JAK UŻYWAĆ KART?
1. Zacznij od karty z numerem 1.
2. Obejrzyj fragment obrazu na karcie i znajdź go na wystawie.
3. Stojąc przed obrazem, przeczytaj odwrotną stronę karty
i wykonaj zadanie (lub zostaw je na później).
4. Znajdź kolejną kartę (z numerem 2) i powtórz wszystko od początku!
5. Kiedy dotrzesz do karty numer 9, oznacza to, że udało Ci się
znaleźć wszystkie obrazy i poznałeś/aś już całą historię!
6. W domu możesz uzupełnić rysunkami fragmenty obrazów na kartach!
Po wizycie w Muzeum karty mogą się też stać Twoją kolekcją!
Dokończ fragmenty obrazów i stwórz własne wersje!
Zrób im zdjęcia i podziel się z nami - chcemy stworzyć internetową galerię.
Fotografie wyślij na adres:
katarzyna.witt@artmuseum.pl
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Edi Hila, „Sadzenie drzew”, 1972, 149.5 x 199 cm, Narodowa Galeria Sztuki w Tiranie (fragment)
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Wszystko zaczęło się od drzew. Ich wspólne sadzenie
byłoby zwyczajnym wydarzeniem, gdyby nie wielki
gniew Pana Farusha, który spadł potem na miasto.
Trudno sobie wyobrazić, że pojawienie się zielonych
mieszkańców mogło kogoś aż tak rozzłościć. Pan
Farush nie znosił jednak, gdy coś działo się za jego
plecami. Chciał wiedzieć o wszystkim
i kontrolować każdy centymetr miasta. Znał też
wiele sztuczek, dzięki którym ludzie przyjmowali to za
słuszny porządek. Pan Farush nie został zaproszony
na wspólne sadzenie. Ze złości rozkazał więc
natychmiast wykopać wszystkie drzewa. Robotnicy
spędzili wiele tygodni usiłując pozbyć się drzew.
Wycinali je, wykopywali, zasypywali trucizną, jednak
drzewa cały czas odrastały. Ludzie mówili, że było ich
nawet więcej niż na początku. Odkąd się pojawiły,
nic już nie było takie jak przedtem…

Edi Hila, „Bulwar 1”, 2015, z serii „Bulwar Bohaterów Narodu” 120 x 120 cm, kolekcja Rogera Dienera (fragment)
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Choć drzew przybywało w całym mieście, były takie
miejsca, gdzie nie pojawiały się wcale. Spacerujący
w okolicy ludzie przyśpieszali tam kroku, a dzieci
przechodziły po cichutku, niemal na palcach.
Jednym z takich miejsc było otoczenie potężnego
gmachu, domu Pana Farusha. Mimo że rzadko z niego
wychodził, zawsze doskonale wiedział, co dzieje się
w całym mieście. Pana Farusha widywano rzadko,
zdawało się jednak, że on sam widzi wszystkich
i zawsze. Mały chłopiec, spacerując kiedyś w pobliżu,
zapytał swoją mamę:
- Czy do domu pana Farusha dochodzi kiedykolwiek
światło?

CO WIDZI PAN FARUSH PRZEZ OKNA
SWOJEGO DOMU?

Edi Hila, „Dwoje drzwi”, 1974, z serii „Życie codzienne”, dzięki uprzejmości artysty (fragment)
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Zdarzało się, że niektórzy mieszkańcy miasta próbowali je opuścić. Chcieli wyjechać i znaleźć
miejsce, gdzie nie byłoby ani pana Farusha ani nikogo zachowującego się tak jak on. Ci, którzy
zostawali, przyglądając się zatłoczonym autobusom, pukali się w czoło i mówili: „Jak można
porzucać swój własny dom?”. Jednak ci, którzy decydowali się na podróż, już od dawna nie czuli się
tu jak w domu. Odkąd w mieście pojawiły się drzewa, nie chcieli, aby ktoś mówił im, co mają robić,
albo jak mają żyć. Nie wszystkim jednak udawało się wyjechać – pan Farush swoim rozkazem mógł
zatrzymywać autobusy, a nawet je zawracać. Mógł wysłać swoich żołnierzy, by dzień i noc pilnowali
granic miasta.

JAK WYDOSTAĆ SIĘ Z MIASTA?
WYMYŚL WŁASNE POJAZDY!

Edi Hila, „Matka”, 2000, z serii „Hommage i obraz”, 82 x 101.5 cm, kolekcja Silvy Agostini (fragment)
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Widok autobusów wypełnionych ludźmi
bardzo niepokoił Tinkę. Mieszkała
tu od zawsze i kochała to miasto, nie
chciała patrzeć, jak pustoszeje. Okoliczni
mieszkańcy uwielbiali staruszkę, z czułością
nazywając ją babcią. Babcia Tinka słynęła
z posiadania niezwykłych przedmiotów.
Potrafiła przekonać wszystkich dookoła,
że jej pilot do telewizora potrafi czynić
cuda, że wciskając przyciski może zmieniać
świat i wpływać na to, co widać za oknem.
Kiedy ludzie żądali czasem dowodów, Tinka
tłumaczyła zawsze, że nie może robić tego
przy świadkach, ponieważ wtedy pilot nie
działa. Przez długi czas nikomu nie przyszło
do głowy, że tajemnicze przedmioty Tinki
mogą mieć coś wspólnego z poważną
misją. Babcia całymi dniami załatwiała
niezliczone sprawy, zachowując się jednak
przy tym niczym tajna agentka.
CO PRZYDAJE SIĘ BABCI PODCZAS
TAJNYCH AKCJI?

Edi Hila, „Na ulicy – akwarium”, 2007, z serii „Przydrożne obiekty” 85.5 x 115 cm,
dzięki uprzejmości artysty (fragment)
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Pewnego dnia w różnych zakątkach miasta pojawiły się niespodziewanie przedziwne zbiorniki
z wodą. W każdym z nich pływały duże i silne ryby. Ludzie, drapali się po głowach, zupełnie nie
rozumiejąc, o co chodzi. Sprawa wyjaśniła się dopiero, kiedy wszyscy mieszkańcy otrzymali ten sam
anonimowy list:
Zapraszamy do zwiedzania miejskiej wystawy
ryb. Zamkniętym w akwarium rybom nie żyje się
dobrze. Jest im ciasno i marzą o wolności. Nie
mają głosu. Chciałyby same decydować o tym,
gdzie i kiedy płyną. Mieszkańcy tego miasta
czują się jak te ryby!

Żołnierze pana Farusha szybko uwolnili zwierzęta, wypuszczając je do morza. Pan Farush pomyślał
wtedy, że komuś naprawdę zależy by na dobre go rozzłościć. Całą noc głowił się, jak znaleźć
sprawcę, którego mógłby ukarać za te wygłupy.

JAKIE INNE ZWIERZĘTA MOŻNA SPOTKAĆ NA
WYSTAWIE?

na odwrocie: Edi Hila, „Na ulicy – karuzela”, 2007, z serii „Przydrożne obiekty”, 83 x 111 cm, dzięki uprzejmości artysty (fragment)
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Po nieprzespanej nocy pan Farush
zerwał się z łóżka na dźwięk głośnej
muzyki dobiegającej z ulicy. Ze
zdenerwowania zapomniał, że przecież
nie ma w zwyczaju opuszczać swojej
twierdzy sam, i to w dodatku pieszo.
Tym razem wybiegł rozgorączkowany.
Kilka dni wcześniej zakazał przecież
słuchania muzyki w całym mieście
aż do odwołania! Na placu dostrzegł
najdziwniejszy pojazd, jaki można by
sobie wyobrazić. To właśnie on był
źródłem muzyki – przyjemnej
i radosnej, choć pan Farush chyba tak
nie uważał. Wyglądało na to, że ktoś
zbudował wielki głośnik, który mógł
przemieszczać się po mieście. Pan
Farush zielony ze złości wrócił do domu
i poczuł się zupełnie bezsilny.
WYMYŚL NAZWĘ DLA MUZYCZNEGO POJAZDU!

Edi Hila, „Scena uliczna”, 2005, z serii „Zagrożenie”, 110 x 130 cm, kolekcja Briana McCarthy’ego i Daniela Sagera (fragment)
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Babcia Tinka coraz lepiej posługiwała
się pilotem. Opanowała już tak
skomplikowane kombinacje wciskania
przycisków, że udało się jej w zaledwie
kilka minut otworzyć podziemne
przejście. Wokół tajemniczej dziury
w chodniku zgromadziły się dzieci i
dorośli. Każdy chciał zajrzeć i sprawdzić,
co jest w środku. Dzieci jako pierwsze,
gotowe na przygodę, wślizgnęły się
do tunelu. Po chwili przy dziurze stała
już cała kolejka zaciekawionych nową
podziemną ścieżką. A babcia, jak to
babcia, zniknęła gdzieś bez śladu…

W JAKI SPOSÓB BABCI TINCE UDAJE SIĘ ZNIKAĆ BEZ ŚLADU?

na odwrocie: Edi Hila, „W pełnym słońcu”, 2005, z serii „Paradoksy”, ca 89 x 135 cm,
kolekcja Briana McCarthy’ego i Daniela Sagera (fragment)
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Tunel zaprowadził mieszkańców miasta wprost na
plażę. Najmłodsi uczestnicy podziemnej wyprawy po raz
pierwszy w życiu zobaczyli morskie fale! Na plaży zjawiła
się też babcia Tinka. Wrzucając swojego pilota do morza,
zawołała:
- Przyznaję się do wszystkich psikusów! Macie w nich
jednak swoją rolę. To wy posadziliście drzewa, dzięki
którym zrozumiałam, że nie na wszystko musimy się
zgadzać!
Wspólnie posadzone drzewa swoim uporem zaraziły ludzi.
Okazało się, że największą siłę ma to, co robi się razem
z innymi! Przez lata nieużywana plaża nie wyglądała
jak miejsce przyjemnego odpoczynku. Na brzegu od
niepamiętnych czasów stał wrak statku, a co kilka
metrów wystawały z piasku betonowe bulwy, którymi
obdarował kiedyś mieszkańców pan Farush. A jednak
tego dnia wydawała im się najpiękniejszą plażą świata!
Może właśnie dlatego, że byli na niej razem? Wieść
o radosnym plażowaniu podniosła poziom wściekłości
pana Farusha do tego stopnia, że bardzo, bardzo się
skurczył i nikt nie był już w stanie usłyszeć, co mówi.
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Ta historia została przez nas wymyślona. Edi Hila, który namalował obrazy, przyglądał się jednak
prawdziwym miejscom – Tiranie i innym miastom w Albanii (zaznaczyliśmy ją dla Ciebie na mapie).
Wszystko, co możesz zobaczyć na obrazach, to efekty jego spacerów, w trakcie których dokładnie
obserwował ulice i tejemnicze zakamarki miast. Na wystawie znaleźć możesz także portrety innych
ludzi, ciekawe budynki, domy i zwierzęta, które idealnie nadają się na bohaterów twojej własnej
historii. Spróbuj ją stworzyć!
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