Drzewo Julki
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Zadanie twórcze 16
Drzewo. Słowo to budzi w nas skojarzenia z potęgą natury, pięknem przyrody, szumem liści i czymś przyjemnym, relaksującym. Drzewa,
choć należą do świata natury – od zawsze były i są związane ze światem ludzkiej kultury i sztuki. Od zawsze miały też miejsce w świecie
ludzkich wierzeń. W kulturach przedchrześcijańskich uchodziły za świętość. Słowianie wierzyli na przykład w „drzewo o tysiącu pni”. To
mityczne drzewo z wielką ilością gałęzi, z ogromnymi liśćmi i pięknie pachnącymi kwiatami, miało być miejscem wiecznej szczęśliwości,
w którym znajdują schronienie dusze sprawiedliwych. Wiecznie zielone drzewo symbolizowało nieśmiertelność, zaś gubiące liście na
zimę – śmierć i zmartwychwstanie. Drzewo to też często temat dzieł sztuki. Wystarczy spojrzeć na „Drzewo Życia” Gustava Klimta,
„Czerwone drzewo” Pieta Mondriana lub przywołać z pamięci „Drzewo Migdałowe” Vincenta van Gogha.
Zadanie dla Ciebie:
Inspiracją do naszego ostatniego (za to podwójnego) zadania twórczego jest praca Julii przedstawiająca drzewo i zamieszczona w książce
„Alfabet Sztuki Dziecka” (zajrzyjcie na stronę 15). Jeśli nie macie tej pozycji u siebie w domu, możecie ją pobrać bezpłatnie ze strony:
https://bit.ly/AlfabetSzDz
Zastanówcie się jakie lubicie drzewa. Czy są to potężne dęby czy raczej strzeliste sosny? A może egzotyczne pinie rosnące nad Morzem Śródziemnym?
Jeśli już wiecie, możemy przystąpić do naszego podwójnego zadania:
1. Zadanie na dziś:
Namaluj, wytnij, narysuj w dowolnej technice najpiękniejsze drzewo jakie widzisz w swoim otoczeniu.
2. Zadanie na wakacje:
Sfotografuj w czasie swoich wakacji dowolne drzewa telefonem. Może będą to świerki z Tatr? może buki z Borów Tucholskich?
Na zdjęcia czekamy od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. Najpiękniejsze gatunki i fotki będziemy prezentować przez całe wakacje!!!
A najbardziej aktywni fotograficy otrzymają od nas nagrody specjalne!!!
Czekamy zatem na Wasze prace zarówno plastyczne jak i fotograficzne!
Zadanie dla dorosłych:
Tym razem i Ty możesz wziąć udział w naszym wakacyjnym konkursie? Pomóż przesłać zdjęcie pracy plastycznej i zdjęcia z natury na adres:
ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu
Opracowanie: Ewa Kokot – koordynator projektu Future Artist – Spotkanie
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