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Dominik Lejman to polski artysta.

Urodził się w 1969 roku w Gdańsku.

Dominik tworzy obrazy i krótkie filmy.

„60s Katedra” to krótki film.

Film przedstawia grupę skoczków spadochronowych w locie.

Skoczek spadochronowy to osoba, która skacze ze spadochronem.

Skoczkowie na filmie Dominika nie mają otwartych spadochronów.

Skoczkowie tworzą różne kształty.

Na przykład kiedy łapią się za nogi i ręce, tworzą rozetę.

Rozeta to ozdobny fragment budynku.

Rozeta przypomina rozwiniętą różę.

Rozety możesz zobaczyć nad wejściem do starych kościołów.
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Tak wygląda rozeta nad wejściem do kościoła.

Tak wygląda rozeta wykonana przez skoczków w filmie Dominika.
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Skoczkowie próbują pokazać w locie,

jak wygląda sklepienie katedry w Durham.

Sklepienie to półokrągły sufit.

Durham to miasto w Anglii.

Tak wygląda sklepienie katedry w Durham.

„60s Katedra” to czarno-biały film.

Film „60s Katedra” można oglądać w ciemnych

i w jasnych pomieszczeniach.

Film można też oglądać na ścianach na zewnątrz.

W filmie „60s Katedra” nie ma żadnego dźwięku.

Dominik nazwał swój film wideofreskiem.

Fresk to sposób wykonywania malowideł na ścianach.

Wideo to inaczej film.

Fresk + film wideo = wideofresk.

Ściana, na której jest wyświetlony wideofresk jest częścią dzieła.
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Katedra w Durham powstała bardzo dawno temu.

Można powiedzieć, że katedra jest w jednym miejscu bardzo długo.

Lot skoczków spadochronowych trwa bardzo krótko.

W filmie Dominika główną rolę odgrywa człowiek.
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Ilustracje

W tekście są zdjęcia i grafiki użyte na licencji Creative Commons.

Licencja oznacza, że można skorzystać ze zdjęć.

Za niektóre licencje trzeba płacić.

Za niektóre licencje nie trzeba płacić.

Autorzy zdjęć chcą aby napisać, że to oni zrobili zdjęcia.

Ilustracje użyte w tekście:

● Grafika rozety. Autor: Sergio Palao. Źródło: ARASAAC

(http://www.arasaac.org). Licencja: CC (BY-NC-SA). Właściciel:

rząd Aragonii (Hiszpania).

● Zdjęcie sklepienia z Katedry Durham. Autor: Oliver-Bonjoc,

Licencja: CC (BY-SA 3.0). Zdjęcie z domeny publicznej.

Autorki

Tekst opracowały Agata Pawłowska i Justyna Kazek.
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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.

Strona 7 z 7


