Maria Zelenowa
Artystka malarka z Moskwy niestety nie mogła wysłać obrazów z uwagi na
problemy na granicy kraju, ale napisała w odpowiedzi na zaproszenie dzieci
bardzo osobisty list, który został odczytany podczas wernisażu na
Konfederackiej 4 w Krakowie. Najmłodsi uczniowie ZSS 14 wysłuchali
odczytanego im listu od nieobecnej, ale bardzo zaangażowanej w realizację
projektu rosyjskiej malarki Marii Zelenowej, w którym napisała im między
innymi: „Marysiu, (Marysia Kochanowska z kl I)moje osobiste pozdrowienia
dla Ciebie, ponieważ mamy tak samo na imię. Widziałam Twoje dwa rysunki
– pisklę z jajkiem i świnkę. Naprawdę bardzo mi się podobają! Na pewno
pisklę już się wykluło i czeka, aż z jajeczka wykluje się jego rodzeństwo.
Sama mam młodszego brata i siostrę, również bardzo na nich czekałam – dokładnie tak, jak Twoje pisklę.
Razem zawsze jest fajniej!”
Drogie dzieci, witajcie!
Mam na imię Maria (u nas mówią na mnie Masza). Mieszkam w Rosji, w Moskwie. Kilka lat temu przyjechałam do Polski, aby
nauczyć się rysować i mieszkałam tu przez prawie rok. Wasz kraj naprawdę bardzo mi się spodobał, jak i też spodobało mi się
rysować. Teraz znowu mieszkam w Moskwie, ale bardzo często przyjeżdżam do Polski. Moim ulubionym polskim miastem jest
Kraków. To miasto jest przepiękne! Macie szczęście, że tu mieszkacie!
Wiem, że też rysujecie – wysłano mi kilka Waszych rysunków. Wszystkie są znakomite, jesteście wspaniałymi artystami!
Jakub narysował samochody. Można je łatwo rozpoznać. Wydaje mi się, że w tle znajdują się góry. Być może to Tatry? A może
Bieszczady? Nigdy nie byłam w polskich górach, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tam pojechać. Widzę również żółte promienie
– jakby słońce wygląda zza gór. Myślę, że Jakub doskonale przedstawił słoneczny dzień, kiedy to rodzina pojechała samochodami w
góry, by odpocząć. Brawo!
Izydor narysował kota i myszkę. Na rysunku jest tak dużo ruchu. Od razu widać, jak bardzo kot stara się złapać myszkę i ciągnie do
niej swoje łapki, a myszka ucieka. Jestem bardzo ciekawa, czy kot ją dogoni, czy też nie?
Kolejny kot jest Patryka. A może ten kot ma na imię Patryk? Jest wesoły i także dokądś biegnie. Może zobaczył myszkę na rysunku
Izydora i także na nią poluje? Bardzo mi się podoba, iż na brzuszku kotka widnieją guziczki. Artysta powinien umieć pracować ze
szczegółami, a autor tego rysunku już to potrafi.
Krówka Oskara jest bardzo piękna! Wydaje mi się, że jest biała i ma czarne plamki. Jej głowa jest pochylona w dół – być może je
trawę. Oskar bardzo fajnie i odważnie pracuje z liniami. Cudowna praca!
Marysiu, moje osobiste pozdrowienia dla Ciebie, ponieważ mamy tak samo na imię. Widziałam Twoje dwa rysunki – pisklę z
jajkiem i świnkę. Naprawdę bardzo mi się podobają! Na pewno pisklę już się wykluło i czeka, aż z jajeczka wykluje się jego
rodzeństwo. Sama mam młodszego brata i siostrę, również bardzo na nich czekałam – dokładnie tak, jak Twoje pisklę. Razem
zawsze jest fajniej! Można się dobrze bawić i śmiać. Świnka również jest wspaniała! Narysowałaś uszy, ryjek i ogonek – o niczym
nie zapomniałaś. Twoja świnka jest okrąglutka, na pewno dają jej smaczne jedzenie.
Drodzy mali artyści! Wszyscy jesteście wspaniałymi ludźmi! Życzę wszystkim powodzenia w rysowaniu. Przesyłam serdeczne
pozdrowienia!

