
PLASTYKA, klasa VIb, 2 i 9 czerwca 2020r. 

 
Temat lekcji: Historia i specyfika teatru (temat do zrealizowania w ciągu dwóch godzin lekcyjnych) 
 

Teatr to rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie 
dla zgromadzonej publiczności. Terminem tym określa się też czasem sam spektakl teatralny 
lub też budynek, w którym on jest grany. 
Teatr europejski narodził się w antycznej Grecji. Dwa razy do roku odbywały się Dionizje, czyli święto 
ku czci Dionizosa (boga narodzin, urodzaju, ale także hucznej zabawy i wina). 
Wiosenne Wielkie Dionizje były poważne, odbywały się w porze zrównania dnia z nocą. Jesienne Małe 
Dionizje to odpowiednik dzisiejszych dożynek. Wielkie Dionizje dały początek tragedii, Małe – odprawiane 
na wsi – komedii. 
Początkowo w antycznym teatrze występował chór i koryfeusz. W miarę rozwoju teatru pojawiali się 
kolejni aktorzy. Np. Sofokles (autor Antygony) zdecydował, że na scenie może jednocześnie przebywać 
trzech aktorów. 
Do dziś zachowało się wiele amfiteatrów greckich lub ich pozostałości. Do najbardziej podziwianych 
należą Teatr Dionizosa w Atenach oraz amfiteatr w Epidauros. 
 
Obejrzyj prezentację: 
https://drive.google.com/open?id=1VkjfD9EgOHVYfXTcSK8RW9HRZdeNeOAW 
 
Rodzaje widowisk teatralnych: 

 przedstawienie dramatyczne – na bazie dramatu; może też zawierać elementy innych rodzajów 
widowisk teatralnych; 

 opera – pierwotnie opera seria (poważna), od XVII wieku także komiczna; 

 operetka – z mniej skomplikowaną fabułą niż opera; 

 balet – wykształcił się z komedii dell'arte i widowisk jarmarcznych; 

 pantomima – oparta wyłącznie na geście, mimice, ruchu, z wyeliminowanym słowem 

 teatr plastyczny – opierający się na plastyce ruchu, dekoracji i sposobu wyrażania się (porównaj 
np. twórczość Józefa Szajny i Henryka Tomaszewskiego); 

 teatr kukiełkowy – w roli aktorów występują różnego rodzaju lalki (odmiennie nazywane ze względu 
na ich typ) lub różne przedmioty). 

 Wyróżnia się kilka typów lalek: 

 pacynki, nakładane na dłoń aktora i poruszane palcami, 

 marionetki poruszane od góry nitkami i drucikami, 

 jawajki poruszane od dołu ręką animatora oraz za pomocą drutów, 

 kukiełki poruszane od dołu, 

 lalki teatru cieni poruszane za pomocą kijków i widzialne na oświetlonym ekranie. 
 
Przeczytaj opracowanie z e-podręcznika i spróbuj rozwiązać poszczególne zadania (praca nie na ocenę). 
https://epodreczniki.pl/a/teatr-lalek-projektujemy-bohaterow-przedstawienia-teatralnego/DKPKjufxc 
 
Zadanie: 
Jeśli lubisz plastykę i przesłałeś mi nie więcej niż 3 prace, zaprojektuj i wykonaj dowolną techniką kukiełkę 
teatralną z materiałów odpadowych. 

https://drive.google.com/open?id=1VkjfD9EgOHVYfXTcSK8RW9HRZdeNeOAW
https://epodreczniki.pl/a/teatr-lalek-projektujemy-bohaterow-przedstawienia-teatralnego/DKPKjufxc

