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KARTA PRACY

Z wizytą w Parku Rzeźby

Zapewne dobrze wiecie, co to jest park, ale czy wiecie,
co to jest Park Rzeźby? A więc Park Rzeźby, to takie

„muzeum na dworze”. To miejsce, gdzie rzeźby, czyli

przestrzenne dzieła sztuki, są eksponowanie na łonie
natury – wśród drzew, krzewów i kwiatów. Henry

Moore, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy XX wieku,
tak tłumaczył potrzebę tworzenia parków rzeźby:
Rzeźba jest sztuką otwartej przestrzeni. Potrzeba jej
światła dziennego i słońca, natura stanowi najlepsze
otoczenie i uzupełnienie dzieła rzeźbiarskiego.
Wolałbym, aby moje rzeźby umieszczano w krajobrazie,
w jakimkolwiek krajobrazie, niż w najpiękniejszej
choćby budowli

Zaczątkiem Parku Rzeźby w Królikarni był

osiemnastowieczny ogród w stylu angielskim -

dziki, pełen malowniczych polanek i zakątów. Były

w nim tylko dwie rzeźby – przy mostku nad wąwozem
stały dwa lwy. Po II Wojnie, gdy pałac w Królikarni

stał się Muzeum Xawerego Dunikowskiego, w parku

ustawiono rzeźbę jego autorstwa – „Dusza odrywająca
się od ciała”, a potem gdy w 2001 roku Muzeum

przemieniono na Muzeum Rzeźby, utworzono też

Park Rzeźby i w parku zaczęły pojawić kolejne prace:
„Leżący” Olgierda Truszkowskiego, „Tancerka”
Jekateriny Biełaszowej, Rodzina Geoeffreya

Armstronga. Najnowszą rzeźbą w parku w Królikarni
jest „Melancholia” Maurycego Gomulickiego.
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zadanie
Teraz zachęcamy Was do stworzenia własnego Parku Rzeźby. Na kartce A3

namalujcie plan parku – technika dowolna - farbami, kredkami lub flamastrami.

Następnie wydrukujcie kartę pracy, wytnijcie obrazki z rzeźbami z Parku Rzeźby
w Królikarni i przyklejcie je na swoim rysunku parku.
Jeśli nie możecie wydrukować

karty pracy – stwórzcie park rzeźby
samodzielnie. Wybierzcie różne

przedmioty i drobne elementy, które
znajdziecie w domu – klocki Lego,

klocki drewniane, figurki i ustawcie je
na stole, biurku, dywanie, czy półce.
Możecie też samodzielnie zrobić
rzeźby np. z plasteliny. Wybrane

elementy, wyeksponujecie według
swojego pomysłu w domowym

Parku Rzeźby, a potem zaproście
swoich domowników na spacer
i opowiedzcie im o pracach,
które są tam pokazane!
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