
Grupa wiekowa: młodzież licealna 
Liczba uczestników: nieograniczona 
Czas trwania: 45 min.  
Cele: zapoznanie licealistów z symbolicznym znaczeniem światła 
w kulturze, jego zastosowaniem w architekturze barokowej oraz wpływie 
na przełom w malarstwie. Wykorzystanie światła w sztuce nowoczesnej.

Przed zajęciami:
Poproś uczniów, aby przed planowaną lekcją intensywnie obserwowali 
światło i jego wpływ na otoczenie.
Zapoznaj się z prezentacją i scenariuszem. Scenariusz powstał na pod-
stawie prezentacji przygotowanej  w programie prezi.com. Zapoznaj się 
z nią i zamieszczonymi w niej linkami do artykułów i filmów:
https://prezi.com/72hb6dlovsqz/swiato/?present=1 
 

Podstawa programowa: 
zachęcenie do podejmowania indywidualnej pracy twórczej, rozwijanie 
narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 
rozumienie; rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 
zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych 
sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu 
we wspólnocie 
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WPROWADZENIE 
 
Porozmawiaj z uczniami o ich refleksjach na temat światła, które 
ojawiły się podczas obserwacji. Następnie zadaj pytania o podstawy 
widzenia: dlaczego widzimy i w jaki sposób. (slajd nr 1) 

 
ŚWIATŁO A RELIGIA 
Przedstawienie roli światła w religii na przestrzeni wieków. (slajd nr 2) 

- Kulty solarne i lunarne, to najstarsze i postawowe formy kultów 
leżące u podstawy większości kultur. Otaczają one czcią słońce 
i księżyc (dawców światła), np. w Egipcie najważniejszym bogiem 
był Re / bóg słońca, w religii w religii judeochrześcijańskiej Bóg 
(Jahwe) utożsamiany jest ze światłem, a w buddyzmie światło 
wypełnia nieskończoną przestrzeń, główne obrzędy tej religii są 

Przebieg zajęć:
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podporządkowane cyklom księżyca i słońca. (slajd nr 3)

 
- Według Platona to właśnie światło posiadało największe 
nacechowanie symboliczne. Uważał, że od najwyższych idei bije jasność 
oślepiająca każdego, kto nie przywykł do prawdy (metafora jaskini). 
Słońce świecące w świecie zmysłowym pozwala nam widzieć piękno, 
a piękno jest bliskie najwyższym ideałom, czyli prawdzie i dobru. 
(slajd nr 4)

 

- W średniowieczu światło kojarzone było jednoznacznie z Bogiem 
i niebiosami. Uważano, że jasność wypełniała przestrzeń apokalipty-
czną, po końcu czasu i świata. Dlatego w sztuce Jezus otoczony był 
mandorlą (świetlistą łuną), a tło obrazów było złote, podkreślając w ten 
sposób, że dane przedstawienie odbywa się w przestrzeni mistycznej. 
(slajd nr 5) 

Przebieg zajęć:
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-W rozwoju architektury również olbrzymią rolę pełniło światło. Opat 
Sugeriusz, twórca idei nowej świątyni (gotyckiej), wzorował się na 
Niebiańskiej Jerozolimie, która miała być przesiąknięta nieziemskim 
światłem, a ściany miały być wykonane z błyszczących kryształów. 
Świątynia w tym założeniu miała odzwierciedlać Niebiańską Jerozolimę, 
dlatego mury zostały przeprute oknami, w które wstawiono witraże; 
rozpraszały one światło i stwarzały wrażenie przepełnienia kościoła 
jasnością. (slajd nr 6) 
 

Architektura światła 
Porozmawiaj z uczestnikami zajęć o tym, jak wygląda kościół barokowy 
oraz jaką rolę pełni w nim światło. Przedstaw rolę światła 
w tych budowlach: 
- Świało w architekturze barokowej odgrywało kluczową rolę, 
konstruowało formę świątyni i nadawało jej nieziemskiego wyglądu. 
Miało to związek z kontrreformacją, która olbrzymi nacisk kładła na 
przeżycia mistyczne. Nienaturalne zjawiska najłatwiej było pokazać przy 
pomocy światła, które wydobywało się niewiadomo skąd i dawało efekt 

Przebieg zajęć:
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niesamowitości. (slajd nr 7) 

- Światło stanowiło element architektury i rzeźby (slajd nr 8)

- W wielu kościołach mistyczne, nienaturalne światło sączyło się 
z ukrytych okien. Umieszczone były one np. za przegrodą ołtarzową 
albo murem kościoła tworząc studnię świetlną rozjaśniając dane 
miejsce. (slajd nr 9)  

Przebieg zajęć:
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Przebieg zajęć:

- We wnętrzach kościołów często wmontowywano lustra odbijające 
światło i nadające pomieszczeniu efekt świetlistości niewiadomego 
pochodzenia. (slajd nr 10)

 
 
Nieuchwytność światła 
 
To właśnie światło było odpowiedzialne za rewolucję w malarstwie, 
która nastąpiła pod koniec XIX wieku. Grupa artystów nazwanych 
później impresjonistami zachwyciła się zmiennością światła 
i nieuchwytnością chwili. Starali się to oddać na płótnie dokonując 
olbrzymiej rewolucji. (slajd nr 11) 
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Przebieg zajęć:

- przykłady artystów impresjonistycznych: 
Aleksander Gierymski (slajd nr 12), 

Joseph Turner (slajd nr 13), 

Józef Chełmoński (slajd nr 14), Claude Monet (slajd nr 15) 
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Przebieg zajęć:

Claude Monet (slajd 16)

Nowoczesne światło 
 
Warto zadać uczniom pytanie, co się zmieniło przez ostatnie 100 lat 
w postrzeganiu światła, jaką rolę pełni w teraźniejszości, jakie 
możliwości wykorzystania światła dają nowoczesne technologie. 
(slajd nr 17) 

Przykłady nowoczesnego wykorzystania światła: 
- Grupa ZERO prekursorko wykorzystująca do swojej sztuki światło. 
(slajd nr 18)
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Przebieg zajęć:

 

- Projekcje Krzysztofa Wodiczko, jednego z artystów wykorzystujących 
projektory w sztuce. Nagrywa filmy, a następnie  odtwarza je na elewac-
jach budynków i pomników nadając im  nowe znaczenia. (slajd nr 19)

 

- Artystka Atsuko Tanaka wykorzystuje lampy w swojej twórczości 
(slajd nr 20) 
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Przebieg zajęć:Przebieg zajęć:

- We współczesnym teatrze światło odgrywa często kluczową rolę, 
wywierając wpływ na odbiorców i mogąc stwarzać nowe znaczenia 
(slajd nr 21). 
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