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The Lovers „Kochankowie” 

„Kochankowie” to wideo. 

Co to jest wideo 

Wideo to film nagrany kamerą. 

Wideo to ruchome zdjęcia. 

Wideo może być pamiątką na przykład z podróży. 

Wideo można nagrać samodzielnie. 

Co to jest wideo „Kochankowie” 

Wideo Kochankowie to dwa filmy. 

Wideo Kochankowie to performens. 

Performens to rodzaj sytuacji artystycznej. 
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W tej sytuacji artysta albo artyści występują dla publiczności. 

Artyści mogą coś nagrać albo występować na żywo. 

Publiczność jest wtedy przypadkowa. 

Kto występuje w wideo 

W tym wideo występuje dwoje ludzi. 

Ci ludzie to para, kobieta i mężczyzna. 

Ich imiona to Marina i Ulay.  

Marina i Ulay są artystami. 

Marina i Ulay się kochają. 

 

Marina i Ulay zrobili dwa filmy. 

Jeden film zrobiła Mariny. 

Drugi film zrobił Ulay. 

Marina i Ulay zrobili filmy podczas podróży 

po Wielkim Murze Chińskim. 

Co to jest Wielki Mur Chiński 

Wielki Mur Chiński to mur wybudowany w Chinach. 

Wielki Mur Chiński miał oddzielać Chiny 

od reszty świata.  

Chiny to wielki kraj w Azji. 

Azja to największy kontynent. 

Azja leży na wschodzie od Polski. 
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Mur otacza Chiny. 

Mur wybudowano bardzo dawno temu. 

Mur jest bardzo znany. 

Ludzie chętnie podróżują, żeby zobaczyć ten mur. 

Wielki Mur Chiński to największa taka budowla na świecie. 

Co przedstawia wideo 

Wideo przedstawia podróż Mariny i Ulaya. 

Marina i Ulay szli po murze osobno. 

Marina i Ulay zaczęli iść po murze po przeciwnych końcach. 

Marina wyruszyła w drogę po murze ze wschodu na zachód. 
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Ulay wyruszył w drogę z zachodu na wschód. 

Marina i Ulay chcieli spotkać się w połowie długości muru.  

Film Mariny i film Ulaya rozpoczynają się tak samo. 

Widzimy mur chiński z góry. 

Później na jednym filmie widzimy wideo film z podróży Ulaya. 

Na drugim filmie widzimy wideo z podróży Mariny. 

Oba filmy pokazują inne widoki. 

Na obu filmach ujęcia zmieniają się w tym samym czasie.  

Ulay idzie wolniejszym tempem, a Marina szybszym.  

Marina I Ulay są skupieni i patrzą przed siebie. 

Tam gdzie idzie Marina, mur jest w bardzo dobrym stanie. 

Tam, gdzie idzie Ulay mur jest zniszczony i słabo go widać. 

Ulay często idzie po pustyni. 

Na końcu każdego z filmów jest pokazana ta sama scena. 

Wtedy Marina i Ulay spotykają się.  

Marina i Ulay spotkali się po 90 dniach.  

Na ostatnim ujęciu fimu są Marina i Ulay z flagą. 

Marina i Ulay trzymają flagę.  

Marina i Ulay patrzą daleko prze siebie. 

Na ostatnim ujęciu Marina i Ulay trzymają w dłoniach flagi  

i patrzą daleko przed siebie. 

Ten film to ostatnia wspólna praca Mariny i Ulaya. 

Artyści podróżą po Wielkim Murze Chińskim zakończyli swoją 

artystyczną współpracę oraz swój związek. 
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Kiedy powstało to wideo 

Wideo powstało w 1988 roku. 

Kto zrobił to wideo 

Wideo zrobili Marina Abramović 

i jej partner Ulay.  

Marina i Ulay byli parą. 

Marina jest sławną artystką. 

Marina i Ulay pochodzą z Serbii. 

Serbia to państwo na południu Europy. 

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione  

na licencji CC (BY-NC-SA) 


