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FILM | „VAN GOGH. U BRAM WIECZNOŚCI”
At Eternity's Gate, Francja, Irlandia, Szwajcaria, USA, Wielka Brytania 2018, 110 min
reżyseria: Julian Schnabel
scenariusz: Julian Schnabel, Jean-Claude Carrière, Louise Kugelberg
zdjęcia: Benoît Delhomme
muzyka: Tatiana Lisovskaya
montaż: Julian Schnabel, Louise Kugelberg
obsada: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup, Anne
Consigny, Amira Casar, Vincent Perez, Lolita Chammah, Stella Schnabel, Vladimir Consigny, Arthur Jacquin, Solal Forte, Vincent
Grass, Clément Paul Lhuaire, Alan Aubert, Laurent Bateau, Frank Molinaro, Montassar Alaya, Didier Jarre, Johan Kugelberg, Alexis
Michalik
Film opowiada o najbardziej dramatycznym okresie życia postimpresjonisty, Vincenta van Gogha, pobycie w Arles, chorobie
malarza i tajemnicy jego zagadkowej śmierci. Pokazuje artystę zmagającego się z trudami życia i niepoddającego się
przeciwnościom losu.
Reżyser, mimo że sięgnął po najbardziej charakterystyczne momenty z życia van Gogha, pokazał je z fascynującą malarskością
i artyzmem. Widz zostanie przeniesiony w świat pejzaży pełnych słońca i ciężaru nieba. Dramat artysty, który przepełniał całe
jego życie, został ujęty z niezwykłą plastycznością detali, dbałością o kolor, kompozycję i inne środki plastyczne, które jak się
okaże, mogą być wspólne dla filmu i sztuki malarskiej. Film to kolejna podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o sens
życia i rolę sławy.

DIALOG CZY DYSHARMONIA? O ŚRODKACH WYRAZU W MALARSTWIE I SZTUCE
FILMOWEJ
Temat lekcji
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Dialog czy dysharmonia? O środkach wyrazu w malarstwie i sztuce filmowej

Czas trwania lekcji
45 min

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

określa, co łączy malarstwo i film,
analizuje dzieła malarskie,
wskazuje środki wyrazu stosowane w malarstwie,
opisuje środki zastosowane w kadrze filmowym,
posługuje się terminologią właściwą dla analizy dzieła,
formułuje wnioski na temat dialogu malarstwa i sztuki filmowej.

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,
rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi
medialnych,
samodzielnie wykonuje kilkunastosekundowy film, prezentację lub cykl fotografii na zadany lub wybrany temat z
wykorzystaniem prostych narzędzi rejestrujących.

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

lekcja odwrócona,
praca zespołowa,
praca w grupach,
interpretacja tekstu źródłowego,
analiza ilustracji (dzieł malarstwa i kadrów filmowych),
analiza zwiastuna filmu,
burza mózgów.

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

zwiastun filmu Van Gogh. U bram wieczności w reżyserii Juliana Schnabela,
karty pracy z materiałem ilustracyjnym (obrazy van Gogha i kadry z filmu),
karta pracy z tekstem źródłowym.

Przygotowanie do lekcji
Lekcja powinna się odbyć po obejrzeniu filmu Van Gogh. U bram wieczności w reżyserii Juliana Schnabela. Przed lekcją uczniowie
otrzymują materiał z przypomnieniem elementów analizy dzieła malarskiego, znanych ze szkoły podstawowej (Karta pracy nr
1). Na polecenie nauczyciela uczniowie mają przygotować z dowolnych źródeł krótkie informacje o Vincencie van Goghu.

PRZEBIEG LEKCJI
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Wprowadzenie
Nauczyciel przedstawia temat lekcji, uczniowie dzielą się przygotowanymi w domu informacjami
o Vincencie van Goghu (burza mózgów). Następnie rozdaje młodzieży kserokopię tekstu źródłowego (Karta pracy nr 2) i prosi o
określenie
cech
malarstwa
van
Gogha.
Informuje
o
popularności
artysty
w świecie filmu, wymienia kilka tytułów, np. Pasja życia (1956), Vincent i Theo (1990), Malowane słowami (2010), animacja
Twój Vincent (2017).

Realizacja tematu
Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Informuje, że analizy kadru filmowego dokonuje się w podobny sposób jak dzieła malarskiego.
Rozdaje pomoc w postaci zestawienia podstawowych środków wyrazu przydatnych do opisu kadru (Karta pracy nr 3). Po
zapoznaniu się uczniów z zawartymi w niej informacjami grupy dokonują analizy porównawczej obrazu van Gogha i kadru
filmowego – wypisują wspólne dla nich cechy.
Karta pracy nr 4 ‒ Po prezentacji efektów pracy grup uczniowie formułują wnioski z analiz na temat podobieństwa użytych
środków wyrazu w dziele malarskim i filmie.

Podsumowanie tematu
Nauczyciel prezentuje zwiastun filmu Van Gogh. U bram wieczności i prosi uczniów, żeby zwrócili uwagę na sposób operowania
kamery i określili, jakie znaczenie dla wymowy scen ma „kamera z ręki”.
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Van+Gogh.+U+bram+wieczno%C5%9Bci+Zwiastun+nr+1-47682

Praca domowa
Dobierzcie się w pary i nakręćcie krótki film (do 3 minut) inspirowany epizodem z życia współczesnego artysty i jego dzieł/dzieła.
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KARTA PRACY NR 1
(materiał powtórzeniowy ‒ przed lekcją)
Prześledź elementy analizy dzieła malarskiego (omawiane już w szkole podstawowej). Postaraj się zapamiętać jak najwięcej
informacji – będą przydatne podczas lekcji.

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).

4

KARTA PRACY NR 2
(tekst źródłowy)
Zapoznaj się z tekstem Bożeny Kowalskiej i scharakteryzuj cechy formalne malarstwa van Gogha.
Akt twórczy van Gogha nie był efektem sprężonych sił woli intelektu, lecz rodził się z wyzwolenia ogromnej energii
psychofizycznej. Mimo jednak potężnego ładunku emocji, namiętności i intuicji, zawartego w dziełach artysty ‒ działaniu jego
nie można odmówić pełnej malarskiej samowiedzy w kształtowaniu form i barw. Jeszcze w czasie pobytu w Paryżu (…) nauczył
się van Gogh traktować kolor jak odrębną wartość wyrazową, podlegającą określonym prawom. Zdawał sobie sprawę z tego, że
pełną siłę działania koloru osiągnąć można tylko przy stosowaniu barw czystych. Trzymając się tych zasad, uzyskiwał niezwykłą
dźwięczność koloru; tworzył obrazy świecące i intensywne jak emalia.
(…) To, co było dotychczas wyrażalne jedynie przez metaforę, gest, mimikę ‒ van Gogh wypowiada za pomocą wartości
wyrazowych barw. Kolor u artysty spełnia wszystkie zadania malarskie: rysuje i modeluje formy, jest podstawą rytmów, określa
proporcje i stosunki przestrzenne. W dążeniu do uzyskania maksimum wyrazu odbiega z resztą daleko od natury, staje się
irrealny. Zdobywa za to potężną ekspresję ‒ gwałtowną, niekiedy aż bolesną. Wraz z ekspresyjnym, dramatycznym rozedrganiem
barw również i linie konturowe przedmiotów w obrazach twórcy nabierają ruchu, drżenia, niespokojnej wibracji.
Ten konsekwentny i zwarty dynamizm kompozycji podkreślony zostaje napięciem, jakie wprowadza artysta między
sąsiadującymi ze sobą w obrazach przedmiotami. (…) Van Gogh świadomie zestawia formy kontrastowe, naładowane czynną
siłą, które niejako nacierają na siebie, zwalczają się nawzajem i ulegają w konsekwencji procesowi zniekształcenia. (…) Vincent
van Gogh wniósł swą twórczością do malarstwa nowoczesnego przede wszystkim to właśnie użycie ekspresyjnej deformacji
i zuchwałe stosowanie barw o niespotykanej intensywności, czystości i blasku, całkowicie oderwanych od wzorów natury.
Źródło tekstu: Bożena Kowalska, Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki, Arkady, Warszawa 1989,
s. 26‒27.
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KARTA PRACY NR 3
(analiza kadru ‒ terminy)
Zapoznaj się z elementami analizy kadru filmowego. Porównaj je z zestawieniem formalnych cech malarstwa.
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KARTA PRACY NR 4
(obrazy i kadry filmowe dla grup)
Grupa I
Dokonaj analizy porównawczej obrazu Vincenta van Gogha i kadru filmowego.

Vincent van Gogh U progu wieczności (Stary człowiek w smutku), 1890, Kröller-Müller Museum
Źródło
ilustracji:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Van_Gogh__Trauernder_alter_Mann.jpeg/800px-Van_Gogh_-_Trauernder_alter_Mann.jpeg

Kadr z filmu Van Gogh. U bram wieczności
Źródło ilustracji: https://f.ekino.lv/2841/u_at_eternitys_gate_07.jpg
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Grupa II
Dokonaj analizy porównawczej obrazu Vincenta van Gogha i kadru filmowego.

Vincent van Gogh Kruki nad łanem zboża, 1890, Van Gogh Museum
Źródło ilustracji: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Vincent_van_Gogh_%281853-1890%29__Wheat_Field_with_Crows_%281890%29.jpg

Kadr z filmu Van Gogh. U bram wieczności
Źródło ilustracji:
https://nofilmschool.com/sites/default/files/styles/article_superwide/public/724761465_1280x720.jpg?itok=yCe_f6Ec
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Grupa III
Dokonaj analizy porównawczej obrazu Vincenta van Gogha i kadru filmowego.

Vincent van Gogh Autoportret z zabandażowanym uchem, 1889, Courtauld Gallery
Źródło ilustracji: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Van_Gogh__Selbstbildnis_mit_verbundenem_Ohr.jpeg/800px-Van_Gogh_-_Selbstbildnis_mit_verbundenem_Ohr.jpeg

Kadr z filmu Van Gogh. U bram wieczności
Źródło ilustracji: https://i1.fdbimg.pl/ja9l4ez1/1600x670_pp8uoz.jpg
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Grupa IV
Dokonaj analizy porównawczej obrazu Vincenta van Gogha i kadru filmowego.

Vincent van Gogh Portret doktora Gacheta
Źródło ilustracji:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Portrait_of_Dr._Gachet.jpg

Kadr z filmu Van Gogh. U bram wieczności
Źródło ilustracji: http://www.novekino.pl/multimedia/van_gogh_u_bram_wiecznosci/11.jpg
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