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FILM | „DUCH BAUHAUSU”
Vom Bauen der Zukunft, Niemcy 2018, 95 min
reżyseria: Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch
scenariusz: Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch
zdjęcia: Niels Bolbrinker
muzyka: Jarii van Gohl
montaż: Niels Bolbrinker, Thomas Tielsch
obsada: Torsten Blume, Rosan Bosch, Alfredo Brillembourg, Jean-Marc Drut, Hubert Klumpner, Stephen Kovats, Van Bo LeMentzel, Christian Loclair
Film jest próbą odpowiedzi na pytanie o rolę Bauhausu w kształtowaniu idei twórczej, podglądów artystycznych i jego
oddziaływań na współczesna sztukę, głównie architekturę. Na podstawie przykładów i właściwych im kontekstów autorzy
wskazują na ponadczasową wartość cech projektów i ich rozwiązań.
Tytuł sugeruje, że autorzy zabiorą widza do sztuki i architektury Bauhausu, która ma prawie 100-letnią przeszłość i będą
opowiadać o tym, w jaki sposób architektura zapewnie ludzkie potrzeby życia wspólnotowego i udoskonala oraz upiększa
codzienność. Twórcy filmu wracają do początków Bauhausu, po to, aby zbadać, jakie zmiany przeszła szkoła Bauhaus od czasu
jej założenia oraz jakie ruchy i inspiracje z niej wyniknęły. Badają również wpływ, jaki szkoła nadal ma na architekturę
i planowanie przestrzenne. Na przykładzie nowych projektów pokazują, że Bauhaus jest wciąż inspirujący dla artystów,
funkcjonalny i zespolony z innymi dziedzinami sztuki.

OD IDEI DO UŻYTECZNOŚCI – SPOTKANIE Z ARCHITEKTURĄ NOWOCZESNĄ
Temat lekcji
Od idei do użyteczności − spotkanie z architekturą nowoczesną

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).

Czas trwania lekcji
45 min

Cele lekcji
Podczas lekcji uczeń:
→
→
→
→
→
→

charakteryzuje szkołę Bauhausu,
wymienia architektów związanych ze szkołą,
przedstawia założenia poszczególnych przedstawicieli szkoły,
omawia architekturę pod względem jej funkcjonalności,
określa wpływ Bauhausu na style współczesnej architektury,
tworzy scenariusz zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Powiązanie z podstawą programową
Podczas lekcji uczeń:
→
→
→

interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki,
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,
rozmowa kierowana,
oś czasu,
praca zespołowa,
praca w grupach.

Środki dydaktyczne
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne:
→
→
→

karty pracy z tekstami źródłowymi,
karty pracy z materiałem ilustracyjnym,
arkusz papieru i flamastry.

Przygotowanie do lekcji
Lekcja powinna się odbyć po obejrzeniu filmu Duch Bauhausu w reż. Nielsa Bolbrinkera i Thomasa Tielscha.

PRZEBIEG LEKCJI
Wprowadzenie
Nauczyciel przedstawia temat lekcji, a następnie wyświetla obrazy Thea van Doesburga i Pieta Mondriana (Karta pracy nr 1).
Wyjaśnia, że na architekturę Bauhausu w ogromnym stopniu oddziaływało awangardowe malarstwo, zwłaszcza Thea van
Doesburga i Pieta Mondriana, założycieli holenderskiego ruchu artystycznego De Stijl, promującego nowy kierunek w sztuce –
neoplastycyzm. Prosi uczniów, aby wymienili charakterystyczne cechy wyświetlonych obrazów (burza mózgów).
Przewidywane odpowiedzi
→ kompozycja zgeometryzowana,
→ kompozycja oparta na prostopadłych liniach,
→ ograniczona paleta barw,
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).

2

→ użycie barw podstawowych: czerwonej, niebieskiej, żółtej.

Realizacja tematu
Nauczyciel wyświetla plakat do filmu (Karta pracy nr 2) i wprowadza termin Gesamtkunstwerk, czyli „całościowego dzieła
sztuki”, „idealnego dzieła”, „uniwersalnej kompozycji”, „syntezy sztuk”; dodaje, że architektura integralnie wiąże się z
zaprojektowanymi detalami, będącymi dekoracją zewnętrzną (elewacją, elementami konstrukcyjnymi) oraz wykończeniem
wnętrza i detalami (posadzką, oświetleniem, balustradami, klamkami, włącznikami światła itd.), a także jego wyposażeniem
(meblami, lampami). Podkreśla, że wszystkie te elementy składają się na spójny wizerunek dzieła architektonicznego.
Nauczyciel prosi uczniów o sporządzenie linii czasu z zapamiętanymi z filmu wydarzeniami, składającymi się na poszczególne
etapy rozwoju Bauhausu.

Przewidywane odpowiedzi
Linia czasu – zapis:

1919

utworzenie
przez
Gropiusa
warsztatów
scenicznych

1921
powstanie

Bauhausu
w
Weimarze

1923

wystawa
Oskara
Schlemmera
na klatkach
schodowych
szkoły

przeniesienie
szkoły
Bauhausu
do Dessau

1925

1927

zamknięcie
szkoły w Dessau
przez Radę
Miejską
i przeniesienie
jej do Berlina

powołanie
przez
Gropiusa
wydziału
architektury

1937

1932

założenie
New
Bauhaus
w USA

Nauczyciel dzieli klasę na grupy i prosi o wykorzystanie informacji z filmu i przygotowanie krótkich wypowiedzi na temat
wybranych zagadnień (Karta pracy nr 3).
Przewidywane odpowiedzi
Grupa I:
→ pierwszy przykład nowej idei ruchu, opartej na jedności sztuki i inżynierii,
→ początek ery industrialnej,
→ nastawienie na funkcjonalność,
→ prostota konstrukcji,
→ geometryczność kształtów,
→ możliwość modułowej rozbudowy,
→ przyszłość dla powstania osiedlowych domków.
Grupa II:
→ przykład Gesamtkunstwerk,
→ nastawienie na funkcjonalność i estetykę,
→ budynek jako całość składa się z kilku oddzielnych brył,
→ szklana fasada frontowa,
→ konstrukcja szkieletowa,
→ zastosowanie żelbetonu.
Grupa III:
→ miasto funkcjonalne,
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→ centrum przeznaczone dla handlu, administracji i rozrywki,
→ centrum czyste,
→ po drugiej stronie miasta praca, „brud i smród”,
→ szerokie ulice.
Grupa IV:
→ idealny kompleks mieszkalny,
→ funkcjonalność,
→ rozplanowane mieszkania,
→ duża przestrzeń publiczna,
→ wykorzystanie dachu na centrum kulturowe,
→ sklepy i bary na III piętrze,
→ przyszłość osiedli.

Podsumowanie tematu
Uczniowie wymieniają wspólne cechy dla poszczególnych etapów rozwoju architektury Bauhausu. Uzasadniają, dlaczego szkoła
założona przez Gropiusa miała znaczący wpływ na rozwój architektury.

Praca domowa
Przyjrzyj się miastu przyszłości zaprezentowanemu w filmie (Karta pracy nr 4). Inspirując się nim, napisz scenariusz swojego
miasta – zaprojektuj je w taki sposób, żeby przede wszystkim uwzględnić jego funkcjonalność.
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KARTA PRACY NR 1
(dzieła malarskie do wyświetlenia)

Theo van Doesburg Kontrkompozycja XV, 1924, Stedelijk Museum Amsterdam
Źródło ilustracji: http://wikiooimg.wikioo.org/ADC/Art-ImgScreen-1.nsf/O/A-8XZ2HX/$FILE/Theo-van-doesburg-countercomposition-v.Jpg

Piet Mondrian Kompozycja II z czerwonym, niebieskim i żółtym, 1930, Kunsthaus Zürich
Źródło ilustracji: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Piet_Mondriaan%2C_1930__Mondrian_Composition_II_in_Red%2C_Blue%2C_and_Yellow.jpg
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KARTA PRACY NR 2
(plakat do filmu)

Plakat promujący film Duch Bauhausu w reż. Nielsa Bolbrinkera i Thomasa Tielscha
Źródło ilustracji: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71D6WXHenvL._SL1200_.jpg
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KARTA PRACY NR 3
(polecenia dla grupy)
Grupa I
Opisz cechy architektury szkoły Bauhausu w okresie weimarskim. Uwzględnij założenia zastosowane we wzorcowym domu Haus
am Horn.

Haus am Horn (dom wzorcowy przygotowany przez mistrzów i uczniów Bauhausu na wystawę w 1923 roku), Weimar, Niemcy
Źródło ilustracji: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Haus_am_Horn_04.JPG
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Grupa II
Scharakteryzuj cechy Bauhausu w Dessau. Uwzględnij założenia zastosowane w głównym budynku Bauhausu.

Walter Gropius, główny budynek Bauhausu, 1925−1926, Dessau, Niemcy
Źródło ilustracji: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Bauhaus.JPG
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Grupa III
Na podstawie poniższego schematu scharakteryzuj koncepcję nowego idealnego miasta.

Idea nowego idealnego miasta opracowana jako wspólny pomysł Waltera Gropiusa, Le Corbusiera i Miesa van der Rohe
Źródło ilustracji: kadr z filmu Duch Bauhausu w reż. Nielsa Bolbrinkera i Thomasa Tielscha

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).

9

Grupa IV
Scharakteryzuj modernistyczny system budownictwa opracowany przez Le Corbusiera.

Le Corbusier, osiedle Unité d’Habitation w Marsylii, przykład realizacji zasad Karty ateńskiej, 1952
Źródło ilustracji: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Unit%C3%A9_d%27Habitation_2__panoramio_%281%29.jpg
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KARTA PRACY NR 4
(praca domowa)
Przyjrzyj się miastu przyszłości zaprezentowanemu w filmie. Inspirując się nim, napisz scenariusz swojego miasta – zaprojektuj
je w taki sposób, żeby przede wszystkim uwzględnić jego funkcjonalność.

Źródło ilustracji: kadr z filmu Duch Bauhausu w reż. Nielsa Bolbrinkera i Thomasa Tielsch
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