
SCENARIUSZE LEKCJI DLA SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH PO SEANSIE FILMU



Drodzy Nauczyciele,Drodzy Nauczyciele,
zapraszamy Was i Wasze klasy na…zapraszamy Was i Wasze klasy na…

FILMOWE SPOTKANIE Z IKONĄ MALARSTWA AMERYKAŃSKIEGOFILMOWE SPOTKANIE Z IKONĄ MALARSTWA AMERYKAŃSKIEGO

Czy Waszym uczniom uda się rozgryźć twórczość Edwarda Hoppera? Czy Czy Waszym uczniom uda się rozgryźć twórczość Edwarda Hoppera? Czy 
usłyszą, o czym rozmawiają (albo o czym… milczą) „jastrzębie nocy” i inne usłyszą, o czym rozmawiają (albo o czym… milczą) „jastrzębie nocy” i inne 
nieprzeniknione postaci z jego obrazów? A może malarscy bohaterowie nieprzeniknione postaci z jego obrazów? A może malarscy bohaterowie 
pozostaną pociągająco niedostępni i intrygujący?pozostaną pociągająco niedostępni i intrygujący?

W obrazach Hoppera dostrzega się tajemniczość, melancholię, przejmującą W obrazach Hoppera dostrzega się tajemniczość, melancholię, przejmującą 
samotność. Realizm naznaczony jest metafizyką, światło zdaje się samotność. Realizm naznaczony jest metafizyką, światło zdaje się 
transcendentne. Szczególna nastrojowość jego kompozycji napełnia wielu transcendentne. Szczególna nastrojowość jego kompozycji napełnia wielu 
widzów niepokojem. Od zatrzymanych w malarskich przedstawieniach scen widzów niepokojem. Od zatrzymanych w malarskich przedstawieniach scen 
trudno się oderwać, zwłaszcza bez uprzedniego uzupełnienia ich  trudno się oderwać, zwłaszcza bez uprzedniego uzupełnienia ich  
o dopowiedzianą przez siebie historię. Nic dziwnego, że inspiracje dziełami o dopowiedzianą przez siebie historię. Nic dziwnego, że inspiracje dziełami 
Hoppera znajdziemy w wielu zakamarkach kina, m.in. u Alfreda Hitchcocka, Hoppera znajdziemy w wielu zakamarkach kina, m.in. u Alfreda Hitchcocka, 
Wima Wendersa czy Andrzeja Wajdy. Wima Wendersa czy Andrzeja Wajdy. 

ĆWICZENIE SPOJRZENIA. CO ZNAJDZIECIE W NASZYCH MATERIAŁACH ĆWICZENIE SPOJRZENIA. CO ZNAJDZIECIE W NASZYCH MATERIAŁACH 
EDUKACYJNYCH?EDUKACYJNYCH?

Niewykluczone, że nawet najmniej zainteresowani malarstwem uczniowie Niewykluczone, że nawet najmniej zainteresowani malarstwem uczniowie 
rozpoznają jeden z najsłynniejszych obrazów amerykańskiego artysty: „Nocne rozpoznają jeden z najsłynniejszych obrazów amerykańskiego artysty: „Nocne 
marki”. Katarzyna Kebernik – polonistka, krytyczka i edukatorka filmowa, marki”. Katarzyna Kebernik – polonistka, krytyczka i edukatorka filmowa, 
ekspertka portalu ekspertka portalu filmwszkole.plfilmwszkole.pl – pokazuje w swoim scenariuszu lekcji, że  – pokazuje w swoim scenariuszu lekcji, że 
dzieło zagnieździło się w popkulturze, także jako memowa templatka! To dzieło zagnieździło się w popkulturze, także jako memowa templatka! To 
sygnał, że umiejętność interpretacji malarskiej kompozycji przyda się młodym sygnał, że umiejętność interpretacji malarskiej kompozycji przyda się młodym 
odbiorcom nie tylko na egzaminach oraz w ich samodzielnych kontaktach ze odbiorcom nie tylko na egzaminach oraz w ich samodzielnych kontaktach ze 
sztuką (których będą poszukiwać chętnie zwłaszcza po atrakcyjnej lekcji dającej sztuką (których będą poszukiwać chętnie zwłaszcza po atrakcyjnej lekcji dającej 
im narzędzia analityczne i minimalizującej poczucie bezradności wobec dzieła). im narzędzia analityczne i minimalizującej poczucie bezradności wobec dzieła). 
Ta kompetencja pożądana jest także w obrębie komunikacji internetowej Ta kompetencja pożądana jest także w obrębie komunikacji internetowej 
– a zatem w codzienności młodego człowieka. Seans filmu „Hopper. – a zatem w codzienności młodego człowieka. Seans filmu „Hopper. 
Amerykańska love story” może być dla uczniów wartościowym w tym zakresie Amerykańska love story” może być dla uczniów wartościowym w tym zakresie 
doświadczeniem. Jednak dopiero w komplecie z aktywizującymi zajęciami, doświadczeniem. Jednak dopiero w komplecie z aktywizującymi zajęciami, 
porządkującymi i funkcjonalizującymi zdobytą w kinie wiedzę, przyniesie porządkującymi i funkcjonalizującymi zdobytą w kinie wiedzę, przyniesie 
najlepsze efekty. najlepsze efekty. 

Stworzenie scenariuszy właśnie takich lekcji było przyświecającym nam Stworzenie scenariuszy właśnie takich lekcji było przyświecającym nam 
celem. W konspektach próbujemy zaangażować uczniów w ćwiczenia celem. W konspektach próbujemy zaangażować uczniów w ćwiczenia 
analityczne i działania twórcze. Zostawiamy przepisy na klasowe analizy analityczne i działania twórcze. Zostawiamy przepisy na klasowe analizy 
obrazów przedstawiających architekturę i motywy miejskie (obrazów przedstawiających architekturę i motywy miejskie (Scenariusz 1Scenariusz 1) ) 
oraz samotne kobiety w ascetycznych pokojach (oraz samotne kobiety w ascetycznych pokojach (Scenariusz 2Scenariusz 2). Zachęcamy ). Zachęcamy 
do poszerzania uczniowskich słowniczków o terminy z obszaru historii sztuki. do poszerzania uczniowskich słowniczków o terminy z obszaru historii sztuki. 
Wyjaśniamy m.in. czym są weduta, pejzaż, nokturn, oniryzm (Wyjaśniamy m.in. czym są weduta, pejzaż, nokturn, oniryzm (Scenariusz 1Scenariusz 1),),
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korespondencja sztuk i ekfraza (Scenariusz 2). Umiejscawiamy dzieła Hoppera 
w kontekście kulturowym i historycznym, ale też łączymy je ze współczesnymi 
zagadnieniami. 

Was, drodzy Nauczyciele, chcemy wyręczyć w poszukiwaniu źródeł, ilustracji, 
informacji. Pomóc zaoszczędzić Wasz czas spędzany na przygotowywaniu 
pytań do dyskusji czy kart pracy. Dlatego każdy scenariusz wzbogacony jest 
o załączniki, które w prosty sposób wydrukujecie lub wyświetlicie w klasie. 

INNE MOŻLIWOŚCI I INSPIRACJE

Mamy oczywiście świadomość, że nie wyczerpujemy tematów 
zasygnalizowanych przez „Amerykańską love story”. Twórczość Hoppera 
i jej świetne filmowe omówienie zachęcają do przeprowadzenia lekcji języka 
polskiego, historii sztuki lub plastyki poświęconych wielkim kulturowym 
motywom. Odkrywanie życiorysu i niełatwego charakteru amerykańskiego 
malarza popycha do przyjrzenia się różnym ujęciom figury artysty i roli sztuki. 
Interpretacja hopperowskich bohaterów jako postaci wyalienowanych inspiruje 
do prześledzenia tematu samotności w tekstach kultury z różnych epok. 
Nowojorskie scenerie, ale też ważny dla rozwoju artysty młodzieńczy wyjazd 
do Paryża, podpowiadają, by zastanowić się nad motywem miasta w literaturze. 

Seans filmu „Hopper. Amerykańska love story” przysłuży się także dyskusjom 
wokół zagadnień społecznych. Mroczne aspekty małżeństwa Edwarda Hoppera 
i Josephine Nivison skierują widzów ku pytaniu o to, dlaczego w najbardziej 
znanych wątkach historii sztuki artystek pojawia się tak niewiele; kobiety 
występują głównie w rolach muz, modelek, żon, kochanek. Film przypomina, 
że malarz (żyjący w latach 1882-1967) był świadkiem wielu intensywnych 
przemian społecznych, takich jak stopniowa emancypacja kobiet, narastający 
sprzeciw wobec segregacji rasowej, intensywna urbanizacja, przyspieszenie 
globalizacji. Niektóre z nich zasugerowane są w obrazach Hoppera, inne – 
nieobecne. I to uczynić można przedmiotem refleksji, nie tylko na lekcjach 
języka polskiego czy historii sztuki, ale też historii (i teraźniejszości) czy WOS-u. 

Zachęcamy do skorzystania z naszych pomysłów i życzymy wspaniałych 
spotkań ze sztuką!

Zespół Edukacji
Ferment Kolektiv

Opracowanie merytoryczne: Agnieszka Powierska, Katarzyna Kebernik – Zespół Edukacji Ferment Kolektiv
Opracowanie graficzne: Krzysztof Gepard
Wykorzystano obrazy i szkice Edwarda Hoppera z domeny publicznej
Korekta: Katarzyna Kebernik, Paulina Kulesza
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SCENARIUSZ 1
Przestrzeń, architektura, krajobraz – jakie znaczenia mogą ze sobą 

nieść? Analiza na przykładzie twórczości Edwarda Hoppera.

Autorka:
Katarzyna Kebernik – specjalistka ds. 
edukacji filmowej w Ferment Kolektiv  
i redaktorka serwisu Film w Szkole, gdzie poleca 
wartościowe edukacyjnie kino. Z wykształcenia 
literaturoznawczyni i pedagożka. Publikuje 
teksty o filmie m.in. w miesięczniku „KINO” i na 
portalu film.org.pl. Prowadzi Kącik Małego Widza 
w czasopiśmie „Wychowanie w przedszkolu”. 
Laureatka II miejsca w Konkursie o Nagrodę 
im. Krzysztofa Mętraka (2020) i I miejsca  
w Konkursie Krytyk Pisze Festiwalu Kamera 
Akcja (2020).

Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 1-2 godziny lekcyjne

Przedmiot: język polski, wiedza o kulturze, zajęcia plastyczne, zajęcia w klasach 
o profilu artystycznym (fotograficznym, malarskim, filmowym).

Zagadnienia edukacyjne:

• analiza i interpretacja obrazu;
• życie i twórczość Edwarda Hoppera;
• malarstwo amerykańskie, malarstwo dwudziestowieczne;
• realizm, surrealizm, oniryzm;
• kompozycja otwarta i zamknięta;
• pejzaż, weduta, nokturn.

Cele operacyjne:
Uczeń/uczennica potrafi:

• interpretować i analizować obraz;
• odnajdować potrzebne informacje na temat twórcy i dzieła;
• rozpoznawać nurty i chwyty w dziele;
• analizować dzieło w kontekście biografii twórcy i realiów historycznych.

3



Materiały pomocnicze: film „Hopper. Amerykańska Love Story” (reż. P. Grabsky, 
2022), reprodukcje obrazów Hoppera: „Nocne marki”, „Biuro w małym mieście”, 
„Droga numer 6, Eastham”, „Wczesny niedzielny poranek” (załączniki 1-4), karta 
pracy (załącznik 5), kreda, tablica, dostęp do Internetu.

Metody: praca z obrazem, praca w grupach, dyskusja prowadzona, heureza
 
Przebieg zajęć:

Wprowadzenie

Naucziel/-ka po wspólnym seansie filmu „Hopper. Amerykańska Love Story” 
podsumowuje z uczniami, czego dowiedzieli się o amerykańskim malarzu. 
W jakich latach tworzył, jak określa się jego styl? Jakie wrażenie na uczniach 
zrobiły obrazy Hoppera i sam film?

Część 1 – znaczenie przestrzeni

1. Nauczyciel/-ka mówi uczniom, że – jak podkreślano w filmie – Hoppera 
bardzo interesowały architektura, miasto, przestrzeń. Pyta, czy zdaniem 
uczniów samo zdjęcie lub obraz budynku jest w stanie powiedzieć nam coś 
więcej o świecie? Czy sam układ przestrzeni może nieść ze sobą treść? Po 
uzyskaniu kilku opinii rozdaje lub wyświetla uczniom reprodukcje obrazów 
„Droga numer 6, Eastham” oraz „Wczesnego niedzielnego poranku” 
(załącznik 1 i 2).

2. Nauczyciel/-ka daje uczniom chwilę na obejrzenie i porównanie obu 
obrazów, podzielenie się pierwszymi wrażeniami. Jakie uczucia wywołują 
w nich obrazy? Czy jest to niepokój, poczucie dziwności, a może znudzenie 
i monotonia? Nauczyciel/-ka zwraca uwagę na to, że malarz potrafił 
wywołać określone emocje bez umieszczania na obrazach jakichkolwiek 
postaci ludzkich. Proponuje uczniom wspólne zastanowienie się nad tym, 
jakimi środkami artysta osiągnął taki efekt. 

3. Porównanie może przeprowadzić z pomocą tabelki: po lewej wpisujemy 
element obrazu, a po prawej efekt, jaki wywołuje u odbiorcy i znaczenie, 
jakie ze sobą niesie. Poniżej przykładowe uzupełnienie tabelki – literki 
w prawej kolumnie odpowiadają oznaczonemu nią elementowi obrazu 
wskazanemu w środkowej kolumnie.
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OBRAZ ELEMENT ŚWIATA 
PRZEDSTAWIONEGO

EFEKT JAKI WYWOŁUJE

„Wczesny 
niedzielny 
poranek”

A. Rząd niemal 
identycznych 
okienek

B. „Ciasność” – front 
budynku wypełnia 
niemal całą 
przestrzeń budynku

C. Ślad wysokiego 
budynku z prawej

A. Statyczność, nieruchomość. 
Wygląd okien nad rzędem 
sklepików świadczy o tym, że ktoś 
za nimi mieszka. Poza kolorem 
rolet i stopniem odsłonięcia okna 
nie różnią się jednak od siebie. 
Są zmasowane i ściśnięte, jak ich 
mieszkańcy.

B. Zbliżenie na przód budynku 
wzmacnia wrażenie duszenia 
się, ciasnoty, jakie zapewne jest 
udziałem rezydujących w tym 
budynku mieszkańców. Nie ma 
tu miejsca na przestrzeń, a dla 
mieszkańców – na marzenia, 
indywidualność.

C. Ciemny wieżowiec góruje nad 
budynkiem jak groźba. Czy kiedyś 
rozrośnie się na tyle, że całkowicie 
przesłoni ten skrawek nieba, który 
jeszcze pozostał?

„Droga numer 
6, Eastham”

A. Geometryczne 
formy budynków

B. Elementy świata 
przyrody (chmury, 
drzewa, trawa)

C. Perspektywa 
wędrowca idącego 
bokiem drogi

A. Są nienaturalne, odcinają się od 
świata natury. Prosto-  
i trójkątność budzą także 
skojarzenia z zamknięciem, 
ograniczeniem, uwięzieniem  
w sztywnych ramach.

B. W odróżnieniu od architektury jest 
nieregularna, rozmyta, pozbawiona 
wyraźnych kształtów. Z drugiej 
strony budynek ma podobną 
paletę barw do otaczającej 
go przyrody (okna zielone jak 
trawa, ściany białe jak chmury). 
To sprawia, że dom wydaje się 
elementem pejzażu, stapia się  
z nim.

C. Sprawia, że patrzymy na dom 
nieco z dołu, co automatycznie 
dodaje mu znaczenia i stawia  
w pozycji głównego „bohatera”.
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Wspólne dla 
obu obrazów

A. Bardzo silne słońce  
i długie cienie

B. Brak ludzi
C. Nieruchomość  

i statyczność

A. Mocne oświetlenie sprawia, że 
kolory stają się wyraźniejsze,  
a kształty się wyostrzają. Całość 
staje się też przez to odrobinę 
nierzeczywista, bo rzadko 
spotyka się tak silny kontrast 
w naturze. Patrząc na oba 
obrazy można doznać efektu 
„doliny niesamowitości” – czyli 
poczucia, że oglądamy coś 
przypominającego rzeczywistość, 
ale przez jakiś drobny element 
(np. zbytnią perfekcję i symetrię) 
odbieramy to jako sztuczne  
i budzące niepokój.

B. Poczucie osamotnienia i pustki, ale 
też – ciszy i spokoju. Czyni  
z przestrzeni głównego bohatera. 
Budzi pytania: gdzie są ci ludzie, 
skoro przestrzeń jest wyraźnie 
przez nich zagospodarowana,  
a pogoda jest ładna? Czy siedzą 
pozamykani w domach, nie 
szukając kontaktu z innymi?

C. Wzmacnia poczucie senności, 
marazmu. Sugeruje niemożliwość 
zmiany.

4. Nauczyciel/-ka kończy ten segment podsumowaniem: otoczenie i elementy 
krajobrazu na obrazie, zdjęciu, ale też w filmie, mogą stanowić osobnego 
bohatera i mówić nam wiele o świecie przedstawionym. U Hoppera przestrzeń 
jest bardzo ważnym nośnikiem treści.

Część 2 – człowiek na tle miasta i przestrzeni

1. Nauczyciel/-ka przypomina, że – jak widzieliśmy w filmie – na większości 
obrazów Hoppera pojawiają się ludzie. Jak zazwyczaj są przedstawiani? Jaki 
efekt wywoła umieszczenie postaci w tak specyficznej przestrzeni? Uczniowie 
dzielą się przemyśleniami po obejrzanym filmie, a nauczyciel/-ka wyświetla 
załącznik 3, reprodukcję obrazu „Biuro w małym mieście”.

2. Nauczyciel/-ka pyta, jaka jest relacja między przestrzenią a człowiekiem na 
obrazie „Biuro w małym mieście”? Wspólnie rozmawiają o obrazie, tworząc 
roboczą interpretację i swobodnie wymieniając wrażenia.
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PRZYKŁADOWA INTERPRETACJA RELACJI PRZESTRZEŃ-BOHATER 
NA OBRAZIE „BIURO W MAŁYM MIEŚCIE”:

Mężczyzna przy biurku przede wszystkim zajmuje dużo mniej przestrzeni na ob-
razie niż miasto i budynki (chociaż żadnego z nich nie widzimy w całości). Ściany  
i dachy są masywne, przytłaczające, niezbyt estetyczne w klasycznym rozumieniu 
tego słowa (chaotyczny układ budynków naprzeciwko). Kompozycja jest otwar-
ta, ale obraz wykorzystuje elementy kompozycji zamkniętej, bo na mężczyznę 
patrzymy przez okno – wydaje się uwięziony w jego kwadratowej ramie. Postać 
patrzy przed siebie, jakby zamyślona. Widok roztaczający się przed mężczyzną 
nie wygląda zachęcająco – ma przed sobą dachy, kominy, wieżowce, pełną geo-
metrycznych kształtów panoramę miasta. Pada na niego jasne, mocne światło. 
Mężczyzna siedzi przy szerokim biurku, nie wykonuje żadnej czynności, jest sam. 
Czy patrzy na krajobraz za oknem z tęsknotą, marząc o wyrwaniu się z nudnej 
pracy i małego miasta? A może brzydki widok za oknem dodatkowo go przygnę-
bia? Czy ciepło słońca sprawia mu przyjemność? Może to ze względu na nie zrobił 
sobie przerwę w pracy, chcąc się nim w spokoju i ciszy porozkoszować? A może 
promienie świecące prosto w oczy go osłabiają, odbierają siły, to przez nie tak 
bezwładnie siedzi na krześle? Jedno jest pewne – na obrazie Hoppera ludzka po-
stać jest trybikiem w tkance miasta, bez siły sprawczej. Budynki i geometryczność 
architektury osaczają biurowego pracownika, trzymają go w ryzach. Z obrazu nie 
płynie nadzieja na zmianę położenia albo ucieczkę, poszczególne elementy są sta-
tyczne, jakby pogrążone w marazmie, sennie. Na horyzoncie wzroku mężczyzny 
piętrzą się tylko kolejne budynki, takie same jak ten, w którym jest uwięziony.

3. Jakie cechy wspólne sposobu obrazowania przestrzeni u Hoppera możemy 
określić na podstawie trzech omówionych dziełach i filmu „Hopper. 
Amerykańska love story?”. Uczniowie z pomocą nauczyciela starają się 
wynotować jak najwięcej spostrzeżeń.

Przykładowe odpowiedzi:

• Realizm, inspirowanie się codziennością i otoczeniem, układem miasta  
i amerykańskiej prowincji, współczesną architekturą.

• A może jednak nadrealizm, tworzenie krajobrazów kojarzących się ze 
snem? Hopper (choć sam tego określenia nie lubił) jest czasem określany 
jako hiperrealista, jako twórca odpowiednio „podkręcający” elementy 
realistyczne obrazu, przez co sprawiają wrażenie trochę surrealistycznych. 
U Hoppera znajdziemy często elementy niepokojące, rozbijające realizm, 
„niedodające się” (np. brak szyb w gabinecie mężczyzny z „Biura w małym 
mieście”, nieproporcjonalnie dużą powierzchnię zajmowanego przez niego 
pokoju, pustkę i ostre słońce).

• Chętnie wykorzystywane elementy weduty (obrazu przedstawiającego 
miasto) i pejzażu.
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• Zainteresowanie światłem: szczególnie mocnym, wręcz sztucznym, 
rzucającym ostre i długie cienie, nadającym obrazom niesamowitą aurę.

• Kontrasty między ciężkimi, geometrycznymi, przytłaczającymi i często po 
prostu brzydkimi kształtami budynków a nieregularnością i płynnością 
natury. 

• Portretowanie elementów architektury jak elementów przyrody, 
wkomponowanych w krajobraz.

• Architektura i miasto dominujące nad człowiekiem, przytłaczające go: 
nieliczne i najczęściej małe sylwetki ludzkie, czasem ich brak. Dużo pustki, 
upodobanie do portretowania niezaludnionych miejsc.

• Bezruch, statyczność – brak elementów wprowadzających wyraźną 
dynamikę i wrażenie ruchu. Obrazy Hoppera to raczej chwile i migawki 
zatrzymane w czasie.

• Chłód, pustka, poczucie alienacji i wyobcowania płynące z obrazów.

• Wpływ na „stałe składowe” stylu Hoppera miała z pewnością jego 
introwertyczna, wycofana osobowość, o której uczniowie dowiedzieli się  
z filmu. Dlatego tak dużo u niego ciszy i samotności.

• Hopper w swojej twórczości potrafił uchwycić ducha zmian cywilizacyjnych 
i społecznych, do jakich doszło w XX wieku. Urbanizacja, kształtowanie 
społeczeństwa masowego, rozpad tradycyjnych wspólnot rodzinnych, 
emancypacja kobiet, życie miejskie – wszystkie te zjawiska znajdują odbicie 
w jego obrazach i skomponowaniu przestrzeni.

Część 3 – analiza i interpretacja obrazu „Nocne marki”

1. Nauczyciel/-ka rozdaje uczniom reprodukcję obrazu „Nocne marki” 
(załącznik 4). Może również zapytać uczniów, czy kojarzą skądś ten obraz, 
a następnie wspólnie z nimi poszukać w Internecie przeróbek „Nocnych 
marków” (memy z pandemii, przeróbka z Simpsonów, przeróbka z Elvisem  
i Marilyn Monroe…).

2. Nauczyciel/-ka dzieli klasę na pary lub grupy. Każdej rozdaje po jednej 
karcie pracy (załącznik 5). Prosi uzupełnienie tabelki zgodnie z tym, czego 
uczniowie dowiedzieli się na lekcji o malarstwie Hoppera, co powiedziano 
o „Nocnych markach” w filmie „Hopper. Amerykańska love story” i z tym, 
jak sami odbierają obraz. Podczas pracy można korzystać z Internetu 
(przy pytaniu o możliwą genezę obrazu będzie to nawet konieczne). Po 
uzupełnieniu kart pracy grupy dzielą się swoimi interpretacjami i wnioskami 
z resztą klasy.
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Przykładowe odpowiedzi na pytania z karty pracy według numerów pytań:

1. Atak na Pearl Harbor (obraz powstał kilka miesięcy później), czasem 
wymienia się również opowiadanie Hemingwaya „Zabójcy”  
o znudzonych gangsterach, czekających w barze na ofiarę.

2. Namalowanie obrazu i atak na Pearl Harbor miały miejsce w podobnym 
czasie, obraz budzi skojarzenia z miastem opustoszałym przez wojnę 
lub przez np. godzinę policyjną, bohaterowie obrazu wydają się 
przygnębieni jakąś wiadomością, mężczyzna obrócony plecami czyta 
gazetę, strój barmana przypomina marynarza, a butle przy nim – silnik 
statku (atak Japończyków miał miejsce na morzu).

3. Ciemne barwy nokturnu (obrazu przedstawiającego nocny widok), 
dominują zielenie, mrok, akcenty kolorystyczne to żółć ściany, biel 
ubrania barmana, czerwień sukienki, ochra drzwi, brązy budynków.

4. Z zewnątrz, z perspektywy przechodnia, kogoś, kto podgląda 
bohaterów z ulicy.

5. Melancholia, smutek, niepokój, napięcie, tajemnica, być może też 
zmęczenie, senność, wrażenie przebywania we wnętrzu czyjegoś snu.

6. Nie wchodzą w interakcje, każda zajmuje się sobą: kobieta ogląda coś 
w ręku, mężczyzna obok pali i patrzy obojętnie w przestrzeń, barman 
krząta się i rzuca jakąś uwagę do gości, mężczyzna odwrócony plecami 
czyta gazetę, unika kontaktu.

7. Ciemność, niemal puste witryny w sąsiednich budynkach, kompletnie 
pusta ulica barwy zgniłej zieleni, brak wejścia do baru, brak klamki  
w drzwiach za barmanem, ostry profil mężczyzny z papierosem i jego 
„przyczajona” sylwetka, to, że nie widzimy co kryje się za zakrętem 
ciemnej drogi, dziwny przedmiot w oknie sklepu po drugiej stronie ulicy 
(kasa sklepowa?)…

8. Mało gości, dużo miejsca, kontrast między wielkością wnętrza a jego 
pustką, to, że poza wnętrzem baru cała okolica jest „martwa”, brak 
wejścia do baru. Badacze pisali, że ten bar przypomina „akwarium dla 
rybek”, w którym goście są zamknięci i nie ma z niego drogi ucieczki,  
a my podglądamy ich nieruchomy, monotonny świat jak intruzi.

9. Ulica, niesprecyzowane budynki z niemal pustymi oknami, wszystko na 
zewnątrz jest puste, obce, zimne, martwe.
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10. Pogłębia to poczucie martwości tego miejsca, przyciąga więcej uwagi 
obserwującego w stronę baru. Buduje napięcie, wręcz poczucie 
nadciągającego niebezpieczeństwa i grozy. Ciemność i noc za oknem 
osaczają bohaterów, schowanych we wnętrzu baru. Są jak zagrożenie, 
które dopadnie postaci, gdy tylko wyjdą na ulicę.

11. Ciemność za szybą osacza, zagraża. Budynek baru więzi, zamyka  
w środku, nie zostawia miejsca do ucieczki – ale może nie ma dokąd? 
Nudny bar być może jest najciekawszym miejscem w dziwnym mieście 
z obrazu. Być może bohaterowie nie mają dokąd pójść, zabijają czas. 
Wszyscy już śpią, jest bardzo późno, tylko postaci z obrazu jeszcze  
z obrazu jeszcze siedzą w barze.

12. Może zawdzięcza to temu, że każdemu z bohaterów łatwo dopisać jakąś 
kwestię, każdy z nich ma określoną postawę ciała? Może wymęczeni 
bohaterowie, siedzący w milczeniu przy barze, dobrze nadają się do 
komentowania przygnębienia? Pustka obrazu na pewno skojarzyła się 
wielu osobom z kwarantanną i obostrzeniami, stąd popularność obrazu 
w czasie pandemii.

13. Samotność w sytuacji towarzyskiej, samotność w mieście, zapijanie 
smutków. Brak miejsca i celu w życiu. Niemożność nawiązania głębokiej 
relacji i odnalezienia porozumienia z innymi. Ludzka egzystencja jako 
więzienie, monotonne trwanie bez wyraźnego celu (wnętrze baru),  
z którego jedynym wyjściem jest śmierć (pustka i mrok ulicy).

Propozycje zadań domowych:

1. Jak Edward Hopper namalowałby dzisiejszą rzeczywistość? Spróbuj 
wykonać fotografię lub rysunek, który stylem nawiązywałby do twórczości 
amerykańskiego artysty, ale sportretuj swoje własne otoczenie: 
współczesną Polskę.

2. Napisz opowiadanie, którego akcja toczy się we wnętrzu jednego z pięciu 
omawianych na zajęciach obrazów Edwarda Hoppera. Może odtworzysz 
rozmowę „Nocnych marków” w barze? Może opiszesz dzień pracownika 
„Biura w małym mieście”? Może zastanowisz się, kto mieszka pod adresem 
„Droga numer 6, Eastham”? Popuść wodze fantazji.
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Załączniki

Załącznik 1

„Wczesny niedzielny poranek” (tytuł oryginalny: Early Sunday Morning), Edward 
Hopper, 1930, olej na płótnie, 89 × 152 cm, Whitney Museum of American Art, 
Nowy Jork (źródło: Wikimedia Commons). 

Załącznik 2

„Droga numer 6, Eastham” (tytuł oryginalny: Route 6, Eastham), Edward Hopper, 
1941, olej na płótnie, 71 × 97 cm, zbiory prywatne. 

Zeskanuj kod lub kliknij w link, aby wyświetlić reprodukcję:
https://www.edwardhopper.net/images/paintings/route-6-eastham.jpg
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Załącznik 3

„Biuro w małym mieście” (tytuł oryginalny: Office in a Small City), Edward 
Hopper, 1953, olej na płótnie, 71 × 102 cm, Metropolitan Museum of Art, 
Nowy Jork.

Zeskanuj kod lub kliknij w obrazek, aby wyświetlić reprodukcję:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8e/Office_in_a_Small_City.jpg

Załącznik 4

Podpis: „Nocne marki” (tytuł oryginalny: Nighthawks), Edward Hopper, 1942, olej na płótnie, 76 × 
144 cm, Art Institute of Chicago, Chicago (źródło: Wikimedia Commons).
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Załącznik 5

1. Znajdź informację o tym, jakie wydarzenie mogło zainspirować obraz „Nocne marki”. 
  
 

2. Co Waszym zdaniem świadczy o tym, że wydarzenie to mogło zainspirować obraz? 
  
 

3. Jaka jest paleta barw w obrazie? 
  
 

4. Z jakiej (lub z czyjej) perspektywy oglądamy scenę? 
  
 

5. Jaki jest ogólny nastrój sceny? 
  
 

6. Co robią postaci przedstawione na obrazie? 
  
 

7. Które elementy obrazu budzą niepokój? 
  
 

8. Co zwraca uwagę w wyglądzie nocnego baru? 
  
 

9. Co znajduje się na zewnątrz baru? 
  
 

10. Dlaczego na obrazie jest tyle niezagospodarowanych miejsc – „pustych”, ciemnych? 
  
 

11. Co o bohaterach mówi otaczająca ich przestrzeń? 
  
 

12. Dlaczego Waszym zdaniem akurat ten obraz doczekał się tak wielu przeróbek? 
  
 

13. Jaka jest Wasza interpretacja całości? 
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SCENARIUSZ 2
Edward Hopper i korespondencja tekstów kultury.

Autorka:
Agnieszka Powierska – edukatorka filmowa, 
wykładowczyni akademicka, doktor nauk 
humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. 
Doświadczenie edukacyjne zdobywała, 
współpracując m.in. z Muzeum Narodowym 
w Poznaniu, Wędrującymi Filmoznawcami 
Filmoteki Szkolnej, firmą Ferment Kolektiv 
i sieciami kin Multikino i Cinema3D – jako 
współautorka projektów edukacyjnych, w tym 
filmów, e-booków, warsztatów, scenariuszy 
lekcji. Obecnie prowadzi zajęcia o mediach 
dla studentów Państwowej Akademii Nauk 
Stosowanych we Włocławku, współredaguje 
portal Film w Szkole i z radością uczęszcza do 
Szkoły Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu.

Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe

Czas trwania: 1-2 godziny lekcyjne

Przedmiot: : język polski, historia sztuki lub plastyka

Zagadnienia edukacyjne:
• korespondencja sztuk i ekfraza;
• twórczość Edwarda Hoppera;
• poetyckie, filmowe i internetowe interpretacje malarstwa; 
• twórcza praca z tekstami kultury.

Cele operacyjne:
Uczeń/uczennica potrafi:
• analizować obrazy Edwarda Hoppera i inspirowane nimi teksty kultury  

(w tym wiersz Czesława Miłosza „O! Edward Hopper (1882-1967), »Pokój 
hotelowy«, Thyssen Gallery, Lugano”);

• wskazać podobieństwa między kompozycją obrazów z różnych epok;
• analizować i oceniać elementy filmu dokumentalnego i fabularnego;
• zastosować terminy korespondencja sztuk i ekfraza w pracy z tekstami 

kultury;
• wykorzystać znajomość kodów tekstów kultury do własnych działań 

twórczych nawiązujących do malarstwa Hoppera.



Materiały pomocnicze: dostęp do Internetu, tablica interaktywna lub projektor, 
głośniki, smartfony uczniów, wydrukowane załączniki: 1 i 3 (po kopii dla 
każdego ucznia), 2 i 4 (po kopii dla każdej grupy 2-4-osobowej).

Metody: burza mózgów, dyskusja, praca indywidualna, praca w grupach, praca  
z obrazem, tekstem, filmem.

Przebieg zajęć:

Część 1 – korespondencja obrazów, korespondencja sztuk

1. Nauczyciel/-ka zaczyna lekcję od pytania o wrażenia uczniów po seansie 
filmu „Hopper. Amerykańska love story”. Pyta o odbiór twórczości Edwarda 
Hoppera przez uczniów i prosi o przypomnienie najważniejszych informacji 
na temat jego malarstwa. Jako ćwiczenie wprowadzające do zajęć  
i „rozgrzewkę” przed przystąpieniem do rozmowy, zwłaszcza  
w młodszych klasach, nauczyciel/-ka wykorzystać może piramidę skojarzeń 
(załącznik 1). Na zasadzie burzy mózgów uczniowie podają skojarzenia  
z twórczością Hoppera, spośród których wspólnie wybierają pięć ich 
zdaniem najważniejszych haseł. Wpisują je do górnego rzędu  
w schemacie – tak, aby punkt wyjścia skojarzeń dla całej klasy był wspólny 
(np. tajemnica, miasto, samotność, przedstawiciele amerykańskiej klasy 
średniej, melancholia). Następnie wszyscy uczestnicy zajęć samodzielnie 
wypełniają schemat, podając skojarzenia do kolejnych par sąsiadujących 
ze sobą haseł (np. tajemnica i miasto mogą razem kojarzyć się z intrygą, 
która połączy się w nowe skojarzenie z sąsiadującym ze sobą hasłem), aż 
dojdzie do ostatniego okienka. Po zrealizowaniu ćwiczenia, nauczyciel/-ka 
pyta uczniów, czy przywołane przez nich w ten sposób hasła (z różnych 
poziomów piramidy) także mogą przysłużyć się opisowi obrazów Hoppera?  
 Wypełniony schemat może wyglądać na przykład tak:

TAJEMNICA

intryga

niepokój

przeczucie pustka

cisza
(przed burzą)

zagrożenie nadmiar

alienacja kapitalizm nostalgia

MIASTO SAMOTNOŚĆ MELANCHOLIA
PRZEDSTAWICIELE
AMERYKAŃSKIEJ
KLASY ŚREDNIEJ
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Przy omawianiu efektów indywidualnej pracy można przywołać te sceny  
w filmie, w których Hopper gwałtownie reaguje na próby interpretacji jego 
dzieł lub polemizuje z nimi. Elementy z piramidy uczniów mogą wpisywać 
się w popularne, utarte sposoby odczytywania twórczości malarza czy też 
„mitologię Hoppera” (zob. Filip Lipiński, „Hopper wirtualny. Obrazy  
w pamiętającym spojrzeniu”, Toruń 2013, s. 19, 61, 73), na którą składa 
się m.in. milczenie obrazu czy melancholijne spojrzenie. Autor publikacji 
„Hopper wirtualny” problematyzuje te ujęcia.

2. Nauczyciel/-ka wyświetla z użyciem 
tablicy interaktywnej lub projektora obraz 
Edwarda Hoppera „Poranek w mieście” 
(w tym celu wykorzystać można kod 
QR lub link: https://www.wikiart.org/
en/edward-hopper/morning-in-a-city ). 
Prowadzący/-a zajęcia prosi uczniów  
o przyjrzenie się obrazowi i zastanowienie 
się nad nim. Kim może być przedstawiona 
na nim kobieta? Czemu się przygląda?  
W jakiej sytuacji ją widzimy? Jakie 
odczucia czy skojarzenia wzbudza 
w uczniach ten obraz? Warto, aby 
nauczyciel/-ka pozytywnie odniósł/
odniosła się do interpretacyjnych prób  
i pomysłów uczniów.

3. Po wstępnym omówieniu obrazu nauczyciel/-ka pyta uczniów o to, czy 
pamiętają z filmu, co inspirowało malarza (np. malarstwo impresjonistów, 
Paryż, Nowy Jork, krajobrazy Nowej Anglii, filmy Alfreda Hitchcocka, 
dla którego to dzieła Hoppera stały się później inspiracją). Następnie 
prosi uczniów o pracę w 3-4-osobowych grupach i każdemu zespołowi 
wręcza wydrukowany załącznik 2. Być może ktoś z klasy zidentyfikuje 
obrazy, a jeśli nie – nauczyciel/-ka wyjaśnia, że są to dzieła Johannesa 
Vermeera (1632-1675) holenderskiego malarza z Delft, do którego Edward 
Hopper bywa porównywany przez historyków sztuki (por. F. Lipiński, 
dz. cyt., s. 223-225). Czy rzeczywiście między obrazami obu twórców 
widać jakieś podobieństwa? Czy niektóre hasła z wykonanego wcześniej 
ćwiczenia mogą posłużyć też do opisu obrazów Vermeera? Czy może być 
to przypadkowa zbieżność, czy kwestia inspiracji? Uczniowie w trakcie 
dyskusji powinni wskazać „Dziewczynę czytającą list przy otwartym oknie” 
jako punkt odniesienia dla „Poranka w mieście”.
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Warto poświęcić chwilę na omówienie, co łączy te dwa obrazy i wymienić 
np.:

• wrażenie „podglądania” kobiety, która jest sama w pomieszczeniu,
• firany – problematyzujące motyw spojrzenia i dostępność widoku,
• okno – źródło światła przy lewej krawędzi obrazu, zwrócenie 

sylwetki bohaterki ku niemu,
• podobieństwo rekwizytów w dłoniach bohaterek,
• niepokojące „spojrzenie” przysłoniętych roletami okien w sąsiednim 

budynku, które może przynosić skojarzenie z dziwnym (bo nie do 
końca możliwym, nieodpowiadającym ustawieniu bohaterki  
i przez to nieswoim) odbiciem w szybie na obrazie Vermeera (por. F. 
Lipiński, dz. cyt., s. 230) – motyw dodatkowo wzmacnia pytanie o 
spojrzenie i sytuację obserwowania;

• „to samo poczucie przerwanej narracji” (Yves Bonnefoy, „Edward 
Hopper. The Photosynthesis of Being”, trans. R. Stamelman, w: idem, 
„The Lure and the Truth of Painting. Selected Essays on Art”, Chicago 
1995, s. 160, cyt. za: F. Lipiński, dz. cyt., s. 224), obcowania z jednym 
„kadrem” wyciętym z kontinuum – „ta dziewczyna właśnie otrzymała 
list, o którym niczego się nie dowiemy – w przypadku obrazów obu 
malarzy nasza uwaga ulega rozproszeniu w obliczu owych ulotnych 
tajemnic”.

Uczniowie mogą przygotować notatkę na temat podobieństw i różnic 
między obiema kompozycjami w grupach, zaznaczając i opisując 
właściwe miejsca na reprodukcji obrazu Vermeera. Po omówieniu zadania 
nauczyciel/-ka proponuje termin korespondencja na opisanie relacji między 
obrazami. Skoro obrazy korespondują, to jakie znaczenia „wysyła” obraz 
Vermeera „Porankowi w mieście”? Jak sąsiedztwo tych obrazów wpływa 
na odbiór kompozycji Hoppera przez uczniów? Czy przez to podobieństwo 
uczniowie mogą zobaczyć bohaterkę Hoppera jako dziewczynę, 
która właśnie skończyła czytać list i analizuje jego treść lub próbuje 
uporządkować myśli po otrzymaniu wiadomości? (Po wnikliwą analizę 
korespondencji obrazów warto sięgnąć do rozdziału „Korespondencja: 
»Poranek w mieście« i »Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie« 
Vermeera” w książce Filipa Lipińskiego – dz. cyt., s. 223-241).

4. Nauczyciel/-ka wyświetla zestawienie kilku obrazów Hoppera ukazujących 
podobny motyw – samotną kobietę w pomieszczeniu (w tym celu może 
wyświetlić wyniki wyszukiwania hasła „samotna kobieta – Edward Hopper” 
w wyszukiwarce grafik lub skorzystać z linku: https://tiny.pl/wwwbc albo 
kodu QR). Należy zwrócić uwagę, aby w zestawieniu znalazł się obraz 
„Pokój hotelowy” (1931): https://tiny.pl/wwwb2. Warto poprosić klasę  
o skomentowanie tego zestawienia.
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Uczniowie otrzymują kopie wiersza Czesława Miłosza „O! Edward Hopper 
(1882-1967), »Pokój hotelowy«, Thyssen Gallery, Lugano” (załącznik 3)  
i zapoznają się z nim. Po lekturze nauczyciel/-ka prosi uczniów o odpowiedź  
(w grupach 2-4-osobowych) na pytania z załącznika 4. Przykładowe 
odpowiedzi i dodatkowe wskazówki:

1. Którego z obrazów dotyczy wiersz Czesława Miłosza i co na to 
wskazuje? 
Uczniowie powinni podać lokalizację obrazu na ekranie (przed 
wykonaniem zadania można ustalić numerację wyświetlających się 
obrazów) i zwrócić uwagę na elementy garderoby i rekwizyty bohaterki.

2. Na jaki komponent obrazu podmiot liryczny zwraca szczególną uwagę? 
Utwór skupia się na bohaterce obrazu.

3. Kim w tej interpretacji jest bohaterka obrazu? Co o niej wiemy? Jakie 
ma atrybuty? 
To będąca w podróży (prawdopodobnie służbowej) „kobieta kariery”  
o nienagannej fryzurze (dbałość o wygląd to sygnał profesjonalizmu  
i elegancji). Jej atrybutami są walizki (mówiące o „nomadycznym”, choć 
pewnie dostatnim, życiu) i „kartka z cyframi” (sygnalizująca skupienie  
na obowiązkach zawodowych).

4. Z czego wynika dramatyzm jej sytuacji? 
Bohaterka przedstawiona została jako osamotniona i anonimowa („Kim 
jesteś? – nikt nie zapyta”), ale też zagubiona (wśród bieżących, pilnych 
spraw i obowiązków?) czy wręcz pozbawiona tożsamości („sama też 
nie wie”, kim jest) i autorefleksji (być może przez brak czasu na nią albo 
poczucie pozornego spełnienia w ramach systemu, w którym żyje). 
Nienaganna powierzchowność ma skrywać nieuświadomiony smutek  
i rozpacz wynikające z samotnego i „pustego”, poświęconego interesom 
życia.
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Tak opisana kobieta wydaje się trybikiem w kapitalistycznym 
amerykańskim społeczeństwie. Warto w tym kontekście przywołać 
wypowiedzi z filmu „Hopper. Amerykańska love story” na temat zmian 
społecznych zachodzących na oczach malarza (m.in. związanych ze 
społeczną rolą kobiet) i pozwolić się uczniom odnieść do tego wątku 
oraz zapytać o aktualność zagadnienia.

5. Co rzeczywiście widać na obrazie, a co jest dopowiedziane przez autora 
wiersza?  
Odpowiedzi na to pytanie mogą się nieco różnić, warto więc podkreślić, 
że wiersz Miłosza interpretuje przedstawioną kompozycję, a uczniowie 
nie muszą za tą interpretacją podążać. Jak zmieniałoby sytuację 
bohaterki, gdyby w wierszowej „kartce z cyframi” zobaczyć depeszę lub 
intymny list? 

6. Zapoznajcie się z definicją korespondencji sztuk ze „Słownika terminów 
literackich” (Michał Głowiński i in., Wrocław 2002, s. 262) i oceńcie, czy 
w omawianym przypadku mamy do czynienia z tego typu związkami.  
Jeśli w szkole dostępny jest „Słownik terminów literackich”, warto 
aby grupy skorzystały z niego, a nie cytowanej definicji. Po omówieniu 
zjawiska korespondencji sztuk i – prawdopodobnie – włączeniu 
omawianego utworu w jej obręb – można zapytać uczniów, czy widzą  
w wierszu Miłosza elementy ekfrazy. Również ten termin warto 
sprawdzić w słowniku. Adam Dziadek („Obrazy i wiersze: o cyklu 
wierszy z tomu »To« Czesława Miłosza”, [w:] A. Węgrzyniak, T. Stępień 
(red.), „Tkanina: studia, szkice, interpretacje”, Katowice 2003,  
https://tiny.pl/wwcx4, s. 250) proponuje takie odczytanie związku 
między wierszem a obrazem: „Myśl Derridy podsuwa jedno z możliwych 
rozwiązań problemu zależności pomiędzy obrazami i tekstami — wiersz 
można traktować jako szczególną interpretację obrazów (poezja jako 
interpretacja sztuki). Czy nie tak właśnie dzieje się w cyklu wierszy 
Miłosza? Nie mamy tu przecież do czynienia z ekfrazami, ale szeroko 
pojętą ekfrastycznością, a jednym z jej najważniejszych zagadnień staje 
się wiersz jako fragmentaryczna interpretacja dzieła malarskiego”.

Część 2 – ożywianie obrazów Hoppera – warsztat

1. Drugą część zajęć nauczyciel/-ka zaczyna od ponownego nawiązania do 
obejrzanego filmu „Hopper. Amerykańska love story”. Pyta uczniów, jakiego 
rodzaju jest to film (film dokumentalny) i jakie zabiegi wykorzystuje, aby 
opowiedzieć o twórczości Hoppera (wypowiedzi badaczy jego twórczości, 
ujęcia obrazów, zdjęcia i nagrania malarza – np. wywiady, nagrania  
z miejsc, w których żył, omówienia pamiętnika Josephine Nivison Hopper). 
Następnie warto wspomnieć, że Hopper zainspirował również wielu 
reżyserów filmów fabularnych – nie tylko wspomnianego wcześniej

19

https://tiny.pl/wwcx4


Hitchcocka, ale też np. Andrzeja Wajdę. Jego „Tatarak” (Polska 2009) to 
adaptacja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza (o tragicznie zakończonej 
znajomości dojrzałej kobiety z młodym chłopakiem), a jednocześnie 
opowieść o żałobie pierwszoplanowej aktorki Krystyny Jandy po śmierci 
jej męża, Edwarda Kłosińskiego – operatora filmowego. Nauczyciel/-ka 
może zaprezentować klasie plakat filmu (załącznik 5) i poprosić o krótki 
komentarz (filmowy kadr z plakatu nawiązuje do obrazu „Poranne słońce”, 
1952). Następnie nauczyciel/-ka wspomina o ciekawym filmie „Shirley. 
Wizje rzeczywistości” (reż. Gustav Deutch, Austria 2013) ożywiającym, 
inscenizującym  
i fabularyzującym obrazy Hoppera (jego opis dostępny jest w załączniku 
6, więcej szczegółów dotyczących tworzenia filmu znajduje się na stronie: 
https://tiny.pl/wwcd4). Prowadzący/-a zajęcia prezentuje zwiastun: 
https://tiny.pl/wwcjr. Prosi uczniów o odniesienie się do zobaczonych 
w trailerze kilku fragmentów filmu oraz do streszczonej fabuły. Czego 
spodziewaliby się po filmie? Czy jego twórcom udał się zamiar ożywienia 
obrazów Hoppera? Na czym polega ekfraza w tym przypadku? Jakie zabiegi 
zastosowano? Jakie wrażenie sprawia filmowa inscenizacja i akcja? Warto 
zwrócić uwagę na wrażenie sztuczności i statyczność scen – zachęcają 
one, by zastanowić się nad językiem filmu i malarstwa, a jednocześnie 
przywołują temat konstruowania rzeczywistości.  
Nauczyciel/-ka dyskusję o filmowym obrazowaniu Hoppera może 
zakończyć pytaniem o to, czy prezentowane materiały zachęciły uczniów 
do zobaczenia filmu „Shirley. Wizje rzeczywistości”. Można się spodziewać, 
że powolne tempo – wyczuwalne już w zwiastunie – oraz obcy uczniom 
kontekst historyczny i społeczny nie będą dla młodych widzów atrakcyjne. 
Zainteresować ich może z kolei wyemancypowana jak na swoje czasy 
bohaterka.

2. Warto zapytać uczestników zajęć, czy w takim razie malarstwo Hoppera 
na nich oddziałuje, intryguje ich, pobudza do dopowiadania historii wokół 
tych „wyciętych” z kontinuum i pełnych niedopowiedzeń kadrów. Jeśli 
tak – to które obrazy i dlaczego? Jaką historię – i jak – oni sami mogliby 
opowiedzieć z wykorzystaniem dotychczas zdobytej wiedzy o malarzu 
oraz obrazów Hoppera? Kto byłby jej bohaterem? Zadaniem uczniów 
jest napisać krótkie streszczenie proponowanej fabuły. Nauczyciel/-ka 
jako pomoc może wyświetlić obrazy Hoppera na tablicy interaktywnej. 
Uczniowie powinni czuć się zachęceni do korzystania ze smartfonów. 
Można im polecić np. materiały z projektu Google Arts & Culture: https://
tiny.pl/wwck2 (w załączniku 7 znajduje się kod QR do wyświetlenia 
w klasie). Na czas pracy w grupach nauczyciel/-ka może włączyć też 
skomponowaną na YouTube playlistę, która ma nas przenieść do obrazów 
Hoppera https://tiny.pl/wwc2p (choć warto pamiętać, że dla młodych 
odbiorców ta konwencja może nie być przekonująca). Po wykonaniu 
ćwiczenia grupy przedstawiają swoje pomysły.
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3. Ostatnim zadaniem jest stworzenie kolejnego przykładu korespondencji 
tekstów kultury – tym razem z wykorzystaniem języka Internetu i mediów 
społecznościowych. Uczniowie dobierają się w pary i z użyciem smartfonów 
i obrazów Hoppera dostępnych w Internecie tworzą memy lub gify (w tym 
celu obrazy można ożywić montażem, np. zoomem) odnoszące się do ich 
rzeczywistości. Jeśli klasa ma grupę w mediach społecznościowych, efekt 
pracy można opublikować tam, a następnie wyświetlić i wspólnie omówić. 
Uczniowie mogą też wysłać memy i gify do nauczyciela mailem. Prace 
powinny dać nauczycielowi okazję do skomentowania na koniec zajęć tego, 
na ile aktualne mogą być dla uczniów obrazy Hoppera.

Załączniki
Załącznik 1
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Załącznik 2

  (1632-1675)
 – „Uliczka”, ok. 1658-1661, olej na płótnie, 54,3 × 44 cm, Rijksmuseum, 

Amsterdam (źródło: Wikimedia Commons);
 – „Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie”, 1657, olej na płótnie,  

83 × 64,5 cm, Galeria Drezdeńska (źródło: Wikimedia Commons);
 – „Lekcja muzyki”, 1662-1664, olej na płótnie, 73,3 × 64,5 cm, Buckingham 

Palace, Londyn (źródło: Wikimedia Commons);
 – „Pijana dziewczyna śpiąca przy stole”, ok. 1957, olej na płótnie, 86,5 

× 76 cm, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork (źródło: Wikimedia 
Commons).
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Załącznik 3

Czesław Miłosz

O! Edward Hopper (1882-1967), „Pokój hotelowy”, Thyssen Gallery, Lugano

O, jaki smutek nieświadomy, że jest smutkiem!
Jaka rozpacz, nieświadoma, że jest rozpaczą!

Kobieta kariery, obok jej walizki, siedzi na
łóżku, półnaga, w czerwonej halce, uczesanie jej
nienaganne, w ręku ma kartkę z cyframi.

Kim jesteś? - nikt nie zapyta, sama też nie wie.

(„To”, Kraków 2000)



Załącznik 4

1. Którego z obrazów dotyczy wiersz Czesława Miłosza i co na to wskazuje? 
 

2. Na jaki komponent obrazu podmiot liryczny zwraca szczególną uwagę? 
 

3. Kim w tej interpretacji jest bohaterka obrazu? Co o niej wiemy? Jakie ma 
atrybuty? 
  
 

4. Z czego wynika dramatyzm jej sytuacji? 
  
  
 

5. Co rzeczywiście widać w obrazie, a co jest dopowiedziane przez autora 
wiersza? 
  
 

6. Zapoznajcie się z definicją korespondencji sztuk ze „Słownika terminów 
literackich” (Michał Głowiński i in., Wrocław 2002, s. 262) i oceńcie, czy  
w omawianym przypadku mamy do czynienia z tego typu związkami. 
  
 

Korespondencja sztuk (ang. correspondence of the arts, fr. correspondance des 
arts) — związki i odpowiedniości między poszczególnymi dziedzinami sztuki 
ujmowane w różnych perspektywach. Ideę korespondencji sztuk rozwinęli 
szeroko romantycy (a potem – symboliści), pojawiła się ona jednak po raz 
pierwszy w antyku (ut pictura poesis). Wspólnota sztuk wyraża się nie tylko  
w analogicznych inspiracjach,  ale także w tym, iż wrażenia uzyskiwane  
w obcowaniu z jedną sztuką mogą być niejako tłumaczone na wrażenia rodzące 
się w kontakcie z inną […]. W badaniach nad k. s. podejmuje się zwykle takie 
podstawowe problemy, jak: a) współwystępowanie elementów różnych sztuk 
w jednym dziele (np. tekstu poetyckiego w pieśni), b) przekładalność utworów 
należących do danej dziedziny sztuki na język innej sztuki (np. próby oddania 
dzieł plastycznych w poezji [ekfraza], literackich – w muzyce programowej), c) 
wzajemne oddziaływanie poszczególnych dziedzin sztuki na siebie […].
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Załącznik 5

Załącznik 6
Streszczenie filmu „Shirley. Wizje rzeczywistości” (reż. Gustav Deutch, Austria 
2013, dystrybucja w Polsce: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, źródło:  
https://tiny.pl/wwcd4)

13 obrazów Edwarda Hoppera zostaje ożywionych przez film, by opowiedzieć 
historię kobiety, której myśli, emocje i kontemplacje pozwalają nam obserwować 
pewną epokę w amerykańskiej historii.
Shirley jest kobietą mieszkającą w Ameryce w latach 30., 40., 50. i wczesnych 60. 
To kobieta, która swoim zaangażowaniem zawodowym i społeczno-politycznym 
chciałaby wpływać na bieg historii. Kobieta, która nie akceptuje rzeczywistości 
lat kryzysu, II wojny światowej, ery McCarthy’ego, konfliktów rasowych […]. 
Kobieta, której praca aktorska oswoiła ją z inscenizacją rzeczywistości, jej 
kwestionowaniem i kształtowaniem; aktorka, która nie utożsamia swojego celu 
i przyszłości z solowym sukcesem czy sławą, ale dąży do nadania społecznej 
siły teatrowi jako części kolektywu. Kobieta, która nie może utożsamiać się z 
tradycyjnym wzorem żony, a jednak pragnie mieć życiowego partnera. Kobieta, 
która nie idzie na kompromisy w chwilach kryzysu zawodowego i nie boi się 
podejmować służebnych prac, by zapewnić sobie środki do życia. Kobieta, 
która w chwili kryzysu prywatnego postanawia zostać z partnerem i odkłada na 
dalszy plan własne korzyści zawodowe. […] Shirley, atrakcyjna, charyzmatyczna, 
zaangażowana, wyemancypowana kobieta.
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Załącznik 7
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