Dyptyk Solidarność

Bez tytułu (Solidarność)
Praca fotograficzna bez tytułu.
Praca jest złożona z dwóch fotografii.

Co to jest praca fotograficzna
Praca fotograficzna to zdjęcie lub więcej zdjęć.
Fotografia to inaczej zdjęcie zrobione aparatem fotograficznym.
Artyści fotograficy robią zdjęcia i wystawiają je na wystawach.
Ta praca składa to dwa zdjęcia.
Ta praca to dyptyk, bo ma dwie części.

Z czego składa się praca
Ta praca składa to dwa zdjęcia.
Ta praca to dyptyk, bo ma dwie części.
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Jak wygląda zdjęcie
Zdjęcie jest kolorowe.
Na zdjęciu najwięcej jest koloru czerwonego.

Ja duże są zdjęcia
Zdjęcia są bardzo duże.
Zdjęcia mają 260 centymetrów wysokości.
Zdjęcia mają 370 centymetrów szerokości.

Co przedstawiają zdjęcia
Na zdjęciach są żołnierze.
Żołnierzy jest bardzo dużo.
Może ich być nawet kilka tysięcy.
Na pierwszym i drugim zdjęciu są żołnierze.
Żołnierze są ubrani na czerwono i na biało.
Żołnierzy widzimy z góry.
Widzimy ich z dużej wysokości.

Na pierwszym zdjęciu widać żołnierzy
jako napis Solidarność.
Napis jest czerwony.
Napis jest wyraźny.
Łatwo odczytać napis.
Nad napisem widać mniejszą flagę.
Flaga jest częścią napisu.
Flagę też tworzą ludzie.
Ta flaga to flaga Polski.
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Flaga Polski jest biało-czerwona.
Tylko we fladze pojawia się kolor biały.

Na drugim zdjęciu też są żołnierze.
Żołnierze są ubrani na czerwono i biało.
Są to ci sami żołnierze, co na pierwszym zdjęciu.
Na drugim zdjęciu żołnierze rozchodzą się w różnych
kierunkach.
Na drugim zdjęciu napis Solidarność rozpada się.
Napis jest bardzo niewyraźny.
Trudno odczytać napis.

Co to jest Solidarność
Solidarność to organizacja założona przez ludzi,
którzy chcieli żyć w wolnej Polsce.

Kiedy powstała Solidarność
Solidarność powstała w 1980 roku.
Solidarność powstała w czasie strajków
w Polsce.

Co to jest strajk
Strajk to protest, który polega
na niewykonywaniu swojej pracy.
Ludzie protestują, kiedy nie zgadzają się na to,
co się dzieje, na przykład na decyzje władzy.
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Jak zrobiono zdjęcia
Zdjęcie zrobiono aparatem fotograficznym.
Zdjęcia zrobiono z dużej wysokości.
Najpierw fotograf zrobił pierwsze zdjęcie.
Drugie zdjęcie fotograf zrobił od razu
po zrobieniu pierwszego zdjęcia.
Fotograf zrobił drugie zdjęcie, kiedy żołnierze się rozchodzili.

Kiedy powstały zdjęcia
Zdjęcia fotograf zrobił w 2007 roku.

Kto zrobił zdjęcia
Zdjęcia zrobił fotograf.
Fotograf nazywa się Piotr Uklański.
Piotr Uklański to artysta fotograf.
Artysta tworzy dzieła sztuki w różny sposób.
Piotr Uklański robi zdjęcia, filmy video,
przygotowuje różne konstrukcje,
występuje przed publicznością w czasie performensów.
Performens to rodzaj sytuacji artystycznej.
W tej sytuacji artysta występuje dla publiczności.
Artysta często występuje na ulicy.
Publiczność jest wtedy przypadkowa.
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Gdzie można zobaczyć te zdjęcia
Zdjęcia są w mieście Białystok.
Miasto Białystok znajduje się
na północnym wschodzie Polski.
Zdjęcia są w Galerii Sztuki Arsenał
w Białymstoku.

Symbole: http://www.arasaac.org/
udostępnione na licencji CC (BY-NCSA)
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