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Opis  

 

Petrit Halilaj to artysta. 

Rzeźbi, rysuje, nagrywa filmy i występuje przed publicznością. 

Urodził się w 1989 roku w Kosowie. 

Kosowo to państwo w Europie. 

W 2017 roku Petrit uszył kilka kostiumów ciem. 

Jeden kostium kupiło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

Ten kostium widzisz na zdjęciu: 

Kostium jest uszyty z drutu tradycyjnych dywanów z Kosowa 

i innych tkanin. 

Kostium jest w rozmiarze Petrita. 

Petrit może go założyć. 

Czasem przebiera się za ćmę i wykonuje performans. 

Performans to występ artysty przed publicznością. 

Petrit chodzi w kostiumie po galerii sztuki albo muzeum 

i zachowuje się jak ćma. 

Artysta pokazuje swoje kostiumy na wystawach. 

Wtedy wiszą na ścianie albo na suficie. 

Wyglądają jak rzeźby.



Wizyta w muzeum przyrodniczym 

W 2017 roku Petrit odwiedził muzeum przyrodnicze. 

Muzeum było nieczynne. 

W Muzeum znalazł starą kolekcję motyli i ciem. 

Motyle i ćmy były zasuszone. 

Nikt o nie nie dbał. 

Petrit bał się, że się zniszczą. 

Zauważył, że motyle i ćmy są bardzo delikatne. 

Historia z dzieciństwa 

Kiedy Petrit był dzieckiem łapał ćmy. 

Zamykał ćmy w swoim pokoju i oglądał wzory na ich skrzydłach. 

Petrit nie pamiętał tej historii. 

Historię opowiedziała mu mama. 

Mama pomagała Petritowi szyć kostiumy.



Wojna 

Kiedy Petrit był dzieckiem mieszkał w Kosowie. 

W Kosowie wybuchła wtedy wojna. 

Petrit musiał uciekać do innego kraju, do Albanii. 

Musiał ukrywać się przed żołnierzami. 

Teraz Petrit nie musi się ukrywać. 

Ale pamięta, że kiedyś musiał. 

Dlatego teraz też czasem chce się ukryć. 

Może ukryć się w kostiumie ćmy. 

Kiedy ubiera kostium wygląda jak duża ćma. 

Nikt go nie rozpoznaje.



Ważne słowa 

Performans 

Performans to występ artysty przed publicznością. 

Kolekcja 

Kolekcja to wiele przedmiotów. 

Przedmioty są specjalnie wybrane i zebrane w jednym miejscu. 

Są różne kolekcje, na przykład: 

 obrazów 

 muszli 

 znaczków pocztowych



Ilustracje 

W tekście wykorzystano piktogramy udostępniane na licencji Creative Commons. 

To znaczy, że autorzy piktogramów pozwalają korzystać z nich ludziom. 

Zazwyczaj za korzystanie z piktogramów musisz zapłacić. 

Ci autorzy pozwalają korzystać z piktogramów bezpłatnie. 

Piktogramy możesz znaleźć w internecie i możesz ich użyć. 

Autorzy proszą o napisanie, że to oni zrobili piktogramy. 

Proszą też, żeby podać nazwę licencji Creative Commons. 

Nazwę licencji zapisuje się skrótem, na przykład CC BY 4.0. 

W tym tekście wykorzystano piktogramy, które zrobił Sergio Palao. 

Można je pobrać ze strony ARASAAC (http://www.arasaac.org). 

Są udostępnione na licencji CC (BY-NC-SA). 

Właścicielem piktogramów jest rząd Aragonii. 

Autorzy 

Tekst opracowali: Marta Przasnek, Anna Szczepanik, Leszek Bocheński 

i Aleksandra Sztajerwald. 

Finansowanie 

Ten tekst dofinansowano ze środków  

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Minister przekazał Muzeum pieniądze, żeby zapłacić autorom. 

https://arasaac.org/
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