieśla, kołodziej, rymarz 
oraz plecionkarz.

forma – pokaz zabytków, film
czas trwania – 45 minut

Regiony etnograficzne województwa kujawsko–pomorskiego 
z krótką charakterystyką kultury ludowej Pałuk, Kujaw i Borów Tucholskich
Lekcja będzie stanowiła wyjaśnienie pojęć: etnografia, grupa regionalna, 
regiony etnograficzne ze wskazaniem co wyznacza granice tych obszarów. 
Zajęcia zostaną uatrakcyjnione filmem „Kujawy i Pałuki”, ukazującym specyfikę 
poszczególnych regionów.

forma – pokaz zabytków, film
czas trwania – 45 minut

Kujawy – rys historyczny i etnograficzny
Uczniowie dowiedzą się którędy przebiegały granice etnograficzne. Będą 
mieli okazję zapoznać się z budownictwem i wyposażeniem wnętrza miesz-
kalnego, strojem kujawskim, sztuką ludową Kujaw, dawnymi sposobami zdo-
bywania pożywienia oraz wybranymi obrzędami dorocznymi i rodzinnymi.

forma – pokaz zabytków, film
czas trwania – 45 minut

Wystawa Etnodizajn wczoraj i dziś: inspiracje czy naśladownictwo

W KRAINIE SZTUKI

Posłuchaj muzyki ze starej płyty
Podczas tej lekcji będzie można zobaczyć za pomocą jakich nośników rejestro-
wano głosy wielkich śpiewaków oraz nagrywano znakomite orkiestry. Przy 
dźwiękach starej płyty uczestnicy zajęć będą mieli okazję bliżej poznać fono-
grafy, patefony, gramofony tubowe oraz akcesoria fonograficzne i cylindry.

forma – pokaz zabytków
czas trwania – 40 minut

Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika
(istnieje możliwość zamówienia lekcji na temat motywów wodnych oraz sa-
kralnych w twórczości artysty)
Lekcja, realizowana w oparciu o twórczości Leona Wyczółkowskiego, ma na 
celu przybliżyć postać artysty, jego życie i dorobek. Zostaną zaprezentowane 
różnorodne dzieła wybitnego malarza i grafika, znajdujące się w posiadaniu 
naszego Muzeum.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Leon Wyczółkowski, Autoportret, 1912, akwarela, papier

Leon Wyczółkowski – mieszkaniec małej i dużej ojczyzny
Zajęcia, prowadzone w oparciu o źródła i dzieła malarza eksponowane w Mu-
zeum, stanowią barwną opowieść o niezwykłych związkach i relacjach Leona 
Wyczółkowskiego z artystami, pisarzami i politykami, m.in. z Janem Matejką, 
Juliuszem Słowackim, Ignacym Janem Paderewskim, Adamem Chmielowskim 
oraz bydgoszczaninem Marianem Turwidem.

forma – prelekcja, pokaz zabytków
czas trwania – 60 minut

Magia barwy. Historia koloru w malarstwie zachodnioeuropejskim
Podczas lekcji zostanie omówiona rola i znaczenie barwy w malarstwie europej-
skim ze szczególnym zwróceniem uwagi na koloryzm oraz sztukę abstrakcyjną.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 60 minut

Symbolika dzieł sztuki
Podczas zajęć zostanie podjęta próba rozszyfrowania różnych symboli (zwią-
zanych z motywami roślinnymi i zwierzęcymi) obecnych w sztuce europejskiej 
od czasów renesansu.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Jak powstaje rycina? Poznanie technik graficznych, pokaz 
matryc i grafik
Pokaz uwzględnia główne grupy technik graficznych: wypukłodruku, wklęsło-
druku i druku płaskiego w oparciu o matryce i odbitki graficzne. Na zajęciach 
zostanie omówiony proces powstawania rycin.

forma – pokaz matryc i odbitek graficznych
czas trwania – 40 minut

Z grafiką przez wieki
Lekcja przybliży historię druku oraz sylwetki najwybitniejszych twórców eu-
ropejskiej grafiki. Ponadto uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać tajniki 
warsztatu rytownika na przykładzie oryginalnych matryc graficznych.

forma – prezentacja multimedialna, pokaz matryc graficznych
czas trwania – 45 minut

Analiza dzieła sztuki
Zajęcia prowadzone są w oparciu o bogate i różnorodne zbiory: Działu Sztuki 
oraz Działu Leona Wyczółkowskiego. Uczestnicy lekcji dowiedzą się w jaki spo-
sób odczytywać i interpretować dzieła malarskie powstałe do końca II poł. XX 
wieku. Podczas zajęć zostaną omówione podstawowe zasady konstruowania 
i komponowania malarskiego obrazu.

forma – pokaz dzieł sztuki
czas trwania – 45 minut

Analiza współczesnego dzieła sztuki
W oparciu o zbiory Galerii Sztuki Nowoczesnej oraz prezentację multimedial-
ną zostanie przeprowadzona analiza wybranych dzieł, charakterystycznych 
dla różnych XX-wiecznych nurtów w sztuce.

forma – pokaz dzieł sztuki, prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Marian Bogusz, Symfonia liturgiczna Honeggera, 1955, olej, płyta pilśniowa

PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO MATURY – CYKL 
HISTORII SZTUKI

Biblia w sztuce
W ramach lekcji zostaną zaprezentowane i przeanalizowane wybrane dzieła 
malarskie i rzeźbiarskie ilustrujące historie biblijne Starego i Nowego Testamen-
tu. Wśród pokazanych dzieł znajdą się m.in. prace: Leonarda da Vinci, Masaccia, 
Rafaela, Michała Anioła, Tycjana, Dürera, Brughela Caravaggia, El Greca, Rem-
brandta, prerafaelitów, Gustave’a Moreau, Gustave’a Dore, oraz Marca Chagalla.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Sztuka średniowiecza
Podczas zajęć zostanie przybliżona tematyka, rozwiązania formalne oraz funk-
cje sztuki średniowiecznej na przykładzie malarstwa, rzeźby oraz architektury, 
ze szczególnym naciskiem na różnice pomiędzy stylem romańskim a gotyckim.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Sztuka renesansu
Epoka nowożytna wiąże się z nowym spojrzeniem na świat i rolę sztuki. 
Uczestnicy zajęć dowiedzą się na czym polegał renesansowy przełom w for-
mie, treści i odbiorze dzieła sztuki.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Sztuka baroku
Analizując obrazy mistrzów holenderskich, włoskich i hiszpańskich: sceny 
religijne, wizerunki świętych, martwe natury oraz pejzaże, zostanie przybli-
żona obyczajowość siedemnastowiecznej Europy, podzielonej przez kontr-
reformację.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Między uczuciem a rozumem
Na lekcji zostaną zaprezentowane naczelne idee malarstwa doby oświecenia 
i romantyzmu oraz XIX-wiecznego realizmu. Przemiany jakie dokonały się 
w sztuce malarstwa zostaną ukazane w kontekście światopoglądu dominu-
jącego w poszczególnych epokach i powstałych wówczas dzieł literackich 
i filozoficznych.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

W pogoni za tym, co ulotne i nietrwałe – o rewolucji 
impresjonizmu
Na lekcji zostaną zaprezentowane idee przewodnie jednego z najistotniej-
szych nurtów malarskich w historii sztuki, który narodził się w II połowie 
XIX wieku. Impresjoniści, świadomi najnowszych odkryć techniki, dążyli 
do uchwycenia, wzorem fotografii, ulotnych, nietrwałych wrażeń, wyzna-
czając kierunki poszukiwań artystycznych wielu awangardowych twórców, 
na najbliższe lata.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Secesja – sztuka na przełomie wieków
W europejskiej kulturze końca XIX i początku XX wieku miały miejsce liczne 
przemiany, które diametralnie odmieniły dotychczasowy obraz i percepcję 
sztuki. Podczas zajęć zostaną przedstawione naczelne idee sztuki czasu Sece-
sji, w szerszym europejskim oraz polskim (Młoda Polska) kontekście, uwzględ-
niającym wpływy symbolizmu i postimpresjonizmu. Istotne odniesienie dla 
prezentowanych przemian będą stanowić teorie i refleksje: Arthura Schopen-
hauera, Fryderyka Nietzschego oraz Zygmunta Freuda.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Awangarda w sztuce dwudziestolecia międzywojennego
I wojna światowa przypieczętowała zmierzch świata dawnych, dotąd obowią-
zujących wartości. Przemiany obyczajowe w Europie, zbudowanej na nowym 
wersalskim porządku, znalazły swoje odzwierciedlenie w sztuce, w której 
rozwijały się i pojawiały nowe awangardowe nurty, m.in.: kubizm, futuryzm, 
ekspresjonizm, dadaizm, surrealizm, a na gruncie polskim również formizm. 
Na zajęciach, w odniesieniu do wybranych dzieł malarskich (m.in. Pablo Pi-
cassa, Stanisława Ignacego Witkiewicza [Witkacego], Leona Chwistka, Tamary 
Łempickiej, Georga Grosza, Maxa Ernsta oraz Salvadora Daliego) zostaną przy-
bliżone przemiany w sztuce, jakie miały miejsce w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut
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