
 

 

 

 

CC BY-NC-ND: uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 Polska 
Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania 
go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). 

Dział Edukacji         www.nhef.pl  
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty     facebook.com/NoweHoryzontyEdukacjiFilmowej 

 
 

  
 
CYKL | PLASTYKA W KINIE 
GRUPA WIEKOWA | SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 
PRZEDMIOT | PLASTYKA 
 
 
 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA 

SCENARIUSZ LEKCJI 
opracowanie: Tadeusz Banowski 
 
 
 
FILM | „WYJŚCIE PRZEZ SKLEP Z PAMIĄTKAMI”  
Exit Through the Gift Shop, USA, Wielka Brytania 2010, 87 min 
 
reżyseria: Banksy 
zdjęcia: Mr. Brainwash, Eric Coleman, Brian Cross, Jaimie D'Cruz, Jerry Henry, Karolyn Holbon, Melody Howse, Romain Lefebure, 
Todd Mazer, Andy Phipps 
muzyka: Geoff Barrow 
montaż: Chris King, Tom Fulford 
obsada: Thierry Guetta/Mr. Brainwash, Banksy, Shepard Fairey, Space Invader, Deborah Guetta, Rhys Ifans, Monsieur André, 
Zeus, Ron English, Caledonia Curry, Borf, Buffmonster, Steve Lazarides, Wendy Asher, Roger Gastman, Laurent Nahoum-Vatinet, 
Amanda Fairey, Romain Lefebure, Clemence Janin, David Healy, Celeste Sparrow, Derek Walborn, Adam Lawrence, Justin 
Murphy, Justin Saliman, Sonja Teri, Grace Jehan, Daniel Salin 
 
Thierry Guetta, ekscentryczny francuski sklepikarz i amator filmowiec mieszkający w Los Angeles, pragnąc poznać bliżej świat 
ulicznych artystów, próbuje odnaleźć Banksy’ego i zaprzyjaźnić się z popularnym grafficiarzem. Jednak kontakt 
z amerykańskim artystą okazuje się misją niemożliwą. 
 
Film wyreżyserowany przez tajemniczego brytyjskiego autora słynnych graffiti, Banksy'ego, jest opowieścią o uchwyceniu 
świata graffiti, nieodkrytego wcześniej przez publiczność oraz wyrazem opinii na temat komercjalizacji sztuki. Opowieść 
o zlokalizowaniu artysty przez sklepikarza i próbie zaprzyjaźnienia się z nim, jest okazją do przybliżenia wielu słynnych 
artystycznych działań grafficiarzy amerykańskich, wcześniej ukrytych przed publicznością. Banksy, który po opublikowaniu 
swoich własnych obrazów w Met i innych muzeach zyskał reputację jako skandalista, jest tu bohaterem tajemniczym 
i intrygującym. 
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SZTUKA ULICZNA I JEJ TEMATY 

 
Temat lekcji 
Sztuka uliczna i jej tematy 

 
Czas trwania lekcji 
45 min 

 
Cele lekcji 
Podczas lekcji uczeń: 
 

→ wskazuje cechy street artu, 
→ charakteryzuje techniki i metody pracy artystów, 
→ określa tematykę graffiti, 
→ wskazuje cel działań artystów, 
→ omawia wybrane prace. 
 

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, 
→ interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki, 
→ wymienia najistotniejsze kierunki współczesnych awangard artystycznych ((…) street art, (…)), łączy je z 

postaciami wybitnych twórców, 
→ charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców, 
→ podejmuje działania twórcze, odwołując się do środków wyrazu charakterystycznych dla wybranych form 

wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku. 
 

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

→ burza mózgów, 
→ mapa myśli, 
→ praca zespołowa, 
→ praca grupowa, 
→ praca z tekstem, 
→ praca z materiałem ilustracyjnym. 

 
Środki dydaktyczne 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne: 
 

→ film Wyjście przed sklep z pamiątkami; 
→ tekst źródłowy, 
→ materiał ilustracyjny. 

 

Przygotowanie do lekcji 
Lekcja powinna odbyć się po obejrzeniu filmu Wyjście przed sklep z pamiątkami w reżyserii Banksy’ego. 
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PRZEBIEG LEKCJI 
 
Wprowadzenie 
Nauczyciel przedstawia temat lekcji, a następnie prosi uczniów o krótkie przypomnienie problematyki filmu oraz stworzenie 
mapy myśli będącej dokończeniem zdania: „Wyjście przed sklep z pamiątkami to film o…”. Wypisuje propozycje uczniów na 
tablicy, uzupełnia schemat. 
 

Przewidywane odpowiedzi 

 
 
 
 

Realizacja tematu 
Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie zaprezentowanych w filmie technik związanych ze street artem; uzupełnia terminy o 
niewymienione przez młodzież oraz dodaje nowe, nieobecne w filmie. Uczniowie korzystają z telefonów komórkowych i 
wyszukują w zasobach internetowych definicje, tworzą bazę pojęć i je wyjaśniają. 
 

Przewidywane odpowiedzi 
→ wlepka – niewielkich rozmiarów naklejka wykonywana często odręcznie na folii lub papierze samoprzylepnym, 

powielana i przyklejana głównie w środkach komunikacji miejskiej oraz innych miejscach publicznych (np. przejściach 
podziemnych, przystankach), 

→ szablon – ang. stencil, forma, wzór, według których można seryjnie wykonać napis lub ilustrację za pomocą sprayu, 
wałka lub tamponu; 

→ graffiti – rodzaj twórczości artystycznej polegającej na tworzeniu obrazów  
w miejscach publicznych (np. na elewacjach budynków, klatkach schodowych, w toaletach, podziemnych przejściach); 
ze względu na tematykę rozróżniamy zaangażowane ideowo graffiti walczące, graffiti artystyczne, graffiti hermetyczne 
(zrozumiałe tylko dla wtajemniczonych), 

→ plakat – (paste up) gatunek grafiki użytkowej o funkcji informacyjnej, reklamowej, propagandowej itp.; wykonany na 
papierze i nanoszony na powierzchnie za pomocą kleju,  

→ instalacja – realizacja artystyczna zbudowana w zastanej przestrzeni lub taką przestrzeń konstruująca,  
→ tag – rodzaj podpisu grafficiarza (writera), który identyfikuje jego styl, wykonany sprayem lub markerem za pomocą 

jednej linii lub grubego napisu z konturem, 

Wyjście przed 
sklep 

z pamiątkami 
to film o…

tworzeniu 
filmu ‒ 

dokumentu 

stawaniu się 
artystą

artystach 
street artu

technikach 
graffiti

sposobach 
pracy 

artystów 
street artu

tworzeniu 
wystawy

Banksym
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→ cut-out – ang. wycinanka (z papieru, materiału) wcześniej przygotowany na dużym arkuszu (namalowany lub 
wydrukowany) obraz, który zostaje wycięty i naklejony na mur, 

→ adbusting – ingerencja w pierwotne znaczenie, zaburzająca pierwotny przekaz billboardów, plakatów oraz ogłoszeń, 
aby nadać im zupełnie nowe, często przeciwne znaczenie. 

Po stworzeniu definicji terminów nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy; uczniowie otrzymują tekst Przemysława Pieniążka i na jego 
podstawie określają cel działań Banksy’ego (Zadanie 1 z Karty pracy nr 1). Grupy prezentują ustalenia, porównują je i 
uzupełniają informacje. 
 

Przewidywane odpowiedzi 
Cele działań Banksy’ego: 

→ wyrażenie sprzeciwu wobec wojny, przemocy, cierpienia, zbrojeniom, faszyzmowi, psychicznemu terrorowi, 
totalitaryzmowi, wszelkim służbom mundurowym, prześladowaniom i politycznym grom, 

→ niezgoda na przejawy konsumpcjonizmu i zinstytucjonalizowane formy porządku publicznego, 
→ nawoływanie do pomocy i poczucia odpowiedzialności, 
→ ośmieszanie ludzkich przywar, 
→ demonstrowanie i szerzenie pacyfistycznego przesłania. 

 
Następnie grupy, odwołując się do tekstu Przemysława Pieniążka, określają tematykę działań Banksy’ego przedstawioną na 
ilustracjach, wskazują obecne na ilustracjach cechy street artu (Zadanie 2 z Karty pracy nr 1). Po wyznaczonym czasie 
prezentują efekty pracy.  
 

Podsumowanie tematu 
Nauczyciel prosi uczniów, aby na podstawie filmu i informacji z lekcji wskazali, czym charakteryzuje się działanie artysty 
uprawiającego street art., oraz jaką rolę ruch ten odegrał w kulturze współczesnej (burza mózgów). 

 
Praca domowa (do wyboru) 
1. Zaprojektuj własny street art, wykorzystując szablon. Projekt przenieś na arkusz brystolu lub szarego papieru za pomocą 
sprayu lub wałka. 
2. Wykonaj adbusting, wykorzystując dowolne dzieło sztuki. Pamiętaj, aby nadać mu nowe znaczenie, własną ideę. 
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KARTA PRACY NR 1  
(tekst źródłowy) 

 
Zadanie 1 
Zapoznajcie się z tekstem Przemysława Pieniążka i na jego podstawie określcie cel działań Banksy’ego. 
 
PRZYCZAJONY ARTYSTA, UKRYTA TOŻSAMOŚĆ 
 

Robert Banks, Robin Banksy lub Robin Gunningham – tak najprawdopodobniej brzmi prawdziwe nazwisko tajemniczego 
Brytyjczyka, którego prace od lat stanowią przedmiot społeczno-krytycznych polemik, będąc równocześnie ważnym głosem w 
sprawie współczesnej sztuki ulicy. W swoich artystycznych poszukiwaniach Banksy nie ogranicza się do jednej formy ekspresji 
(rozpoznawalne wlepki, nietuzinkowe instalacje, rzeźby), jednak najpełniej odnajduje się w szablonowo wykonywanych graffiti. 

(…) Enigmatyczny artysta uczynił ze swojej sztuki oręż wymierzony przeciw wojnie oraz wszelkim przejawom 
konsumpcjonizmu, faszyzmu oraz totalitaryzmu. (…) Banksy nie kryje również swojej niechęci do zinstytucjonalizowanych form 
porządku publicznego oraz wszelkich służb mundurowych, obnażając, kwestionując i obalając w swoich pracach mechanizmy 
społecznej kontroli, zniewolenia i psychofizycznego terroru reprezentowane przez uzbrojone siły prewencji czy ośmieszanych 
policjantów. (…) Dziewczynka, której balon w kształcie serca porywa wiatr, gaworzący bobas budujący z klocków wieżę 
układającą się w napis „Kill” („Zabij”), dziecko z balonikiem w kształcie litery O dopełniającej wyraz NO FUTURE, poparzona 
napalmem Kim Phuc (szablon bazujący na słynnej fotografii Nicka Uta) trzymana za ręce przez Myszkę Mickey oraz Ronalda 
McDonalda – każdy z tych dziecięcych bohaterów apeluje o naszą uwagę, pomoc  
i poczucie odpowiedzialności. 

Obok tworzenia poważnych, refleksyjnych dzieł, Banksy bawi się ostrzem satyry, chętnie ośmieszając ludzkie przywary 
poprzez wykorzystywanie szablonów przedstawiających zantropomorfizowane małpy lub szczury. Szczególną sympatią darzy 
gryzonie, za których pomocą ilustruje niższy, bardziej zwierzęcy aspekt człowieczeństwa. Równocześnie szczur staje się 
symboliczną reprezentacją twórcy graffiti. Obaj są przecież sprytni, niekochani, niemożliwi do wyrugowania.  
W dodatku sprawiają wrażenie, że potrafią być w wielu miejscach jednocześnie. (…) 
Dialogiczność oraz kontekstualność sztuki Banksy’ego znajduje swoje dopełnienie w precyzyjnie przemyślanej prowokacji. W 
2005 roku artysta zamieścił kilka „poprawionych” obrazów w nowojorskim Musem of Modern Art, Metropolitan Museum of Art 
czy Brooklyn Museum. W Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej pozostawił eksponat o nazwie „Banksus Militus Ratus”, 
przedstawiający wypchanego szczura w stroju grafficiarza trzymającego w łapce puszkę farby użytej do napisania zdania „Our 
Time Will Come” („Nasz czas nadejdzie”). W 2006 roku artysta przebrał dmuchaną lalkę w pomarańczowy strój więźnia 
Guantanamo Bay, umieszczając ją w sercu kalifornijskiego Disneylandu. Dwa lata wcześniej stworzył serię dziesięciofuntowych 
banknotów z wizerunkiem księżnej Diany, sygnowanych logiem „Banksy of England”, które następnie rzucił w tłum podczas 
Notting Hill Carnival. (…)  

Będąc zadeklarowanym aktywistą, Banksy niesie swoje pacyfistyczne przesłanie daleko poza granice Albionu. W 2006 
roku w Palestynie ofiarą jego artystycznej partyzantki padł fragment 680-kilometrowego muru oddzielającego Izrael od 
Autonomii Palestyńskiej. Banksy namalował w sumie dziewięć obrazów po palestyńskiej stronie zachodniego muru granicznego, 
z których jeden przedstawiał drabinę sięgającą szczytu muru, inny – dziecko, które zabawkową łopatką wykopało dziurę w 
ścianie, jeszcze inny – bawiące się dzieci, a nad nimi otwór, przez który przebijała wizja raju rodem z turystycznych katalogów. 
Graffiti ukazujące znak lawety zabierającej czołg, oglądana przez celownik niewidocznego snajpera gołębica w kamizelce 
kuloodpornej niosąca w dziobie gałązkę oliwną czy sylwetka dziewczynki unoszonej ponad mur przez wiązankę balonów – to 
dowody na to, że ilustracyjny dowcip Banksy’ego łączy się z zadumą nad istotą cierpienia, prześladowań i politycznych gier, w 
których nie ma zwycięzców. (…) 
 
Autor tekstu: Przemysław Pieniążek 
Źródło tekstu: Art Papier: http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=119&artykul=2686  

 

Zadanie 2 
Wyszukajcie w tekście Przemysława Pieniążka (załącznik nr 1) informacje na temat dzieła i opiszcie je, zwróćcie uwagę na cechy 
street artu.  

 
 

http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=119&artykul=2686
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Grupa 1 

 
Banksy, źródło ilustracji:  https://i.pinimg.com/originals/16/ec/34/16ec34504974310417026b2756f7921a.jpg 
 

Grupa 2 

 
Banksy, źródło ilustracji:  https://banksyunofficialdotcom.files.wordpress.com/2017/04/20058-sa-west-bank-ladder-on-wall-
wall-and-piece-p144.jpg  
 
 
 
 
 
 

https://i.pinimg.com/originals/16/ec/34/16ec34504974310417026b2756f7921a.jpg
https://banksyunofficialdotcom.files.wordpress.com/2017/04/20058-sa-west-bank-ladder-on-wall-wall-and-piece-p144.jpg
https://banksyunofficialdotcom.files.wordpress.com/2017/04/20058-sa-west-bank-ladder-on-wall-wall-and-piece-p144.jpg
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Grupa 3 

 
Banksy, źródło ilustracji:  https://i.etsystatic.com/9356362/r/il/99327d/1191228586/il_794xN.1191228586_6vzs.jpg 

 
Grupa 4 

 

Banksy, źródło ilustracji:  https://i.pinimg.com/originals/0f/65/a0/0f65a074a2ee2ae6856af3b704d70741.jpg 

 
 

https://i.etsystatic.com/9356362/r/il/99327d/1191228586/il_794xN.1191228586_6vzs.jpg
https://i.pinimg.com/originals/0f/65/a0/0f65a074a2ee2ae6856af3b704d70741.jpg

