
Praca z kolekcji Galerii Labirynt

Autor: Ryszard Grzyb
Tytuł: Podskok / Uśmiech Picassy

Strona 1 z 6



Ryszard Grzyb to polski artysta malarz.

Urodził się w 1956 roku w Sosnowcu.

Ryszard mieszka w Warszawie.

„Podskok / Uśmiech Picassy” to obraz Ryszarda.

Ryszard zrobił ten obraz kiedy dopiero zaczynał malować.

Obraz Ryszarda jest duży.

Ryszard namalował ten obraz na dużym papierze.

Na obrazie Ryszarda jest dużo kolorów.

Kolory na obrazie Ryszarda są jasne i ciemne.

Kolory na obrazie Ryszarda układają się w plamy.

Plamy na obrazie Ryszarda wyglądają jakby się ruszały.

Strona 2 z 6



Na obrazie Ryszard namalował kota.

Kot na obrazie jest duży.

Kot na obrazie ma grube łapy.

Kot wygląda jakby skakał.

Kot na obrazie ma dużą głowę.

Kot ma niebieskie oczy.

Kot ma otwarty pysk.

Kot ma ostre zęby.

Kot wygląda jakby się uśmiechał.
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Kot jest pomalowany w kolorowe paski.

Paski są żółte, niebieskie i zielone.

Prawdziwe koty mają inne kolory.

Prawdziwe koty są na przykład czarne albo brązowe.

Kot na obrazie Ryszarda nie jest prawdziwy.

Obraz Ryszarda przedstawia karykaturę kota.

Karykatura jest wtedy kiedy artysta zmienia

wygląd malowanej osoby lub zwierzęcia.

Na przykład Ryszard zmienił kolory kota na obrazie.

Karykatura może być zabawna.

Kot na obrazie Ryszarda może być dla Ciebie zabawny.

Ryszard miał kolegów malarzy.

Razem tworzyli grupę.

Ich grupa nazywała się “Gruppa”.

Ryszard i jego koledzy malowali podobne obrazy.

Te obrazy były bardzo kolorowe.
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W tym czasie w Polsce był stan wojenny.

Stan wojenny to czas, kiedy w kraju rządzi wojsko.

Wtedy artyści w Polsce malowali smutne obrazy.

Ryszard i jego koledzy nie lubili stanu wojennego i smutnych obrazów.

Ryszard i jego koledzy malowali wesołe obrazy.

Na tych obrazach było dużo karykatur.
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Autorki

Tekst opracowały Agata Pawłowska i Agata Sztorc-Gromaszek.

Finansowanie
Ten tekst dofinansowano ze środków

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Minister zapłacił Galerii Labirynt za napisanie tego tekstu.
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