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Pejzaż w malarstwie to przedstawienie krajobrazu, widoku natury, fragmentu miasta lub odbicie naszego psychologicznego wnętrza, 
stanu ducha, nastroju (mówimy wtedy o pejzażu wewnętrznym). Wędrując i przemieszczając się na różne sposoby, oglądamy całe se-
kwencje krajobrazów. Artyści inspirują się, bądź rzeczywistymi krajobrazami, bądź tym, co wewnątrz nich. My, zafascynowani światem 
barw otaczającej nas rzeczywistości, stworzymy pejzaże naszych wnętrz – naszych emocji, lęków, fascynacji i naszej indywidualnej 
ekspresji. Właściwe dla istot ludzkich (i zapewne nie tylko ich – kto ma domowego pupila, ten pewnie słyszał nieraz jak ten „mówi” do 
siebie przez sen) jest ciągłe poszukiwanie, obserwowanie i rozmyślanie. Pomyśl i pofilozofuj o tym, jak ono wygląda? Jaki kolor ma twój 
pejzaż?, jakie przybiera kształty i formy? Już wiesz? W takim razie bez problemu przełożysz swój obraz wewnętrzny na pracę dużego 
formatu wykonaną (UWAGA!) zupełnie nową techniką malarską.

Zadanie dla Ciebie:
1. Zobacz reprodukcję pracy malarskiej Krzysztofa Rumina.
2. Przygotuj dużą kartkę białego papieru, farby, talerzyk papierowy i … świeżą gąbkę kuchenną (Możesz ją pociąć na mniejsze elementy).
3. Na talerzyku rozprowadzaj farby, wybieraj te kolory, które są dla Ciebie ważne, kieruj się tym, co czujesz.
4. Zanurz gąbkę i maluj nią rozmaite formy i kształty, mogą się one przenikać nakładać i uzupełniać! Możesz namalować tę pracę mazakami, 
kredkami czy pastelami. Istotny jest tu kolor i Twoja intuicja.
5. Kiedy cała kartka zostanie pokryta kolorowymi elementami, spójrz na nią. Oto Twój wewnętrzny pejzaż.

Zadanie dla rodzica / nauczyciela / opiekuna:
Wykonaj zdjęcie/a gotowych prac dzieci/dziecka i prześlij na adres: ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu. Zobaczcie wspólnie PODCAST 
„Pejzaż nastrojowy, pejzaż wewnętrzny” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest on dostępny pod adresem: 
https://bit.ly/podcastPEJZAZ. Gdy zakończycie oglądanie, wspólnie pomyślcie o swoich wewnętrznych pejzażach.


