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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA 

SCENARIUSZ LEKCJI  
opracowanie: Katarzyna Włodkowska 
 
 
 
FILM | “DEERSKIN”  
“Le daim”, Francja 2019, 77 min 
 
reżyseria: Quentin Dupieux 
scenariusz: Quentin Dupieux 
zdjęcia: Quentin Dupieux 
muzyka: Janko Nilović 
montaż: Quentin Dupieux 
obsada: Jean Dujardin, Adèle Haenel 
 
Georges to przeciętny mężczyzna w średnim wieku, który pragnie zamknąć za sobą trudny rozdział swojego życia. Wyjeżdża 
na prowincję, gdzie za niebagatelną sumę kupuje używaną kurtkę ze skóry daniela. Od tego momentu kurtka staje się dla 
bohatera centrum wszechświata. 
 
Absurdalna, komediowa fabuła koncentruje się na protagoniście i jego demonicznej kurtce. Bohater ukrywa przed innymi swoją 
przeszłość i prawdziwą tożsamość. Poznaje miejscową barmankę, miłośniczkę montażu, którą przekonuje, że jest wziętym 
reżyserem pracującym nad tajemniczym filmem. Pretekstowa fabuła, surrealistyczny humor służą nie tylko grze z filmową 
konwencją, ale stanowią również pretekst do refleksji nad samotnością, poszukiwaniem indywidualizmu, granicami wolności 
i skrajnym egotyzmem. 
 

ZABÓJCZY STYL – SZALEŃSTWO JAKO PREFIGURACJA WOLNOŚCI.  
FILMOWA GRA Z KONWENCJĄ. 
 
Temat lekcji 
Zabójczy styl – szaleństwo jako prefiguracja wolności. Filmowa gra z konwencją. 
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Czas trwania lekcji 
90 min  

 
Cele lekcji 
Podczas lekcji uczeń: 
 

→ dokonuje krytycznej oceny formy filmowej, 
→ interpretuje dzieło filmowe w kontekście wskazanych zagadnień, 
→ określa symbole, motywy i środki filmowego obrazowania, 
→ doskonali umiejętność wnioskowania i wartościowania. 

 

Powiązanie z podstawą programową 
Podczas lekcji uczeń: 
 

→ odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując właściwy kod w danej dziedzinie sztuki, 
→ krytycznie analizuje i przetwarza komunikaty medialne, 
→ krytycznie analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, 
→ kształtuje umiejętność świadomego odbioru tekstów kultury na różnych poziomach: 

dosłownym, metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym. 
 

Metody i formy pracy 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące metody i formy pracy z uczniem: 
 

→ heureza, 
→ dyskusja kierowana, 
→ praca grupowa, 
→ praca z materiałem audiowizualnym. 

 

Środki dydaktyczne 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne: 
 

→ film Deerskin; 
→ karty pracy, 
→ zdjęcia przedmiotów. 

 

Przygotowanie do lekcji 
Lekcja powinna się odbyć po obejrzeniu filmu Deerskin w reżyserii Quentina Dupieux. 
Przed lekcją nauczyciel przygotowuje karty pracy z zapisanymi poleceniami do pracy w grupach. Drukuje zdjęcia przedmiotów, 
które posłużą do wykonania zadania domowego lub przynosi kilka przypadkowych. 
 

PRZEBIEG LEKCJI  
 
Wprowadzenie 
Nauczyciel przedstawia temat lekcji, a następnie pyta o refleksje po obejrzeniu filmu. 
→ Nauczyciel pyta uczniów, jak rozumieją temat lekcji, czy ich zdaniem szaleństwo, aberracja psychiczna bohatera może 
być formą poszukiwania wolności. W jaki sposób to poszukiwanie wolności manifestuje się w dziele filmowym? 
→ Nauczyciel przekazuje uczniom informacje dotyczące postmodernizmu. Termin ten jest powszechnie stosowany w 
kontekście kultury zachodniej, rozczarowanej racjonalizmem i naukowymi metodami poznania. Esencją postmodernizmu jest 
wyczerpanie, w filmach tego nurtu obserwujemy zdystansowanie wobec prezentowanej rzeczywistości i świadomie stosowanych 
reguł. Postmoderniści prowadzą intelektualną grę z odbiorcą, bawią się konwencjami, stosują różnorodność form. Dopuszczalne 
są sprzeczność wewnętrznej logiki filmu oraz łamanie tabu. Do najważniejszych cech postmodernistycznego kina należą 
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autotematyzm oraz nastawienie na otwartego, poszukującego odbiorcę. Nurt ten prowadzi do równouprawnienia filmowych 
interpretacji. 

 
Realizacja tematu 
→ Nauczyciel prosi uczniów, aby wskazali jakie elementy gatunkowe dostrzegają w filmie, i uzasadnili swoje skojarzenie. 
Uczniowie podają własne propozycje, które są zapisywane na tablicy: thriller psychologiczny, dramat surrealistyczny, czarna 
komedia, horror. 
→ Nauczyciel pyta uczniów o to, jakie elementy bierzemy pod uwagę, charakteryzując bohatera. Uczniowie zapisują 
odpowiedzi na tablicy: wygląd, wiek, pochodzenie, relacje z bliskimi, język, opinie innych bohaterów, działania, przestrzeń, w 
której znajduje się bohater, marzenia, lęki, obsesje, sny. 
→ Nauczyciel pyta uczniów, w jaki sposób został wykreowany bohater Deerskin. Prosi uczniów, aby proponowane 
odpowiedzi zapisali na tablicy lub na karcie pracy (załącznik nr 1). 
→ Następnie nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy i rozdaje kartki, na których są zapisane polecenia. Przewidywany czas 
pracy to około 20 minut (załączniki nr 2, 3 ,4, 5). 

• Scharakteryzuj świat, w którym żyje bohater. 
• Określ stylistykę filmowego świata przedstawionego. 
• Wyjaśnij, jaką funkcję ‒ twoim zdaniem ‒ pełni kurtka w życiu bohatera. 
• Zastanów się, jaką rolę w filmie odgrywają scenografia i muzyka. 

 
Po upływie ustalonego czasu przedstawiciele grup prezentują wyniki pracy zespołów na forum. 
 

Przewidywane odpowiedzi: 
• Świat, w którym żyje bohater, to rzeczywistość pozbawiona perspektyw. Akcja filmu rozgrywa się na przełomie jesieni i 

zimy, co potęguje ponurą wizję świata. Francuska prowincja została wykreowana jako miejsce zaciszne, nudne i 
przewidywalne. 

• Film ukazuje rzeczywistość w sposób groteskowy, przerysowany. Reżyser posługuje się kategorią absurdu, aby 
wyeksponować rozterki głównego bohatera. 

• Kurtka może być przedmiotem, który pomaga bohaterowi stworzyć swój wizerunek. Może symbolizować poszukiwanie 
nowej drogi życia, nowej tożsamości. Jest ona dla Georgesa obsesyjną namiętnością, partnerem do rozmów, być może 
również symbolem miłości, fetyszem, który z czasem staje się pełnoprawnym bohaterem filmu. 

• Muzyka i scenografia budują nastrój w filmie. Muzyka jest niezwykle oszczędna, ascetyczna i subtelna. Pełni funkcję tła 
dla rozgrywającej się akcji. Istotnym elementem scenografii są rekwizyty – kurtka, lustro, które pełnią w filmie funkcję 
symboliczną. 
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Podsumowanie tematu 
Nauczyciel na podstawie wypowiedzi uczniów podsumowuje refleksje wynikające z analizy. Pretekstowa fabuła i surrealistyczny 
humor nie tylko służą grze z filmową konwencją, ale stanowią również impuls do refleksji nad samotnością, poszukiwaniem 
indywidualizmu, granicami wolności i skrajnym egotyzmem. Reżyser prowadzi intelektualną grę z odbiorcą zgodnie z istotą 
postmodernizmu, która dopuszcza równouprawnienie różnych interpretacji. 

 
Praca domowa 
 
1. Nauczyciel rozdaje wydrukowane zdjęcia różnych przedmiotów, wyświetla je albo prosi uczniów o wybór dowolnego 
przedmiotu (szafy, stołu, książki, widelca). 
Zapisuje na tablicy polecenie: Napisz krótką historię, której bohaterem będzie przedmiot, znajdujący się na zdjęciu. 
 
Kolejne zadania są przeznaczone dla osób chętnych. Nauczyciel zapisuje polecenia na tablicy: 
 
2. Odszukaj w wybranym przez ciebie tekście kultury cechy postmodernizmu lub groteski. Czemu służy wykorzystanie tej 
konwencji? 
3. Porównaj obraz zbrodni ukazany w powieści Fiodora Dostojewskiego pt. Zbrodnia i kara oraz w filmie Deerskin. Zwróć uwagę 
na przyczyny, przebieg i skutki zbrodni. 
 

Georges

znudzony 
rutyną

samotny

skłonny do 
konfabulacji

poszukuje 
towarzystwa

zaburzony 
psychicznie

pogrążony 

w obsesji

egotyk
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KARTA PRACY nr 1  
 
Zadanie 1 
W jaki sposób został wykreowany bohater Deerskin? Jak został przedstawiony w filmie? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georges
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KARTA PRACY nr 2 
 
Zadanie 1 
Scharakteryzuj świat, w którym żyje bohater. 
 
 

Pytanie: Odpowiedź: 

Scharakteryzuj świat, w którym żyje bohater.  

Jak wygląda rzeczywistość, w której funkcjonuje 

bohater? 

 

W jakim czasie rozgrywa się akcja filmu? Czy ma to 

wpływ na wymowę dzieła? 

 

Jakie elementy przestrzeni współtworzą obraz 

francuskiej prowincji? 

 

W jaki sposób przestrzeń wpływa na bohaterów?  
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KARTA PRACY nr 3 

Zadanie 1 
Określ stylistykę filmowego świata przedstawionego. 
 
 
 
 

Pytanie: Odpowiedź: 

Określ stylistykę filmowego świata przedstawionego.  

Wskaż elementy absurdalne, nielogiczne. W jaki sposób 
została przedstawiona zbrodnia w filmie? 

 
 
 

Wskaż przeciwstawne, niejednorodne elementy fabuły.   

Czemu służy taki sposób budowania filmowej rzeczywistości?  
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KARTA PRACY nr 4 

Zadanie 1 

Wyjaśnij, jaką funkcję ‒ twoim zdaniem ‒ pełni kurtka w życiu bohatera. 

 

Pytanie: Odpowiedź: 

Wyjaśnij, jaką funkcję ‒ twoim zdaniem ‒ pełni kurtka w 

życiu bohatera. Czy stosunek do kurtki może być 

dowodem na zaburzenie psychiczne bohatera? 

 

Co może symbolizować kurtka?  

W jaki sposób traktuje ją główny bohater?   
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KARTA PRACY nr 5 

Zadanie 1 

Zwróć uwagę na muzykę w filmie. Jak możesz ją scharakteryzować? 

 

Pytanie: Odpowiedź: 

Zwróć uwagę na muzykę w filmie. Jak możesz ją 

scharakteryzować? 

 

Zwróć uwagę na symbolikę przedmiotów, które pojawiają 

się w filmie, np. kurtki, lustra, kamery. Jak można je 

interpretować w kontekście fabuły filmu? 

 

Zastanów się, jaką rolę w filmie odgrywają scenografia i 

muzyka. 

 

 

 
 


