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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA 

SCENARIUSZ LEKCJI 
opracowanie: Tadeusz Banowski 
 
 
 
FILM | „SZUKAJĄC VIVIAN MAIER” 
Finding Vivian Maier, USA 2013, 83 min 
 
reżyseria: John Maloof, Charlie Siskel 
zdjęcia: John Maloof 
muzyka: J. Ralph 
montaż: Aaron Wickenden  
obsada: John Maloof, Mary Ellen Mark, Phil Donahue, Tim Roth, Daniel Arnaud, Simon Amédé, Maren Baylaender, Eula Biss, 
Roger Carlson, Karen Frank, Dayanara Garcia, Howard Greenberg, Sylvain Jaussaud, Patrick Kennedy, Virginia Kennedy, Jeffrey 
„Duffy” Levant, Jennifer Levant, Barry Wallis, Edward „Joe” Matthews, Linda Matthews, Joel Meyerowitz, Jacqueline Bruni-
Maniér, Cathy Bruni-Norris, Anne Croghan O'Brien 

 
Film przybliża historię nieznanej za życia niani, Vivian Maier, której pasja fotografowania zapewniła pośmiertna sławę. 
Przypadkowo odkryte, ukrywane i nieznane zdjęcia, dla sztuki fotografii miały ogromną wartość i uczyniły z Maier jedną 
z najważniejszych postaci twórców fotografii XX wieku. 
 
John Maloof, agent nieruchomości, przedstawia historię związaną z odkryciem nieznanej artystki, której fotografie uczyniły 
z niej największą przedstawicieli sztuki tego gatunku. Reżyser przybliża widzom postać artystki, opowiada historię odkrycia 
ponad 100 000 nieznanych negatywów. Ciekawość skłania go do poszukiwań informacji o kobiecie - rozmów z ludźmi, 
u których Vivian pracowała jako niania. Pojawiają się nowe informacje, które pozwalają poznać kobietę z innej strony. 
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REJESTROWANIE ŚWIATA – TRUDNA SZTUKA FOTOGRAFII 
 
Temat lekcji 
Rejestrowanie świata – trudna sztuka fotografii 

 
Czas trwania lekcji 
45 min 

 
Cele lekcji 
Podczas lekcji uczeń: 
 

→ charakteryzuje typy fotografii, 
→ wyjaśnia znaczenie fotografii dokumentalnej jako źródła inspiracji malarzy, 
→ określa rolę malarstwa w pracy fotografa, 
→ prezentuje postać Vivian Maier, 
→ wskazuje cechy fotografii artystki, 
→ realizuje pracę twórczą. 
 

Powiązanie z podstawą programową 
Podczas lekcji uczeń: 
 

→ rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii, 
→ przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych, 
→ podejmuje działania twórcze, odwołując się do środków wyrazu charakterystycznych dla wybranych form 

wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku, 
→ rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi 

medialnych, 
→ samodzielnie wykonuje kilkunastosekundowy film z wykorzystaniem prostych narzędzi rejestrujących, 

prezentację lub cykl fotografii na zadany lub wybrany temat 

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

→ burza mózgów, 
→ mapa myśli, 
→ praca zespołowa, 
→ praca grupowa. 

 
Środki dydaktyczne 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne: 
 

→ film Szukając Vivian Maier,  
→ tekst źródłowy, 
→ materiał ilustracyjny. 

 

Przygotowanie do lekcji 
Lekcja powinna się odbyć po obejrzeniu filmu Szukając Vivian Maier w reżyserii Johna Maloofa. 

 

PRZEBIEG LEKCJI 
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Wprowadzenie 
Nauczyciel przedstawia temat lekcji, a następnie zapoznaje uczniów z tekstem Jakuba Dziewita (Karta pracy nr 1) i prosi o 
wskazanie znaczenia fotografii w zapisie rzeczywistości. Pyta, w czym fotografia „przewyższyła” malarstwo. Wyjaśnia, że często 
służyła ona malarzom do odwzorowania sceny (prawdopodobnie korzystał z niej w XVII w. Jan Vermeer van Delft) oraz do 
wykreślenia perspektywy (Leonardo da Vinci, Bernardo Belotto zw. Canaletto).  

 
Realizacja tematu 
Nauczyciel przypomina sceny z filmu Szukając Vivian Maier – prezentuje jego fragmenty i prosi o wypisanie słów lub wypowiedzi, 
które charakteryzują artystkę i jej fotografie:  
https://www.filmweb.pl/video/Fragment/Odkrycie+Vivian+Maier+polski-33351.  
Uczniowie sporządzają schemat – mapę myśli na temat Vivian Maier. 
 

Przewidywane odpowiedzi 

 
Nauczyciel dzieli klasę na 6 grup i rozdaje uczniom zadania (KARTA PRACY NR 2). Po zaprezentowaniu efektów pracy uczniowie 
formułują i zapisują wnioski dotyczące cech fotografii. 
 

Przewidywane odpowiedzi 
→ fotografie uliczne, 
→ ukazują codzienność, 
→ ukazują życie miasta, 
→ przedstawiają ludzi z zaskoczenia, bez pozowania, 
→ potrafi uchwycić brzydotę, która w obiektywie staje się pięknem, 
→ charakterystyczny sposób ujęcia – na wprost lub z dołu (co nadawało postaciom wielkości, godności). 

 
Prowadzący zapoznaje uczniów z tekstem Moniki Kozień z Muzeum Fotografii w Krakowie (Karta pracy nr 3) i prosi o wskazanie, 
w jakim stopniu można uznać Vivian Maier za artystkę uprawiającą typ fotografii dokumentalnej, reportażowej, a kiedy można 
mówić o fotografii naturalistycznej (należy wskazać cechy naturalizmu, np. „dążenie do dokumentacyjnego, obiektywnego 
ukazywania potocznej rzeczywistości, z tendencją do obrazowania ciemnych stron życia, obszarów ludzkiej biedy, społecznych 
marginesów współczesnego życia”.  
Źródło: PWN: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/naturalizm-Sztuka;4009277.html). 

https://www.filmweb.pl/video/Fragment/Odkrycie+Vivian+Maier+polski-33351
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/naturalizm-Sztuka;4009277.html
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Podsumowanie tematu 
Uczniowie charakteryzują Vivian Maier jako kobietę, przypominają źródła inspiracji jej prac fotograficznych. Nauczyciel informuje, 
że wydarzenia z życia codziennego, świata artystycznego i polityki uwiecznione na zdjęciach stały się także inspiracją dla 
przedstawiciela pop-artu − Andy’ego Warhola. 
 
Praca domowa 
Wykonaj zdjęcie o charakterze dokumentalnym lub reportażowym. Do zdjęcia dołącz krótki opis wydarzenia i opisz fotografię. 
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KARTA PRACY NR 1  
(tekst źródłowy do wprowadzenia do lekcji)  
 
„Malarstwo umarło!”. Chwilę wypowiedzenia tych słów powszechnie uważa się za moment „powstania” fotografii. Ich autorem 
był oczywiście malarz, Paul Delaroche, a padły one 19 sierpnia 1839 r. na połączonym posiedzeniu Akademii Francuskiej oraz 
Francuskiej Akademii Nauki. Prawdopodobnie dałoby się wyznaczyć nie tylko dzień, ale także dokładną godzinę ich wygłoszenia. 
Być może była to godz. 17.00 – to odpowiednia pora dnia, by wygłaszać tak fundamentalne tezy i po krótkiej kłótni udać się do 
ulubionej kawiarni, gdzie przy kawie i winie można radzić, co dalej z tym fantem zrobić. Nawet jeśli nie była to ta godzina, a 
członkowie Akademii nie spędzili wieczoru na długich dysputach w okolicznych knajpkach, to opisy tej sytuacji są i tak bardzo 
filmowe. 
Łatwo wyobrazić sobie, jak Louise Jacques Mandé Daguerre staje na samym dole auli i pełen rezygnacji po nieudanych próbach, 
kolejno wyrzuca szklane próbki z pleśnią do kosza, kiedy nagle dostrzega, że z niewiadomych przyczyn na jednym szkiełku pleśń 
ustąpiła pod wpływem jakiejś substancji… Chwila moment, to nie Daguerre, to Ian Fleming, a ta substancja to penicylina. 
Zacznijmy więc opowieść jeszcze raz: Daguerre siedzi pod drzewem i rozmyśla, kiedy nagle na głowę spada mu jabłko… Znowu 
zbłądziliśmy tym razem to Isaac Newton odkrywa prawa przyciągania. Podejmijmy kolejną próbę: Daguerre idzie przez bardzo 
ciemny las, potyka się o wystający korzeń i upadając, dostrzega światło, które przedarło się przez wąską szparę w liściach, 
tworząc na ziemi odwrócony obraz… Brzmi już trochę „fotograficznie”? To dobrze, bo tak często opisuje się historię odkrycia 
przez Arystotelesa niezbędnej w aparacie kamery obskury. Więc może: Daguerre, syn handlarza pierzynami, pracujący jako 
skromny technik w urzędzie patentowym, wieczorami zaś formułujący... Einsteinowskie teorie? A może wreszcie: Daguerre 
stojący w buchających oparach jodu, wyciągający z dziwnej kadzi metalową płytę, na której nie wiadomo w jaki sposób zapisany 
został obraz tego, co za oknem, a co wśród zgromadzonych wokół niego uczonych wywołuje poruszenie  
i okrzyk: „malarstwo umarło!”? Tak, w końcu mamy właściwą Historię. (…) 
Malarze już od paruset lat poszukiwali sposobu, dzięki któremu jakość tego odwzorowania dałoby się poprawić. Jednym z od 
dawna stosowanych sposobów było korzystanie ze znanej już wczasach antycznych kamery obskury. Upraszając – jest to czarne 
czy raczej wyciemnione dla zredukowania odbić światła pudełko z małą dziurką w jednej ścianie, przez którą to dziurkę światło 
wpada do środka i na przeciwległej ścianie tworzy odwrócony obraz świata zewnętrznego. (…) 
Kamera obskura w późniejszym czasie stała się podstawą aparatu fotograficznego – do dzisiaj obowiązująca jego definicja 
brzmiałaby: czarne pudełko z dziurką i umieszczonym w środku materiałem światłoczułym. Poszukiwania materiałów 
światłoczułych były domeną już nie malarzy, lecz alchemików i chemików, a po części także przypadkowych odkrywców. 
 
Źródło tekstu: Jakub Dziewit, Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii, Seria Wydawnicza Historia i Teoria Kultury, 
Katowice 2014, s. 9−10, 37−38. 
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KARTA PRACY NR 2  
(zadania dla grup) 
 
Grupa 1 
Omów temat fotografii i sposób jego przedstawienia. W wypowiedzi wykorzystaj informacje zapamiętane z filmu.  
 

 
 
Autor zdjęcia: Vivian Maier 
Źródło zdjęcia: https://i2.wp.com/www.fotostreet.it/wp-content/uploads/2014/09/VM1953W03398-08-MC.jpg?ssl=1  
  

https://i2.wp.com/www.fotostreet.it/wp-content/uploads/2014/09/VM1953W03398-08-MC.jpg?ssl=1
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Grupa 2 
Omów temat fotografii i sposób jego przedstawienia. W wypowiedzi wykorzystaj informacje zapamiętane z filmu. 
 

 
Autor zdjęcia: Vivian Maier 
Źródło zdjęcia: https://i2.wp.com/www.fotostreet.it/wp-content/uploads/2014/09/982.jpg?ssl=1  
 
  

https://i2.wp.com/www.fotostreet.it/wp-content/uploads/2014/09/982.jpg?ssl=1
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Grupa 3 
Omów temat fotografii i sposób jego przedstawienia. W wypowiedzi wykorzystaj informacje zapamiętane z filmu.  
 

 
Autor zdjęcia: Vivian Maier 
Źródło zdjęcia: 
https://www.foam.org/imgtransform/new_york_ny_nd_02_c_vivian_maier_maloof_collection_courtesy_howard_greenberg_
gallery_new_york_RezWT_W1600_H1596_H1596_Q85.jpg  
  

https://www.foam.org/imgtransform/new_york_ny_nd_02_c_vivian_maier_maloof_collection_courtesy_howard_greenberg_gallery_new_york_RezWT_W1600_H1596_H1596_Q85.jpg
https://www.foam.org/imgtransform/new_york_ny_nd_02_c_vivian_maier_maloof_collection_courtesy_howard_greenberg_gallery_new_york_RezWT_W1600_H1596_H1596_Q85.jpg
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Grupa 4 
Omów temat fotografii i sposób jego przedstawienia. W wypowiedzi wykorzystaj informacje zapamiętane z filmu.  
 

 
Autor zdjęcia: Vivian Maier 
Źródło zdjęcia: https://m.media-
amazon.com/images/M/MV5BMTQ0MDMwMDYxN15BMl5BanBnXkFtZTgwMzM5MTY0MTE@._V1_.jpg  
  

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ0MDMwMDYxN15BMl5BanBnXkFtZTgwMzM5MTY0MTE@._V1_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTQ0MDMwMDYxN15BMl5BanBnXkFtZTgwMzM5MTY0MTE@._V1_.jpg
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Grupa 5 
Omów temat fotografii i sposób jego przedstawienia. W wypowiedzi wykorzystaj informacje zapamiętane z filmu. 
 

 
Autor zdjęcia: Vivian Maier 
Źródło zdjęcia: https://www.imdb.com/title/tt2714900/mediaviewer/rm1179175680   

https://www.imdb.com/title/tt2714900/mediaviewer/rm1179175680
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Grupa 6 
Omów temat fotografii i sposób jego przedstawienia. W wypowiedzi wykorzystaj informacje zapamiętane z filmu. 
 

 
Autor zdjęcia: Vivian Maier 
Źródło zdjęcia: https://www.fotostreet.it/wp-content/uploads/2014/09/1029.jpg#main  
 

  

https://www.fotostreet.it/wp-content/uploads/2014/09/1029.jpg#main
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KARTA PRACY NR 3 
 
Zmiana pokoleniowa dostrzegalna jest także w podejściu do dokumentu. Na przełomie XX i XXI wieku ta kategoria obrazowania 
zyskała szczególną popularność, co może wydawać się dość paradoksalne w czasach postępującej niewiary wobec realności 
„naczelnej”. Wydawałoby się, że ponowoczesność charakteryzująca się brakiem wiary w istnienie jednej realności, jak również 
podważająca opozycję prawda-fałsz, będącą dotychczasowym oparciem kultury zachodniej, nie pozostawia miejsca na 
dokument, którego kwantyfikatorem jest właśnie kategoria „prawdziwości”. Tradycyjnie pojmowany dokument, gdzie fokusować 
ma się obiektywna i niezmienna prawda, od pewnego czasu przestał mieć znaczenie. Zmieniło się też postrzeganie fotografii 
jako nośnika obrazu świata. Przede wszystkim zrelatywizowały się podstawowe – wydawałoby się – zadania fotografii, takie jak 
obserwacja, rejestracja czy analiza rzeczywistości. Brak wiary w obiektywizujące moce fotografii nie wpłynął na osłabienie jej 
popularności. Przeciwnie – jest jedną z głównych przesłanek poczynań artystycznych. Obserwowaniem świata zajmują się już 
nie tylko fotografowie, ale i coraz chętniej artyści, w tym coraz częściej artyści nie-fotografowie. To oni, będąc poza środowiskiem 
i poza hierarchiami panujących w nim autorytetów i dogmatów, wprowadzają nowe reguły. Realizując swoje cele artystyczne, 
biorą z fotografii to, co jest im potrzebne. Dochodzi więc do kolejnego „liftingu” w fotografii – do zerwania z ukonstytuowanymi 
przez lata kanonami lub przynajmniej gry z nimi. W grupie dziesięciu wyżej wymienionych twórców znajdują się zarówno artyści 
wykorzystujący strategie dokumentalne, jak i fotografowie-dokumentaliści włączający się w krąg kontekstów artystycznych.  
(…) Fotografii reportażowej – posiadającej swoje niekwestionowane gwiazdy i autorytety oraz prezentowanej okazjonalnie w 
salach galeryjnych – nie zaliczano do tej pory do działań artystycznych. W XX wieku, gdy popularne było używanie określenia 
„fotografik” w stosunku do profesjonalnych fotografów z ambicjami artystycznymi, reportażyści z reguły nie byli określani tym 
mianem. Sztukę kojarzono przede wszystkim z poszukiwaniem piękna, w tym obszarze nie mogły więc zmieścić się werystyczne 
wizerunki rzeczywistości. Rewolucję ostatnich lat można porównać do przewrotu, jaki nastąpił po pojawieniu się fotografii 
amatorskiej pod koniec XIX wieku. Wtedy również doszło do niekontrolowanego wtargnięcia w świat fotografii osób 
„postronnych”, które bezpardonowo rozsadziły dotychczasowe reguły, wprowadzając własną wrażliwość i sposoby patrzenia. 
Obie te zmiany są nie do przecenienia nie tylko dla rozwoju medium fotograficznego, ale także dla sztuki i rozwoju percepcji  
w ogóle. 
 
Autor tekstu: Monika Kozień, Muzeum Fotografii w Krakowie 
https://mhf.krakow.pl/?action=study&param=studyCurrent&id=28  

 
 

https://mhf.krakow.pl/?action=study&param=studyCurrent&id=28

