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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA 

SCENARIUSZ LEKCJI  
opracowanie: Tadeusz Banowski 
 
 
 
FILM | „SALVADOR DALÍ. W POSZUKIWANIU NIEŚMIERTELNOŚCI” 
Salvador Dalí: en busca de la inmortalidad, Hiszpania 2018, 110 min 
 
reżyseria: David Pujol 
scenariusz: Montse Aguer i David Pujol 
zdjęcia: Ivan Carrero 
montaż: Jordi Muñoz 
obsada: Salvador Dalí, Gala 
 
Wizerunek człowieka znajdującego się u szczytu sławy, chcącego zapewnić sobie nieśmiertelność to temat filmu o jednym 
z najbardziej ekscentrycznych artystów XX wieku, Salvadorze Dalim. Dokument przybliża życie osobiste Dalego, a także 
światopogląd twórcy poprzez pryzmat jego dzieł. 
Film Davida Pujola prezentuje sposoby osiągnięcia przez Salvadora Dalego artystycznej nieśmiertelności za pomocą sztuki 
i kontrowersyjnej postawy. Dokument prowadzi widza przez  miejsca związane z malarzem, przybliża ważne w jego życiu 
postacie, kontakty i sytuacje. Pokazuje go nie tylko jako malarza przełamującego granicę pomiędzy jawą a snem, który 
obdarzył swoje dzieła dziwnymi stworzeniami, łącząc je z trójwymiarową przestrzenią i postaciami typowymi dla klasycyzmu 
i renesansu. Poznajemy artystę wszechstronnego, kreatywnego, sięgającego do innych dyscyplin sztuki, a także 
oddziałującego na współczesne formy wypowiedzi artystycznej. 

 
SZTUKA WIECZNIE ŻYWA – O ARTYŚCIE I JEGO ODDZIAŁYWANIACH 

 
Temat lekcji 
Sztuka wiecznie żywa – o artyście i jego oddziaływaniach 

 
Czas trwania lekcji 
45 min  
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Cele lekcji 
Podczas lekcji uczeń: 
 

→ określa rolę pejzażu w dziełach Salvadora Dalego, 
→ wymienia cechy surrealizmu, 
→ omawia wpływ muzy na twórczość artysty, 
→ określa pozamalarskie dziedziny działalności artystycznej Dalego, 
→ wyszukuje cechy surrealizmu we współczesnych awangardach artystycznych, 
→ interpretuje dzieła współczesnych twórców, 
→ kształtuje wrażliwość na sztukę. 

 

Powiązanie z podstawą programową 
Podczas lekcji uczeń: 
 

→ rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki, wskazuje formy wypowiedzi artystycznej, które wymykają się 
tradycyjnej klasyfikacji (w tym: akcjonizm, instalacja, sztuka mediów), 

→ 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 ((…) pop-art, (…), (…)), łączy je z 

postaciami wybitnych twórców, 
→ podejmuje działania twórcze, odwołując się do środków wyrazu charakterystycznych dla wybranych form 

wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku, 
→ wymienia obszary, w których mają zastosowanie multimedia (sztuka, reklama, edukacja, rozrywka), 
→ rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi 

medialnych. 

 

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

→ praca z materiałem źródłowym; 
→ interpretacja obrazów; 
→ burza mózgów; 
→ praca zespołowa; 
→ praca grupowa; 
→ praca indywidualna. 

 
Środki dydaktyczne 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne: 
 

→ film Salvador Dalí. W poszukiwaniu nieśmiertelności, 
→ karta pracy Surrealizm w malarstwie; 
→ karta pracy z wybranymi dziełami Salvadora Dalego; 
→ karta pracy z wybranymi pracami przedstawicieli współczesnych awangard artystycznych. 

 

Przygotowanie do lekcji 
Lekcja powinna się odbyć po obejrzeniu filmu Salvador Dalí. W poszukiwaniu nieśmiertelności w reżyserii Davida Pujola. Przed 
zaplanowaną lekcją nauczyciel rozdaje uczniom tekst źródłowy (KARTA PRACY NR 1). 
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PRZEBIEG LEKCJI 
 
Wprowadzenie 
Nauczyciel przedstawia temat lekcji, a następnie prosi uczniów o swobodne wypowiedzi na temat założeń surrealizmu i 
wskazanie jego cech w malarstwie w odniesieniu do materiału źródłowego, z którym zapoznali się w domu (burza mózgów). Na 
ich podstawie młodzież tworzy krótką definicję surrealizmu, wykorzystując słowa: podświadomość, marzenie senne, fantazja, 
spontaniczność, absurd. 
 

Realizacja tematu 
Nauczyciel prosi uczniów, aby w odniesieniu do filmu wymienili katalońskie miejscowości szczególnie związane z twórczością 
Salvadora Dalego i podali, co łączyło z nimi artystę, i jakie walory w nich dostrzegał.  
 
Przewidywane odpowiedzi:  
Cadaqués – miasteczko dzieciństwa, idealne, piękno morza i plaży, symbol światła, koloru;  
Portlligat – nowy, prosty i rozległy krajobraz, miejsce odludne, pełne nieruchomych skał, skłaniające do przemyśleń i medytacji). 
 
Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy i wyświetla obrazy Salvadora Dalego (KARTA PRACY NR 2). Każdy zespół odpowiada na 
pytania:  

→ Jaka jest tematyka obrazu? 
→ Jaki nastrój wywołują obrazy? 
→ Jakie są poszczególne elementy dzieła i co decyduje, że można określić obraz jako surrealistyczny? 
→ Co znajduje się w tle? 

 
Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie inspiracji w dziełach artysty. 
 
Przewidywane odpowiedzi:  
pejzaż morski z Cadaqués, skalisty krajobraz z Portlligat, postacie, np. Gala, motywy egzystencjalne, np. rozczłonkowane ciała, 
martwe zwierzęta, otwarte okno, zegar, przesłanie metafizyczno-religijne bądź filozoficzne. 
 
Nauczyciel wskazuje na rolę muzy w życiu malarza, zwraca uwagę na związek z Galą jako towarzyszką życia i natchnieniem 
artysty, podporą i mecenasem, częstym motywem w jego dziełach. 
Nauczyciel informuje, że Salvador Dalí to artysta wszechstronny, kreatywny, sięgający do innych dyscyplin sztuki, a także 
oddziałujący na współczesne formy wypowiedzi artystycznej oraz mający wpływ na współczesne malarstwo awangardowe, 
rzeźbę, sztukę filmową, performance, happening, a także na współczesny plakat. Prosi uczniów o wymienienie innych niż 
malarstwo dyscyplin sztuki uprawianych przez Salvadora Dalego i podanie konkretnej realizacji. 
 
Przewidywana odpowiedź:  
architektura – przebudowa domu w Portlligat, Muzeum Dalego w Figueres; projektant wnętrz – Klub Nowy w Acapulco, Zamek 
Gali w Púbol; film Pies andaluzyjski z 1929 roku, scenografia do filmu Urzeczona w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1945 roku. 
 
Nauczyciel przydziela zadania dla tych samych grup, w których uczniowie pracowali wcześniej (KARTA PRACY NR 3). Po kilku 
minutach uczniowie krótko prezentują efekty pracy. 
 
Podsumowanie tematu 
Nauczyciel cytuje słowa Dalego zawarte w filmie: „Moje zwycięstwo będzie polegać na tym, że pokonałem swoją epokę, osiągając 
nieśmiertelność”. Uczniowie uzasadniają tezę o nieśmiertelności artysty, odwołując się do informacji z lekcji. 
 
Praca domowa 
1. Wyszukaj w zasobach internetowych współczesny plakat filmowy, w którym można wskazać cechy surrealistyczne. 
2. Wyszukaj obraz ukazujący pejzaż realistyczny i w dowolnym programie graficznym dokonaj jego modyfikacji, aby nadać mu 
cech surrealistycznych. Obraz możesz także wzbogacić o nowe elementy. 
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KARTA PRACY NR 1  
(w domu, przed przeprowadzoną lekcją) 
 
Zadanie 1 
Przeczytaj poniższy tekst i przygotuj się do dyskusji na temat założeń surrealizmu i jego cech  
w malarstwie: 
 
Surrealizm w malarstwie  
 
Surrealizm, inaczej zwany nadrealizmem, to kierunek w sztuce, który powstał we Francji po I wojnie światowej i w swoich 
założeniach miał być protestem przeciwko realizmowi, racjonalizmowi i utylitaryzmowi. W 1924 roku poeta i filozof André Breton 
w słynnym Manifeście surrealistycznym sformułował po raz pierwszy idee nowego kierunku. (…) Autor tak definiował założenia 
nowego kierunku: „Surrealizm to czysty automatyzm psychiczny, przez który zamierza się wyrazić bądź w słowach, bądź  
w piśmie, bądź w każdy inny sposób rzeczywiste funkcjonowanie myśli. To dyktando myśli pod nieobecność wszelkiej kontroli 
sprawowanej przez rozum, poza wszelkimi sprawdzianami estetycznymi lub moralnymi”. Założeniami malarskimi twórców 
surrealizmu było „wyrażanie wizualne percepcji wewnętrznej”, odrzucenie naśladowania, odkrywanie „nadrzeczywistości”, 
wydobywanie na jaw stanów podświadomości, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. (…) 
Dzieła surrealistów burzyły logiczny porządek rzeczywistości dzięki przypadkowemu kojarzeniu ze sobą różnorodnych 
elementów, rodzących się w niczym nieskrępowanej wyobraźni artysty. Były to wizje z pogranicza jawy, snu czy fantazji, 
nierzadko inspirowane marzeniami sennymi, sztuką dzieci i umysłowo chorych. André Breton w Manifeście surrealistycznym 
pisał: „Surrealizm polega na wierze w nadrzędną rzeczywistość pewnych pomijanych dotąd form kojarzenia, we wszechmoc 
marzenia, w bezinteresowną grę myśli. Dąży on do ostatecznego zburzenia wszystkich innych mechanizmów psychicznych i do 
zastąpienia ich w rozwiązywaniu podstawowych problemów życia”. Artyści uważali, że dzieło surrealistyczne ma powstawać 
przede wszystkim w wyniku niekontrolowanego działania, gry swobodnych skojarzeń, ujawniania podświadomych marzeń, 
pragnień, często ulotnych stanów emocjonalnych ukrytych w podświadomości twórcy.  
(…) Celem surrealistów było zatem osiągnięcie maksymalnej spontaniczności artystycznej przez wydobycie, uwolnienie i twórcze 
wykorzystanie elementów zawartych w podświadomości człowieka, skrępowanej zazwyczaj przez rozum i normy kulturowe. 
Posługiwali się prowokacją i dążyli w sztuce do „czystego absurdu”. (…) Oddziaływanie myśli surrealistycznej było bardzo 
szerokie (kraje Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji) i długotrwałe – w niektórych krajach utrzymuje się do czasów 
obecnych. Wpływ surrealizmu na sposoby obrazowania nie ma sobie równych wśród innych prądów artystycznych  
i jest widoczny w wielu dziedzinach sztuki: poezji, literaturze, filmie, fotografii, plakacie, grafice użytkowej i reklamie. 
 
Źródło: GWO, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiljfehg6_oAhVqkosK
Hc9vC4IQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fgwo.pl%2Ffiles%2Fdownload%2F11890&usg=AOvVaw3UPBG7l34GPrrlP_56O3Cj  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiljfehg6_oAhVqkosKHc9vC4IQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fgwo.pl%2Ffiles%2Fdownload%2F11890&usg=AOvVaw3UPBG7l34GPrrlP_56O3Cj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiljfehg6_oAhVqkosKHc9vC4IQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fgwo.pl%2Ffiles%2Fdownload%2F11890&usg=AOvVaw3UPBG7l34GPrrlP_56O3Cj


 

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). 

5 

KARTA PRACY NR 2  
(załącznik do pracy w grupach) 
Grupa I 

   

Salvador Dalí Miód jest słodszy od krwi, 1926, kolekcja prywatna 
Źródło zdjęcia: https://www.salvador-dali.org/media/upload/cataleg_pintura/MITJA/0185.jpg  
 
Grupa II 

 
Salvador Dalí Uporczywość pamięci, 1931, Museum of Modern Art 
Źródło zdjęcia: https://art-dali.com/image/artworks/246%20The%20Persistence%20of%20Memory%201931.jpg  

https://www.salvador-dali.org/media/upload/cataleg_pintura/MITJA/0185.jpg
https://art-dali.com/image/artworks/246%20The%20Persistence%20of%20Memory%201931.jpg
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Grupa III 

 
Salvador Dalí Kobieta w oknie 
Źródło zdjęcia: https://www.salvador-dali.org/media/upload/cataleg_pintura/MITJA/0150.jpg  
 
Grupa IV 

 
Salvador Dalí Madonna z Portlligat, 1950, Fukuoka Art Museum 
Źródło zdjęcia: https://www.salvador-dali.org/media/upload/cataleg_pintura/MITJA/0660.jpg 

https://www.salvador-dali.org/media/upload/cataleg_pintura/MITJA/0150.jpg
https://www.salvador-dali.org/media/upload/cataleg_pintura/MITJA/0660.jpg
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KARTA PRACY NR 3  
(polecenia dla grup) 
 
Grupa I 
Zapoznaj się z pracą Claesa Oldenburga Miękka wersja ducha toalety oraz informacją o dziele i kierunku reprezentowanym przez 
artystę, a następnie wykonaj poniższe polecenia. 
 
1. Podaj tytuł dzieła Salvadora Dalego, który twoim zdaniem mógłby posłużyć jako inspiracja dla Claesa Oldenburga. 
2. Wskaż w dziele cechy nawiązujące do surrealizmu. 
 

 
Claes Oldenburg Miękka wersja ducha toalety, 1966, Whitney Museum of American Art 
Źródło zdjęcia: https://whitneymedia.org/assets/artwork/425/146494.jpeg  
 
Pop-art to kierunek w sztuce powstały w latach 50. XX wieku. Jego przedstawiciele w swoich dziełach nawiązują do kultury 
popularnej i konsumpcyjnego stylu życia, inspirując się sztuką masową. Claes Oldenburg pojawił się jako artysta reprezentujący 
pop-art na początku lat 60. XX wieku dzięki tzw. miękkim rzeźbom przedmiotów codziennego użytku. W przedstawionym tutaj 
dziele przekształca toaletę − fabrycznie produkowany, sztywny porcelanowy symbol nowoczesnej higieny − w ręcznie szyty, 
giętki przedmiot z wypchanego winylu. 
 

https://whitneymedia.org/assets/artwork/425/146494.jpeg
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Grupa II 
1. W jaki sposób − twoim zdaniem − artysta w swojej grafice działa na podświadomość? 
2. Co zaskakuje w pracy Mauritsa Cornelisa Eschera? 
 

 
 
Maurits Escher Względność, 1953, MoMA 
Źródło zdjęcia: https://uploads0.wikiart.org/images/m-c-escher/relativity-lattice.jpg!Large.jpg  
 

Op-art (optical art), czyli sztuka optyczna jest kierunkiem, który swoją nazwę od 1964 roku zawdzięcza amerykańskim krytykom 
sztuki. Prace artystów op-artu oparte są na efektach wizualnych, dzięki którym powstaje złudzenie optyczne wywołujące 
przestrzenność ruchu lub obrazu. Widz ma wrażenie poruszania się obrazu lub obserwowania go z różnych stron. Holenderski 
artysta Maurits Cornelis Escher w swoich pracach wykorzystuje często perspektywę i za jej pomocą manipuluje okiem odbiorcy, 
przedstawiając różne punkty widzenia elementów w obrazie. 

 
 

https://uploads0.wikiart.org/images/m-c-escher/relativity-lattice.jpg!Large.jpg
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Grupa III 
1. Co decyduje o tym, że dzieło Beksińskiego można uznać za surrealistyczne? 
2. Podejmij próbę krótkiej interpretacji treści obrazu. 
 

 
Zdzisław Beksiński Pozagrobowe odmęty, 1975, kolekcja prywatna 
Źródło zdjęcia: https://i.pinimg.com/originals/92/3b/b1/923bb18b3c3dfe019e0bbec9a614e237.jpg  
 
Zdzisław Beksiński jest jednym z najbardziej znanych artystów sztuki współczesnej. Początkowo uprawiał sztukę awangardową. 
Zajmował się rzeźbą, fotografią, grafiką, malarstwem. Największą sławę zyskał dzięki malarstwu tzw. fantastycznego okresu 
twórczości, kiedy tworzył pejzaże i obrazy figuralne nawiązujące do apokaliptycznych wizji, które – jak twierdził – nawiedzały 
go podczas snu. 
 
 

https://i.pinimg.com/originals/92/3b/b1/923bb18b3c3dfe019e0bbec9a614e237.jpg
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Grupa IV 
1. Wskaż się w pracy Damiena Hirsta nawiązania do surrealizmu. 
2. Podejmij próbę interpretacji dzieła artysty w kontekście działania odizolowanego od naturalnego otoczenia. 
 

 
Damien Hirst Rekin, 1991, Tate Modern 
Źródło zdjęcia: https://66.media.tumblr.com/b50b06fb7c7022347f6568458ba15a76/tumblr_p473mbBiuc1rkp4fko1_1280.jpg  

 
Young British Artists, w skrócie YBA, to ugrupowanie szokujących, brytyjskich artystów współczesnych o nieograniczonych 
rozwiązaniach twórczych, działające w latach 90. XX wieku. Grupa zasłynęła z wystawy „Freeze” zorganizowanej w 1988 r. przez 
Damiena Hirsta (najbardziej znanego przedstawiciela YBA), podczas której artysta ukazał martwe zwierzęta zanurzone w 
formalinie. Artyści YBA w swoich dziełach wykorzystują film, wideo i fotografię. 
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