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Temat: Gdybym znalazł się w takim miejscu … Vladimir Kush „Metaforyczna podróż”.

Witaj Mateuszu!

 Każdy z nas o czymś marzy. Ty, od czasu do czasu chciałbyś obejrzeć bajkę, zrobić zadanie 
na komputerze, bo dobrze sobie radzisz pracując na nim. Można powiedzieć, że to są takie 
Twoje małe marzenia. Obraz Vladimira Kusha „Metaforyczna podróż” jest takim wielkim 
marzeniem. Spróbujemy odczytać przesłanie tego dzieła malarskiego. Popatrz uważnie, staraj 
się dostrzec szczegóły.



 Widzisz obraz,  na nim ciemnobłękitne  morze.  W centrum  znajduje  się płynący po nim
statek. Zwróć uwagę, statek zamiast żagli, w które dmucha wiatr- ma wielkie motyle skrzydła.
Po lewej  stronie  statku  jest  brzeg  z  piętrowym białym domem.  Dom ten  nie  ma  dachu,
zamiast niego powiewa na wietrze niebieska koszula. Przed domem rośnie drzewo i ono nie
oparło się wiatrowi- pochyla się w stronę morza. Drzewo zamiast liści ma małe motylki, które
lecą w powietrze i siadają na statku. Z morza, na pierwszym planie, po lewej stronie na brzeg
wychodzi mężczyzna. Ciągnie łódkę z ogromną rybą, która wystaje poza burtę. Na dalszym
planie, zauważ znajduje się wysunięta w morze rzeźba przypominająca leżącego lwa. Zwierzę
to wygląda  jak wyspa.  Po prawej  stronie,  na wybrzeżu stoją  trzy wiatraki,  które zamiast
ogromnych śmigieł, mają motyle skrzydła. Cała ta sceneria umiejscowiona jest nad morzem.
Tafla wody jest pomarszczona, fale lekko uderzają o brzeg. Wysoko na niebie, unoszą się
chmury o różnych czasem dziwnych kształtach. Wieje silny wiatr, chmury są porozciągane, w
nieładzie. Popatrz teraz na prawy dolny róg obrazu. Widzisz ten drobny szczegół? Morze jest
w rzeczywistości pofałdowanym obrusem, leżącym na stole.

  Czy sytuacja przedstawiona na obrazie mogła zdarzyć się?  Być może tak, bo kształt żagla to
tylko  umowa,  że  musi  być  kwadratowy  lub  prostokątny.  Dach  domu  nie  musi  mieć  też
ogólnie  przyjętego  kształtu.  Chmury  też  przybierają  przedziwne  kształty.  Te  wszystkie
elementy, które spotykasz na co dzień, takie zwyczajne zainspirowały Vladimira Kusha do
stworzenia obrazu o trochę przewrotnej tematyce. Wszystko jest trochę inne, niezwyczajne,
jakby z bajki. Patrząc na obraz przenosisz się do innego świata- do fantastyki. Fantastyka to
zmyślonego, coś czego nie spotkasz w domu czy szkole.

1.Napisz, co widzisz na obrazie, dodaj określenia 

a)      chmury mają kształt ……………………

b)      żagle statku, to  …………………………



c)      śmigła wiatraka mają kształt……………

d)      liście na drzewie, to…………………….

e)      zamiast dachu, jest ……………………..

f)        wyspa ma kształt……………………….

g)      pofalowane morze wygląda jak…………

 

2.Obraz przedstawia sytuację realną czy fantastyczną? Uzasadnij.

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Jeżeli zainteresowało cię malarstwo Vladimira Kusha obejrzyj inne obrazy.

Inne obrazy tego malarza:
http://vladimirkush.com/Originals-Available/ -można powiększyć.

                                                                                                            Do zobaczenia!


