
Drewniane jajo – zadanie na sprawność.

Max Ernst mawiał, że wykluł się z jaja, które zniosła jego mama.
Kształt jaja możecie odnaleźć w licznych pracach artysty.
Czasem nawet trudno stwierdzić, czy to już ptak czy jeszcze jajo.

Odszukaj na wystawie prace, na których można zobaczyć owalne
kształty, a następnie wykonaj zadanie:
wyciągnij z walizki drewniane jajo i łyżkę i zrób pięć przysiadów,
trzymając w dłoni jajko na łyżce.

Znajdź w walizce miękki ołówek i cienką kartkę.
Zestaw ten – podpisany „Frottage” – będzie przydatny do kolejnego 
zadania, z którego dowiesz się, na czym polegała ulubiona technika 
Maxa Ernsta. Technika, którą zresztą sam wymyślił! Francuskie słowo 
frottage oznacza tarcie. Przyłóż kartkę do przedmiotu, który znajduje 
się w zestawie, i potrzyj go ołówkiem – na papierze ukaże się odciśnięta 
faktura naszego obiektu.
Spróbuj odnaleźć na wystawie pracę wykonaną tą techniką. 
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Wystawa  Max Ernst. Sny ornitologa zabierze Cię w podróż, podczas której przyda Ci się
mały bagaż. Walizka, którą trzymasz, zawiera zbiór zadań – uprzyjemnią Ci one zwiedzanie.
Max Ernst był malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, twórcą nowych technik artystycznych.
Miał też swoje „drugie ja”, czyli po łacinie alter ego. Max Ernst – ptak wita Cię w wielkim 
ptasim pióropuszu z dużej fotografii w pierwszej sali galerii. Wyciągnij z walizki piórko,
unieś w górę i dmuchaj w nie tak, aby jak najdłużej utrzymać je nad głową.
Czy po tych kilku oddechach jesteś gotowy na lot w przestworza sztuki?

PTASIE TROPY – MAXA ERNSTA WZLOTY

Wleć w podniebny świat surrealistycznej sztuki niemieckiego artysty!



Czasami artyści przybierają przydomki – krótkie, 
łatwo zapadające w pamięć nazwy zastępują ich imię
i nazwisko. Nie inaczej było w przypadku Maxa Ernsta. 
Jego ptasi pseudonim to „Loplop”. Sam artysta opisuje 
tego ptaka tak: „swoista istota przypisana mojej 
osobie, czasem skrzydlata, niezmiennie męskiego 
rodzaju”. Jak, Twoim zdaniem, mógł on wyglądać? 

Narysuj go na kartoniku podpisanym „Loplop”.

LOPLOP
Max Ernst był również rzeźbiarzem. Na wystawie zobaczysz rzeźby, 
jedne bardziej realistyczne, inne abstrakcyjne, czyli takie, 
których sens zależy w dużej mierze od tego, co sam z nich wyczytasz. 
Rzeźba to sztuka trójwymiarowa i dlatego teraz zamienisz się
na chwilę w rzeźbę-ptaka.
Znajdź zestaw podpisany „Ptasia maska” i na postawie 
instrukcji wykonaj maskę, w której możesz zwiedzać dalszą
część wystawy.

Maska z brązu (ptak en face)

W sztuce Max Ernst był odkrywcą i wynalazcą – lubił eksperymenty zarówno w technice,
jak i w formie swoich prac. W książce artystycznej „Maximiliana lub Nielegalne uprawianie 
astronomii” ptak przyjmuje formę znaku-prawie litery. Te ptasie hieroglify to zapis życia 
niemieckiego astronoma-amatora i poety Wilhelma Leberechta Templa. Twoje kolejne zadanie 
będzie więc polegało na odczytaniu zaszyfrowanego zapisu; jest to nazwa mgławicy odkrytej 
przez wspomnianego astronoma. Rozszyfruj zapis.
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„Ptasie hieroglify” Ptaki budują gniazda, swoje ptasie domy, na różne sposoby i z rozmaitych materiałów. 
Niektóre wykorzystują zastane kryjówki, na przykład dziuple, gęstwiny szuwarów lub budki zrobione 
przez ludzi. Inne pracowicie lepią gniazda z gliny, lecz najczęściej wiją je z gałęzi, patyczków albo
pozostawionych przez człowieka odpadów. W zestawie podpisanym „Gniazdko” znajdziesz
materiały do wykonania zadania. Za pomocą sznurka i patyczków uwij gniazdo dla jednego
ze skrzydlatych stworzeń, które odnajdziesz w pracach  Maxa Ernsta.

Na przygotowanej kartce narysuj wybranego ptaka i umieść go w gniazdku. 


