Wieża Babel

Malarstwo renesansowe
•

Renesans kojarzy się z malarstwem, które tak
jak inne dziedziny sztuki i kultury w tej epoce
zaczęły czerpać z antyku. W obrazach znów
pojawiały się ludzkie akty, a malarze
tworzący we Włoszech rozpowszechnili
techniki portretowania i tworzenia pejzaży.
Malarstwo renesansowe wprowadziło farby
olejne, a deskę zastąpiło płótno. Pojawiły się
perspektywy i pierwsze szkice, na którym
opierał się malujący. Jeśli chodzi o freski to
w tym okresie odeszło się od robienia ich tzw.
metodą na mokro, czyli w zasadzie zaczęto
tworzyć malowidła na ścianach i sklepieniach.

Pieter
Bruegel

Dzieła Pietera Bruegela
Na szczególne uznane zasługują m.in.:
•

„Pejzaż z przypowieścią o siewcy”,

•

„Wieża Babel”,

•

„Wino w Dniu Świętego Marcina”,

•

„Spis ludności w Betlejem”,

•

„Sianokosy”,

•

„Triumf śmierci”,

•

„Upadek Ikara”.

Pierwsza
wersja
Wieża Babel – obraz
olejny malarza Pietera
Bruegla namalowany
na dębowej desce
w 1563 roku.
Przedstawia Biblijną
scenę budowy Wieży
Babel.

Druga
wersja
Wieża Babel – obraz został
namalowany w dwóch wersjach.
Pierwsza, znana jako Wieża
Babel, obecnie znajduje się w
Muzeum Historii Sztuki w
Wiedniu. Dzieło to ma wymiary
114 cm wysokości na 155 cm
szerokości. Druga, nazywana
Małą Wieżą Babel, znajduje się
w Museum Boijmans Van
Beuningen w Rotterdamie. Ma
wymiary 60 cm x 74,5 cm.
Pierwsza wersja przedstawia
wieże w trakcie budowy,
natomiast druga po zaniechaniu
pracy.

Wisława Szymborska
Wisława Szymborska, według dokumentu
chrztu Maria Wisława Anna Szymborska
(ur. 2 lipca 1923 na Prowencie, który
obecnie należy do Kórnika, zm. 1 lutego
2012 w Krakowie) – polska poetka,
eseistka, krytyk literacki, tłumaczka,
felietonistka; założycielka Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich (1989), członkini Polskiej
Akademii Umiejętności (1995), laureatka
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
(1996), odznaczona Orderem Orła Białego
(2011).

„Na wieży Babel”
•

- Która godzina? - Tak, jestem szczęśliwa,

•

i brak mi tylko dzwoneczka u szyi,

•

dlaczego mówisz do mnie jej imieniem,

•

kochasz ją jeszcze? O tak, chciałbym,

•

żebyś została ze mną. - Nie mam żalu,

•

wieża ziewnęła jak lew, wielką bramą

powinnam była domyślić się tego.

•

- Wciąż myślisz o nim? - Ależ ja nie płaczę.

•

na skrzypiących zawiasach. Jak to, zapomniałeś?

•

- I to już wszystko? - Nikogo jak ciebie.

•

Miałam na sobie zwykłą szarą suknię

•

- Przynajmniej jesteś szczera. - Bądź spokojny,

•

spinaną na ramieniu. - I natychmiast potem

•

wyjadę z tego miasta. Bądź spokojna,

•

niebo pękło w stu błysku. Jakże mogłam wejść,

•

odejdę stąd. - Masz takie piękne ręce.

przecież nie byłeś sam. - Ujrzałem nagle

•

•

- To stare dzieje, ostrze przeszło

•

nie naruszając kości. - Nie ma za co,

•

mój drogi, nie ma za co. - Nie wiem

•

i nie chcę wiedzieć, która to godzina

•

•

•

•

•

•

który by brzęczał nad tobą, gdy śpisz.
- Więc nie słyszałaś burzy? Murem targnął wiatr,

kolory sprzed istnienia wzroku. - Szkoda,
że nie możesz mi przyrzec. - Masz słuszność,

Biblijna wieża Babel
•

•

•

Potomkowie Noego, przybywszy do ziemi Sennar , postanowili
zbudować wieżę Babel, której szczyt sięgałby nieba.
Bóg zstąpił , by obejrzeć budowę wieży i, nie chcąc dopuścić do jej
ukończenia, pomieszał im języki, aby się nie rozumieli nawzajem
i rozproszyli na wszystkie strony.
Istna wieża Babel – zamęt, bezład, pomieszanie języków,
wielojęzyczne zbiorowisko ludzi.

ONA I ON
•
•

•

ONA :
Twierdzi, że jest szczęśliwa, ale czuje się przez niego w pewien
sposób zniewolona.
Ma pretensje, że on nie pamięta, jak była ubrana w ważnym dla
nich momencie.

•

Nie ufa mu.

•

Sądzi, że on kocha kogoś innego.

•

Mówi , że go kocha , ale chce go opuścić.

•

Mówi, że on ma piękne dłonie.

•

ONA I ON
•

ON:

•

Wspomina zjawisko przyrodnicze, które skłoniło go do refleksji.

•

Twierdzi, że chce, aby ona została z nim.

•

Może ją kocha, ale jej nie ufa.

•

Przypuszcza, że ona kocha kogoś innego.

•

Chce odejść.

•

Nie chce pamiętać momentu rozstania.

•

Mówi, że ma ranę – bliznę na dłoni.

•

Cierpi i jest zniechęcony.

WNIOSKI:
•

Nie słuchają się wzajemnie.

•

Mówią o różnych sprawach.

•

Wypowiedzi są ironiczne pełne niedomówień,
sprzeczności.

•

Nie potrafią się porozumieć.

•

Nie wierzą w miłość.

•

Coś się w nich wypaliło.

•

Rozstają się.

