
TEMAT: Kontrasty brzmienia – surowość średniowiecza i przepych baroku.

Cele lekcji:

a) poznawcze:
� poznanie wybranych najwybitniejszych dzieł plastycznych i muzycznych Europy i Polski z umiejętnością lokowania ich

w czasie,
� uświadomienie uczniom odmiennych estetycznych walorów ascetyzmu i przepychu środków w sztuce,
� ukazanie związku języka muzyki, plastyki, architektury, wspólnoty idei, wybranych cech stylu w tych rodzajach sztuk,
� w odniesieniu do sztuki, zwłaszcza wielkich okresów dziejowych, umiejętność wskazania różnic w emocjonalnym

oddziaływaniu dzieł muzycznych i plastycznych;
b) kształcące:

� kształcenie umiejętności rozpoznawania najbardziej wyrazistych znamion dzieł architektury, rzeźby, malarstwa i
muzyki przynależnych do poszczególnych okresów dziejowych,

� uwrażliwianie na różnicę brzmienia muzyki średniowiecza i baroku,
� rozwijanie wyobraźni,
� pogłębianie sfery przeżyć estetycznych oraz umiejętności syntetycznego rozumienia zjawisk sztuki.

c) wychowawcze:

� rozwijanie zainteresowań muzyczno-plastycznych,
� poszerzanie horyzontów myślowych na temat sztuki średniowiecza i baroku,
� kształtowanie wrażliwości na piękno, umiejętności rozumienia muzyki okresów średniowiecza i baroku,

L. p. Plan Realizacja toku lekcji Uwagi

1. Zestawienie kategorii surowości i
przepychu w sztuce.

 – próba definicji obu tych pojęć poprzez
    znalezienie do nich odpowiednich wyrazów
    bliskoznacznych;

surowy: surowy rygor, surowe
życie, surowe obyczaje;
przepych: olśniewający oczy,
blask potęgi i chwały;

2. Wysłuchanie chorału – utrwalenie pojęcia, że chorał gregoriański to Zakładam, że w klasie



gregoriańskiego oraz pieśni
Bogurodzica – śledzenie zapisu
muzycznego

   zestaw śpiewów kościoła rzymskiego
   przeznaczonych na  wszelkiego typu
   nabożeństwa całego roku  kościelnego; chóry
   śpiewały unisono jedną melodię do łacińskich
   tekstów religijnych, od śpiewanych wcześniej
   hymnów i psalmów różniły się tym, że tamte
   stawiały na pierwszym planie wyrazistość tekstu
   biblijnego, w chorale sylabiczność śpiewu prawie
   zanika – na jedną zgłoskę mogło przypadać
   nawet kilkanaście różnych dźwięków.

pierwszej gimnazjum, przy
omawianiu muzyki
średniowiecza, uczniowie
słuchali Bogurodzicy i chorału
gregoriańskiego;

3. Zaprezentowanie przez uczniów
wcześniej przygotowanych
ilustracji, reprodukcji, wiadomości o
najstarszych zabytkach architektury
własnego regionu.

– rozmowa o cechach stylu tych budowli;
•  Katedra p.w. Św. Piotra i Pawła – gotyk
•  Ratusz w Poznaniu – renesans
•  Kościół jezuitów – barok
•  Biblioteka Raczyńskich – klasycyzm

Zakładam znajomość
podstawowych cech
architektury:
Kl. I – do renesansu
Kl. II – do klasycyzmu

4. Prezentacja i omówienie
reprodukcji przedstawiających
architekturę romańską i gotycką.

– wykorzystanie do tego sławnych zabytków na
   ziemiach polskich: kolegiata w Kruszwicy,
   kolegiata w Tumie pod Łęczycą, kościół w
   Strzelnie,
– zwrócenie uwagi na pewne analogie w muzyce i
   architekturze, np.

•  surowość stylu bazyliki w Kruszwicy
odnajdujemy w zestawieniu kilku prostych brył
przestrzennych tworzących doskonałą
harmonię,

•  z surowością i prostotą ogólnego planu idzie w
parze ornamentalne zdobnictwo detali świątyń,
np. kolumny we wnętrzu kościoła Świętej Trójcy
w Strzelnie oraz smukłe, bogato zdobione
kolumienki portalu z kościoła Świętego
Wincentego we Wrocławiu, tympanon, z
kolegiaty tumskiej, przedstawiający Matkę



Boską z Dzieciątkiem na kolanach.
– analizie wybitnych dzieł architektonicznych
   powinna towarzyszyć muzyka tego okresu, gdyż
   chorał rozbrzmiewał w świątyniach romańskich i
   gotyckich.

5. Wysłuchanie Alleluja z oratorium
Mesjasz J. F. Haendla – śledzenie
zapisu nutowego.

Klasyczny przykład
zastosowania bogactwa
polifonii, dramatyzmu i
różnorodności środków
wykonawczych;

6. Rozmowa z uczniami – zwrócenie
uwagi na przepych i bogactwo
brzmienia.

– wyjaśnienie, iż Mesjasz to głęboko religijne
dzieło do tekstów zaczerpniętych z Ksiąg
Proroków, ze Starego Testamentu i Ewangelii,
mówiących o Zbawicielu; składa się z trzech
wielkich części:

 I – zapowiada nadejście Mesjasza,
II – opowiada o życiu, śmierci i
       zmartwychwstaniu,
III – opowiada o zbawieniu ludzkości

– jest to potężne, monumentalne dzieło o
   bogactwie różnorodnych środków (arie,
   recytatywy, sceny zespołowe, chóry, zespół
   instrumentalny), spaja w dramatyczną całość
   geniusz kompozytora wiążącego ścisłe formy w
   bujnością, swobodą przebiegu, liryzm z
  dramatyzmem, potężne homofoniczne bloki z
  odcinkami fugowanych śpiewów,
– szczególny blask i przepych, a przy tym zwartość
   i plastyczność zastosowanych środków cechuje
   chór Alleluja, zamykający drugą część – dwa

Oczekiwane odpowiedzi
uczniów:



   wyraziste pomysły melodyczne najpierw
   wprowadzone kolejno, a następnie zestawionych
   nad sobą – przykład wspaniałego kunsztu
   polifonicznego, siły dramatycznego uniesienia.

7. Prezentacja i omówienie
reprodukcji przedstawiających
sławne zabytki sztuki baroku.

– zwrócenie uwagi na fakt, iż z muzyką Haendla
   świetnie korespondują przykłady barokowej
   architektury:

– Kościół Il Gesù w Rzymie, kolumnada i bazylika
Św. Piotra, Wersal, Wilanów, katedra Św.
Pawła w Londynie; malarstwa: M. Caravaggio –
Złożenie do grobu, Nawrócenie Św. Pawła,
P.P. Rubens – Bitwa Amazonek, Przybycie
Marii Medycejskiej do portu w Marsylii.

8. Próba charakteryzacji sztuki
barokowej i dostrzeżenia analogii z
muzyką.

– podobnie jak muzyka, tak i architektura baroku
   jest sztuką obliczoną w olśnienie widza,
   oszołomienie go bogactwem, przepychem;
   chodzi w niej o wywołanie wrażenia ruchu,
   potęgowanie wymiarów, efekt światła,
   tajemniczość przestrzeni; jest to sztuka bujna,
   żywa, dynamiczna, o wielkiej sile ekspresji,
   pełna kontrastów,
– wielka siła dramatyczna widoczna jest  obrazach
   P.P. Rubensa – obserwujemy w nich nie tylko
   widowiska o wielkiej sile dramatycznej, ale także
   precyzję w oddaniu szczegółów w połączeniu z
   mistrzowską koncepcja formy.


