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Dzisiaj zainspirujemy się najnowszą twórczością Adama Rzepeckiego – artysty performera, twórcy rzeźb i instalacji. Autor, od czasu 
do czasu pomieszkuje wysoko w górach, gdzie nocne niebo, bez miejskich świateł, jest świetnie widoczne. Zaczął je obserwować i tak 
powstał cykl prac malarskich prezentujących efekty tych obserwacji – nocne niebo z natury. Jedną z prac stworzonych w ramach tego 
cyklu widzicie na pierwszej karcie. To gwiazdozbiór Koziorożca (łac. Capricornus). Jest to jeden z gwiazdozbiorów zodiakalnych, jaki 
znamy już od starożytności. Jest on dziesiątym i zarazem najmniejszym spośród wszystkich gwiazdozbiorów. Położony na południowej 
półkuli nieba, w Polsce widoczny tylko latem. Artysta namalował gwiazdozbiór kilkakrotnie, pokazując go w różnych odsłonach wielu 
nocy. Ta inspiracja dla nas. Otwiera tegoroczną edycję projektu FUTURE ARTIST. Patronuje jej hasło KONSTELACJE. 
Będziemy się fascynowali kosmosem, absolutem i przestrzenią relaksu, jaką odsłania przed nami kontakt z gwiazdami.

Zadanie dla Ciebie: 
Zainspiruj się pracą artysty. 
Przygotuj materiały dostępne w Twoim domu: białą kartkę papieru, farby plakatowe, pędzle oraz kredki ołówkowe. Najpierw narysuj kilka kolorowych 
punktów kredkami. Następnie połącz te punkty w dowolnej formie. W ten sposób powstała kompozycja twojego wymyślonego gwiazdozbioru. 
Nadaj mu nazwę. Na koniec wypełnij powstałe pola kolorem nieba: może to być niebieski w różnej tonacji, grafit albo czarny. Gwiazdozbiór gotowy, 
zawieś go na szybie za pomocą taśmy klejącej.

Zadanie dla dorosłych:
Sfotografuj pracę dziecka zawieszoną na oknie. Zrób to wieczorem, kiedy na niebie pojawią się gwiazdy. 
Prześlij zdjęcie pracy na adres: ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu. 
Polecamy Twojej uwadze wypowiedź artysty nagraną przez Annę Dudzińską: http://bit.ly/RzepeckiWywiad

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach programu: Edukacja kulturalna


