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Opis  

Vivian Suter to malarka. 

Urodziła się w 1949 roku. 

Mieszka w Gwatemali. 

Gwatemala to państwo w Ameryce Południowej. 

Vivian mieszka nad jeziorem w lesie tropikalnym. 



Vivian tworzy instalacje malarskie. 

Instalacja malarska to kilka obrazów zawieszonych w jednym miejscu. 

Wszystkie obrazy są jednym dziełem sztuki. 

Instalacja malarska na zdjęciu składa się z dziewięciu obrazów: 

Obrazy są duże. 

Największy obraz ma rozmiar prześcieradła na łóżko dla dwóch osób. 

Obrazy są namalowane na płótnie. 

Wiszą jeden obok drugiego. 

Przypominają pranie rozwieszone na sznurku. 

Vivian maluje farbami olejnymi i farbami akrylowymi. 

To są farby dla artystów. 

Ale maluje też farbami do ścian i naturalnymi materiałami. 

Na przykład ziemią i błotem. 



Obrazy przedstawiają plamy kolorów lub figury geometryczne. 

Nie przedstawiają ludzi. 

Nie przedstawiają też przedmiotów. 

Takie obrazy nazywają się abstrakcyjne. 

Na obrazach Vivian najważniejsze są kolory. 

Vivian lubi kolory. 

Chce, żeby osoba oglądająca kolorowe obrazy czuła się dobrze. 

Niektóre kolory są jaskrawe. 

Na przykład żółty, pomarańczowy, czerwony i różowy. 

Inne kolory na obrazach są delikatne. 

Na przykład brązowy. 

Brązowe plamy Vivian malowała błotem i ziemią. 



Vivian uważa, że natura pomaga jej malować. 

Daje jej błoto i ziemię. 

Vivian lubi malować na dworze. 

Kiedy pada deszcz, krople zostawiają ślady na obrazach. 

Z drzew spadają liście i przyklejają się do farby. 

Czasem Vivian kładzie obrazy na ziemi. 

Pozwala biegać po obrazach swoim psom. 

Psy zostawiają ślady łap na obrazach. 



Ważne słowa 

Instalacja malarska 

Instalacja malarska to kilka obrazów zawieszonych w jednym miejscu. 

Wszystkie obrazy są jednym dziełem sztuki. 

Należy je oglądać razem. 

Obraz abstrakcyjny 

Obraz abstrakcyjny przedstawia plamy kolorów lub figury geometryczne. 

Nie przedstawia ludzi. 

Nie przedstawia przedmiotów. 

Farby olejne 

Farby olejne to farby dla artystów. 

Zawierają olej. 

Dlatego nazywają się farby olejne. 

Farby akrylowe 

Farby akrylowe to inne farby dla artystów. 

Te farby robi się ze sztucznych składników. 



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 zdjęcia: 

 Zrobione przez Larissę Gomez i udostępnione na licencji CC BY-SA 4.0. 

 Zrobione przez Kubę Mozolewskiego 

dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

W tekście wykorzystano też 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 

Tą publikację dofinansowano ze środków  

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Minister przekazał Muzeum pieniądze, żeby zapłacić autorom tekstu. 
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