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Konkurs wakacyjny [Zadanie twórcze 7/2022]

Lato trwa. Wszyscy pragną opuścić gorące miasta i spędzić czas w innych miejscach. Prawdziwe wakacyjne szaleństwo. Samolo-
ty, pociągi, autobusy, samochody, hulajnogi, rowery, a nawet wielbłądy. Podróżnicy korzystają ze wszystkich możliwych środków 
transportu. Przemieszczając się, starają się często jak najwięcej zapamiętać z drogi. Robią zdjęcia, tworzą zapiski, zakładają blogi, 
a czasem nawet rysują. Podróżnicy i artyści od wieków w trakcie wypraw tworzyli wspaniałe zapiski w formie opisów słownych 
i szybkich szkiców ołówkowych pokazujących pejzaże i ludzi z egzotycznych krajów. Z podróży po Wyspach Galapagos Karol Dar-
win przywiózł dziennik pełny szkiców i notatek. Jego publikacja spotkała się z wielkim zainteresowaniem i zmieniła oblicze nauki. 
Artysta Paul Gauguin wyruszył z Paryża do Polinezji i po trwającej ponad 2 miesiące podróży osiedlił się na Tahiti, gdzie stworzył 
swoje najpiękniejsze obrazy. Zobaczyć możesz je tutaj: https://snl.no/Paul_Gauguin

Was też do namawiamy do podobnego działania. Samodzielnie stworzona pamiątka z podróży jest czymś, co „zaklina czas” 
– sprawia, że wakacyjny moment na zawsze zostaje w naszej pamięci.

Zadanie dla Ciebie:
Jadąc na wakacje, nie zapomnij wziąć ze sobą przyborów rysunkowych. Wystarczą arkusze papieru i ołówek. Jeżeli już jesteś na letnim 
wyjeździe i nic takiego nie masz ze sobą, nie szkodzi. Jeśli nie możesz kupić ołówka – wystarczy pożyczony długopis i nawet kawałek ulotki 
czy gazety. Twoim zadaniem jest zrobienie szkicu najpiękniejszego pejzażu, jaki zobaczysz. Niech to będzie szkic pełen gry światła i cienia, 
pełen szczegółów i wrażeń i twoich osobistych odczuć związanych z tym miejscem. Prosta technika szkiców rysunkowych na białym 
papierze wymaga wielkiej uważności. Dlatego przyjrzyj się wodzie, dotknij skały, powąchaj kwiat. Poczuj ich fakturę.

Zadanie dla rodzica / nauczyciela / opiekuna:
Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu. Możesz szkicować wspólnie z dzieckiem/dziećmi! Przewidujemy 
nagrody również dla dorosłych. Jeżeli jesteście w Katowicach zobaczcie wystawę fotograficzną w galerii Pustej Miasta Ogrodów 
pt. TATRY – PRZESTRZENIE ULOTNE. Wystawa prezentowana jest do 11 września 2022 r. Wstęp wolny.
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