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Opis  

 

Pedro Cabrita Reis to artysta z Portugalii. 

Maluje, rysuje, robi zdjęcia i rzeźby. 

Urodził się w 1956 roku. 

Pedro zrobił rzeźbę, którą widzisz na zdjęciu: 

Rzeźbę zrobił z cementu. 

Cement to twardy materiał. 

Z cementu robi się na przykład chodniki.



Rzeźba jest duża. 

W środku zmieściłby się stojący człowiek. 

Albo leżący człowiek. 

Uwaga: 

W muzeum na rzeźbę nie można wchodzić!



W 2013 roku Pedro przyjecha do Pedro przyjechał do Polski. 

Był w mieście Lublin. 

Pedro interesuje architektura, czyli budynki. 

Dlatego w Lublinie pojechał zobaczyć osiedle. 

Osiedle to kilka bloków, w których mieszkają ludzie. 

Pedro pojechał zobaczyć osiedle,  

które zaprojektował słynny polski architekt. 

Słynny architekt nazywał się Oskar Hansen. 

Pedro podobało się osiedle w Lublinie. 

Najbardziej podobały mu się balkony.  

Balkony mogą mieć różny kształt. 

Balkony na osiedlu w Lublinie nie mają dekoracji. 

Ale są potrzebne ludziom. 

Pedro zauważył, że mieszkania w blokach są małe. 

W mieszkaniach jest ciasno. 

Miło jest wyjść na balkon i patrzeć na świat dookoła. 



Pedro nie zna architekta Oskara Hansena. 

Ale podobają mu się pomysły Oskara. 

Dlatego zrobił rzeźbę w kształcie balkonu z osiedla. 

Rzeźbę nazwał „Rozmowa z Oskarem Hansenem”. 

Może chciałby porozmawiać z Oskarem. 



Ważne słowa 

Cement 

Cement to twardy materiał.  

Z cementu robi się na przykład chodniki. 

Osiedle 

Osiedle to kilka bloków, w których mieszkają ludzie. 

Bloki stoją blisko siebie. 

Architektura 

Architektura to budynki. 

Osoba, która wymyśla budynki nazywa się architekt.



Ilustracje 

W tekście wykorzystano zdjęcia udostępniane na licencji Creative Commons. 

To znaczy, że ich autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć ludziom. 

Zazwyczaj za korzystanie ze zdjęć musisz zapłacić. 

Ci autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć bezpłatnie. 

Zdjęcia możesz znaleźć w internecie i możesz ich użyć. 

Autorzy zdjęć proszą o napisanie, że to oni zrobili zdjęcia. 

Proszą też, żeby podać nazwę licencji Creative Commons. 

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

W tym tekście wykorzystano: 

● Zdjęcie Pedro Cabrity Reisa udostępnione na licencji CC BY-SA 4.0 przez 

Nacional Universidad de Tres de Febrero. 

● Zdjęcie włoskiego balkonu udostępnione na licencji CC BY-SA 4.0. 

● Zdjęcie kutego balkonu żelaznego w italianizującym stylu wiktoriańskim  

z Avocato Street-East zrobione przez Sardaka  

i udostępnione na licencji CC BY SA 3.0. 

● Zdjęcie balkonu z ul. Marcinkowskiego 11 zrobione przez Wikibenchris  

i udostępnione na licencji CC BY SA 4.0. 

● Zdjęcie budynku modernistycznego z ul. Nowowiejskiego w Poznaniu 

zrobione przez MOs810 i udostępnione na licencji CC BY-SA 4.0. 



Autorzy 

Tekst opracowali: Marta Przasnek, Anna Szczepanik i Leszek Bocheński. 

Finansowanie 

Ten tekst dofinansowano ze środków  

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Minister przekazał Muzeum pieniądze, żeby zapłacić autorom. 
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