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по виставці
«Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!»
Привіт!
Вітаємо Тебе на виставці творів львівського
художника Андрія Сагайдаковського. Виставка
включає різні твори з різних періодів життя
митця. Але дещо було створено лише у просторі Мистецького Арсеналу і ніколи більше не
повториться! Це, наприклад, зображення на
стінах.
Більшість живописних робіт Сагайдаковського
написані на старих килимках — для художника
важливо, щоби килимки були не новими,
а кожен з них вже пережив свою історію,
взаємодіяв з якимись людьми.

Усі речі, представлені у просторі, мають таку
свою історію. Але тут вони живуть вже іншим
життям — вони стали об’єктом мистецтва.
Більшість творів на виставці чіпати не можна,
але до деяких можна обережно торкатися!
Художник запрошує Тебе пограти на гітарі,
копнути м’яча, побити у спортивну грушу.
А ще — можна зіграти в ігри, правила до яких
Сагайдаковський написав просто на стіні. Цей
художник дуже любить жартувати, але його
жарти ще треба вміти зауважити. Спробуєш?
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Знайди 3 однакових зображення голови
хлопчика. Біля одного з зображень
намальовано ще чиюсь голову.
Чия це голова?

Андрій Сагайдаковський усі свої твори
підписує. На деяких з них він пише
жартівливі накази. Випиши три речення,
написані на картинах у формі наказу. Чи є
якась невідповідність між цим наказом і тим,
що зображено на картині? Запиши свої
відповіді тут:
(приклад такого наказу: «Слухай уважно!»)

Відшукай три килимки, на яких Андрій
Сагайдаковський по-своєму зображає твори
інших художників. Зверни увагу, у чому
схожість, а в чому — відмінність? Запиши
назви робіт Сагайдаковського поруч із
творами інших художників, якими він
надихнувся:
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На виставці є три зали, у котрих зображено
гру. Спробуй пограти в кожну з кимось.
Назви ігор ти дізнаєшся, коли закреслиш
кожну другу літеру у слові:
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Знайди 2 твори, де головним героєм картини
є не людина, а якийсь предмет. Впиши назви
робіт у порожні клітинки:
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Рембрандт «Автопортрет в
образі Зевксіса, який сміється»

Едуард Мане
«Сніданок на траві»
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Знайди твір мистецтва, до якого автор
прикріпив шкаралупу яєць та шматки
волосся. Ми очікуємо, що художник буде
малювати яйця чи волосся, а він посміявся з
наших очікувань і прикріпив справжні
предмети! Як називається цей твір напиши
нижче:

Знайди у просторі реальну табуретку, в якої
обрізані дві ніжки. Ця табуретка нічим не
прикріплена до підставки, але вона не
падає. Як ти думаєш, чому? Запиши свою
відповідь:

Вінсент ван Гог
«Їдці картоплі»

⋇Вітаємо! Квест пройдено успішно!⋇
Покажи адміністратору й отримай наліпку

