Sztuka
w
ruchu

A co by było, gdyby sztuka mogła sama o sobie decydować? Czy na
pewno chciałaby być w Muzeum?
Gdyby wszystkie dzieła mogły chodzić sobie swobodnie jak ludzie…
Wędrować po świecie albo mieszkać sobie gdzieś jakiś czas, a potem
znów ruszać w drogę. Może sztuka byłaby stale w podróży, by docierać
do jak największej liczby ludzi?
Choć wydaje się to trochę szalone, istnieje rodzina dzieł sztuki, która
mieszka między ludźmi . Taką sztukę tworzy Daniel Rycharski. Jego pracownia rozciąga się daleko – prace powstają i osiedlają się na polach,
drogach i w domach wsi Kurówko. Wiele z pomysłów artysty wymaga
też pomocy sąsiadów i mieszkańców wsi.
Sztuka Rycharskiego nie czuje się najlepiej zamknięta w czterech ścianach. Musimy się więc śpieszyć, bo choć teraz przebywa na wystawie
w Muzeum, nigdy nie wiadomo, kiedy pomknie dalej.
Oto kilka prac, z którymi chcemy Cię bliżej zapoznać. Czy potrafisz odnaleźć je wszystkie? W razie problemów, pracownicy Muzeum z przyjemnością Ci pomogą.
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Jeśli uda Ci się wykonać wszystkie zadania, koniecznie zgłoś się po nagrodę do
recepcji Muzeum.

Ciekawe, jaki środek transportu najchętniej wybierałaby sztuka.
Pociąg, rower, hulajnogę, a może specjalnie zaprojektowany pojazd?
Narysuj, jak według Ciebie mogłyby podróżować dzieła…

1. Święty
na zamówienie

O czym myśli bohater pomnika?
Narysuj, co mu się kłębi w głowie!

Ze świętymi jest jak z superbohaterami. Specjalnie dla zaprzyjaźnionych rolników artysta stworzył sztandar z mało znanym świętym, patronem pilnych spraw. Święty lubi wycieczki, a rolnicy chętnie zabierają
go ze sobą na protesty!

Sprawdź, jak brzmi wyjątkowe
imię świętego:

Uwaga! Zdradzimy Ci sekret –
artysta pożyczył świętemu swoją
twarz!

2. Wędrujący pomnik
Czy widziałeś kiedyś pomnik na kołach, który jeździ po Polsce? Nie zobaczysz na nim prezydenta, króla ani nawet generała. To pomnik chłopa!

3. Recykling
Stare, niepotrzebne przedmioty z szop, garaży i piwnic Kurówka powędrowały do zupełnie nowego miejsca. Teraz są częścią pracy „Ogród
zimowy”. Sprawdź dlaczego kolorowe kwiaty ani trochę nie boją się
mrozu…

A teraz czas na recykling w Twoim wykonaniu. Co można zrobić ze starej
drabiny, koła rowerowego, sznurka i wiadra? Narysuj swój pomysł!

Czy już wiesz, z czego został zrobiony ogród?
Spróbuj nazwać jak najwięcej przedmiotów.

4. Istoty nie z tej
ziemii
Między mieszkańcami Kurówka krążą niezwykłe opowieści. To tajemnicze historie o dziwnych istotach. Nie jest łatwo je spotkać. Masz
jednak szczęście, bo jedna z nich skryła się w Muzeum! Nazywa się…
KRÓLIKOLIS.

Artysta stworzył hybrydę, czyli połączył ze sobą dwa zwierzęta.
Sprawdź, czy uda Ci się stworzyć krzyżówkę pięciu różnych zwierząt?

5. Tęczowe wrota
Na wystawie chwilowo stanęła brama – najmniej ruchliwe ze wszystkich dzieł. Jak już osiądzie w jakimś miejscu, to wita i zaprasza gości.
Wydaje się przyjazna, bo nie da się jej przed nikim zamknąć.
Bramy mają swoje charaktery. Wyobraź sobie takie, które prowadzą
do twierdzy, ogrodu – a może nawet do raju? A teraz zaprojektuj bramę
do miejsca, które jest znane tylko Tobie. Może być to miejsce z marzeń
lub snów.

