
Trzej muzykanci
Prace uczniów klas szóstych 

inspirowane obrazem Pablo Picasso



Trzej muzykanci
Lena Potrykus

Obraz przedstawia trzy osoby grające na 
instrumentach. Jedna gra na gitarze, a 
inna na pianinie. Praca jest wykonana w 
kwadracie choć niektóre elementy 
wychodzą poza nią. Inspirowałam się 
obrazem Pablo Picasso. Trudno opisać 
wygląd postaci gdyż składają się z różnych 
form geometrycznych. W pracy 
wykorzystałam technikę kolażu. Praca ma 
formę zamkniętą.



Trzej muzykanci
Daria Dmitrewicz

Narysowałam pracę, inspirując się 
obrazem Pablo Picasso „Muzykanci”. 
Do narysowania tej kopii, użyłam 
kartki papieru w kształcie kwadratu 
(16 na 16 cm), kredki i cienkopisy. 
Obraz przedstawia trzech mężczyzn 
grających na instrumentach. Jeden 
gra na flecie, drugi na gitarze, a trzeci 
trzyma nuty.   



 Muzykanci
Emilia Mańka

Praca ,,Muzykanci” została wykonana z gazety, 
ścinków kolorowego papieru, do pracy 
potrzebne były nożyczki oraz klej. W tej pracy 
zostały użyte kolory czyste. Przedstawia on 
trzech mężczyzn grających na instrumentach, 
ciała składają się z geometrycznych form.Trudno 
jest również określić miejsce, w którym znajdują 
się muzycy. Obraz jest kolorowy i radosny, 
przywołuje miłe skojarzenia. Dominuje kolor 
żółty, szary, niebieski, czarny i biały. Ich twarze 
są prawdopodobnie zasłonięte maskami, ostatnia 
postać ma brodę i jest ubrana w szarą szatę. 
Jest to kompozycja zamknięta.  



Trzej muzykanci
Nadia Zelich

Obraz przedstawia  trzy kobiety grające na 
różnych instrumentach. Kobieta po lewej 
stronie gra na akordeonie, dziewczyna w 
środku śpiewa a osoba po prawej stronie gra 
na trąbce. Zawsze razem grają pod 
nieskazitelnym niebem. Praca jest wykonana 
w technice kolażu. Użyte w pracy materiały 
to:skrawki z gazet, naklejki, fragment folii 
bąbelkowej, papier kolorowy,farby plakatowe, 
papierowa taśma oraz kawałek tkaniny.



Trzej muzykanci
Michał Drozdowski 

1. Praca przedstawia trzech muzykantów, 
którzy grają koncert na żywo w telewizji.
2. Praca została przedstawiona w stylu lat 
90.
3. Praca miała na celu przedstawić trzy 
osoby które grają na różnych 
instrumentach.
4. W tej pracy wzorowałem się obrazem 
Pabla Picasso pt. ,,Trzej muzykantów”.

Michał Drozdowski



Trzej muzykanci
Zuzanna Zachmyc 

Obraz przedstawia trzech 
muzykantów którzy grają na próbie 
przed występem.

Muzykanci przedstawieni są z 
bębnem , gitarą i fletem .

  W pracy zastosowano            
perspektywę barwną.

 Prace zrobiłam: ołówkiem ,     
kolorowymi długopisami i pisakami .



Muzykanci
Kinga Krysiak

Praca przedstawia muzykantów, z których 
jeden gra na trąbce, drugi na gitarze, a 

ostatni na bębnie.
Dzieło jest wykonane techniką kolażu z 

wykorzystaniem gazety i różnokolorowych 
papierów.

Inspirowane jest pracą Pabla Picassa pt. 
“Trzej muzykanci”.

Format tej pracy to kwadrat 30 cm x 30 cm.
Jest to kompozycja statyczna i zamknięta.
W rysunku nie zastosowano perspektywy, 
postacie są ukazane za pomocą prostych 

kształtów geometrycznych. 



Trzej muzykanci
Antoni Wnuczek

1.Obrazek przedstawia trzech 
muzykantów, którzy grają koncert 

na żywo.
2.Jak widać jeden z nich gra na 
tamburynie, drugi z nich gra na 

gitarze a trzeci śpiewa.



Trzej muzykanci
Henryk Lima Klapczyński

1.Rysunek przedstawia trzech muzyków 
grających na instrumentach podczas 
koncertu. Pierwszy z nich gra na gitarze 
elektrycznej, drugi gra na trąbce, a trzeci gra 
na bębnie.
2.Ten rysunek jest narysowany na kartce A4.
3.W tej pracy wzorowałem się obrazem Pabla 
Picasso pt. ,,Trzej Muzykanci”



Trzej muzykanci
Malwina Kupidura



Trzej muzykanci
Bartosz Fiega

  Mój obraz przedstawia trzech
muzykantów. 

Jeden z muzykantów 
gra na gitarze.

Dwóch następnych
obsługuje się puzonami.



Weronika Łada



Trzej muzykanci
Blanka Wróbel 

Moja praca została wykonana farbami 
plakatowymi, kredkami, papierem 
kolorowym technicznym na białej kartce 
technicznej w formie kwadratu. Na 
pierwszym planie widać trzech 
muzykantów w sklepie muzycznym 
wybierających instrumenty. Na drugim 
planie widać dużą gitarę oraz stół z 
instrumentami. Inspirowałam się obrazem 
Pabla Picasso, moim motywem  
przewodnim pracy był kolor fioletowy i 
baby blue. 



Trzej muzykanci
Rafał Sierszuła

Moja praca inspirowana obrazem 
Pablo Picasso została wykonana w 

sposób mieszany. Użyłem do 
wykonania pracy pasteli suchych

 i olejnych, kolorowy papier oraz pisaki.
Każdy z muzykantów przedstawiony 
jest na tle innej figury geometrycznej.

Muzykanci przedstawieni w mojej pracy 
grają na nowoczesnych instrumentach 

Launchpad i DJ pad.



Trzej muzykanci
Antek Szymczak

Praca przedstawia trzech muzykantów 
wykonanych techniką mieszaną 

grających w kapeli rockowej 
wykonanych pastelami oraz wyciętymi 
kolorowymi kartkami A4. Pierwszy z 

lewej cały wycięty z papieru 
kolorowego gra na klawiszach, 

człowiek na środku zrobiony techniką 
mieszaną śpiewa, a człowiek cały 

narysowany pastelami gra na rockowej 
gitarze. Za nimi jest narysowana 

pastelami ściana z falami a z boku i na 
górze czarne głośniki które grają. 

Obrazek jest wielokolorowy i nuty co 
mu dodaje charakteru muzycznego.



Trzej muzykanci
Wojciech Kwaśny

Moja praca przedstawia 
muzykantów których podczas 
grania na instrumentach łączy 
muzyka.Muzyka dodaje barwy 
mojemu rysunkowi.Obrazek 

przedstawia kompozycję otwartą.



Trzej muzykanci
Róża Korzeniewska

Tematem był ,,Trzej Muzykanci”. 
Ta praca została zrobiona z 

gazety i rysunków. Na obrazie 
widać różne instrumenty 

muzyczne, które są bardzo 
kolorowe.



Trzej muzykanci
Jakub Dunikowski

Obraz przedstawiony na fotografii jest 
inspirowany dziełem Pablo Picasso pod tytułem 
“Trzej muzykanci”. Na obrazie zostali 
przedstawieni w przeciwieństwie do dzieła 
Pabla Picasso dwaj muzykanci, grający na 
instrumentach. Osoba po lewej stronie, gra na 
flecie, a muzykant po prawej stronie gra na 
gitarze. 



Trzej muzykanci
Karolina Kowal

Moja praca została wykonałam farbkami 
plakatowymi. Przy malowaniu świetnie się 
bawiłam. Na tym obrazie nie ma grawitacji i latają 
piłeczki.
Każdy z muzykantów ma takie samo ubranie.



Trzej muzykanci
Maksym Demczenko 



Trzej muzykanci
Ania Hreczyn

Obraz został inspirowany dziełem Pablo 
Picasso “Trzej muzykanci”. Rysunek 

przedstawia trzech mężczyzn grających na 
instrumentach. Po lewej stronie ukazany 

jest grajek trzymający w ręce flet. Po środku 
gra mężczyzna na gitarze . Z prawej strony 
rysunku znajduje się mężczyzna śpiewający 

z nut. Moją pracę wykonałam kredkami 
inspirując się figurami geometrycznymi. W 

większości zastosowałam ciepłe kolory. 



Trzej muzykanci
Roger Pawlak

Moja praca przedstawia trzech muzykantów 
grających na instrumentach. Wykonałem ją 
pisakami, kredkami, cienkopisami i 
ołówkiem. Rysunek przedstawia 
kompozycję zamkniętą. Wykonując swoją 
pracę wzorowałem się  obrazem Pabla 
Picasso pdt. “Trzej muzykanci”.



Trzej Muzykanci
Konrad Bińczycki

Moja praca przedstawia trzech 
muzykantów. Grają oni na 

instrumentach flecie, gitarze oraz 
trójkącie. Wzorowałem się na 

obrazie Pabla Picassa pod 
tytułem trzej muzykanci. Jestem 
dumny ze swojej pracy i mam 
nadzieje że spodoba się też 

innym.



Trzej muzykanci
Jakub Przybylak

Moja praca przedstawia 3 
muzykantów którzy grają w 
zespole jeden z członków 

(najbardziej po lewej) gra na 
tamburynie osoba która jest po 
środku gra na klarnecie oraz

w tle jest wokalista który skacze 
ze sceny.



Trzej muzykanci
Maciej Moczyński

  Moja praca przedstawia trzech 
muzykantów. Jeden gra na 
saksofonie, drugi trzyma nuty, a 
trzeci gra na harmonii.
  Praca została wykonana przy 
użyciu kolorowego papieru 
technicznego, wycinków z gazet
oraz papieru w linie. Głowy i 
części ciała wykonałem kredką.
  Inspirowałem się obrazem 
Pabla Picasso pt.: ,,Trzej 
muzykanci”.



Trzej muzykanci
Emilka Zielińska 

 Moja praca  przedstawia trzech 
muzykantów. Jest ona wykonana 
kredkami . Pierwszy (najbardziej 
po lewej) gra na gitarze po jego 

prawej stronie gra na 
tamburynie, a ten co jest 

najbardziej po prawej gra na 
trójkącie. 



Trzej muzykanci
Artur Wachowiak

Opis pracy
Praca przedstawia trzech 

muzykantów Pabla picassa.
Wykonana została farbami 

plakatowymi



Trzej muzykanci
Basia Pacholczyk

 Namalowałam obraz pod 
tytułem “trzej muzykanci“.

Inspirowałam się obrazem Pabla 
Picassa, który również miał tytuł
 “Trzej muzykanci”. Mój obraz 

został zrobiony techniką kolażu.
Na mojej pracy jest panów: 

pierwszy gra na pianinie, drugi 
gra na flecie, a trzeci gra na 

gitarze.



Trzej muzykanci
Alan Krakowski

Na moim obrazku jest dwóch 
ludzi grających na instrumentach 
ten obrazek mi za bardzo nie 
wyszedł nie podoba mi się on       



Trzej muzykanci
Anna Czarnowska

Praca wykonana na podstawie 
obrazu Pablo Picasso ,,Trzej 
Muzykanci’’. Moja praca jest 
wykonany kredkami. Moja 

technika to ukazanie innych 
zwierząt jako muzykantów.
Muzykanci przyjęli formę 

zwierząt ponieważ kocham 
zwierzęta i chciałam pokazać, że 

nie tylko ludzie mogą grać na 
instrumentach. 



Stanisław Czyżyk

Arcydzieło zostało wykonane za pomocą farb 
akrylowych, palów, pisaków

i kartek z kolorowego bloku technicznego.
Są to trzej muzykanci, jeden

grający na gitarze, drugi śpiewający, a ostatni 
jest kompozytorem. Postacie nie są pokazane 

nierealistycznie,
bardzo kolorowo.



Trzej muzykanci
Staś Grobelny :)

Moja praca jest bardzo 
inspirująca, która przedstawia 3 

muzykantów jak u Pablo 
Picasso: 1 gra na gitarze, 2 gra 
na flecie, a 3 trzyma nuty. Pracę 

wykonałem pisakami.



Trzej muzykanci
Marta Jóźwiak

Rysunek został wykonany pastelami 
oraz ołówkiem. Przedstawia on  
czterech muzykantów, jednego 

grającego na gitarze,drugiego grającego 
na keyboardzie, trzeciego śpiewającego  
natomiast czwarty gra na grzechotkach. 
Obok ludzi są głośniki oraz lampy, które 

oświetlają scenę. Kompozycja jest 
zamknięta.



Trzej muzykanci
Mikołaj Pankowski

Obrazek przedstawia trzech 
muzykantów:

Jeden gra na saksofonie.
Drugi gra na gitarze. 
A trzeci gra na flecie.

Praca została wykonana z 
tektury falistej i kredek



Trzej muzykanci
Michał Kaczmarek

Rysunek wykonałem pastelami a 
inspirowałem się obrazkiem pod 
tytułem Trzej Mali Muzykanci. 
Wpierw naszkicowałem 
postacie,następnie dodałem im 
instrumenty a na końcu 
narysowałem tło.



Oliwia Ratajczak



Trzej muzykanci
Julianna Urbaniak

Moja praca ukazuje muzykanta XIX wieku. 
Starałam się odtworzyć dawny ubiór 
zielonym kapeluszem z piórem i długim 
czerwonym płaszczem. Ów muzykant gra 
na wiolonczeli.
Rysunek zrobiłam wyłącznie ołówkiem i 
kredkami,a za model postaci użyłam 
drewnianą kukiełkę do szkicu.



Trzej muzykanci
Wiktoria Roth

Praca jest abstrakcją. 
Została wykonana pastelami i 

akwarelami.
Przedstawia instrumenty 

muzyczne grające bez niczyjej 
pomocy.



Trzej muzykanci
Zuzia Sobień

Moja praca nosi nazwę 
,,Trzej Muzykanci”. Merkury gra na flecie, 
Wenus gra na marakasach, Ziemia gra na 
cymbałkach, Mars gra na ukulele, Jowisz 

gra na talerzach, Saturn  śpiewa, Uran gra 
na saksofonie, a Neptun gra na bębnie.
Tło zostało pokolorowane pisakiem, a 

planety Układu Słonecznego są wycięte z  
kolorowego papieru. Ozdobny jest brokat. 

Starałam się wyciąć planety według 
wielkości. 



Trzej muzykanci
Kalina Rogowicz

Mój obraz przedstawia trzech 
muzykantów i jest inspiracją 

obrazu Pablo Picasso pt. 
MUZYKANCI. 

Obraz został namalowany przy 
użyciu pasteli i przedstawia 3 

osoby grające na różnych 
instrumentach. 



Trzej muzykanci
Filip Rybacki

Obraz ten jest narysowany 
ołówkiem. Na tym obrazie 
jest 3 muzykantów. Jeden 

gra na gitarze 
elektrycznej,drugi gra na 

skrzypcach,a ostatni gra na 
gitarze  



Trzej muzykanci
Laura Proszyk

Praca została wykonana 
techniką malarską. Do 

namalowania pracy użyłam 
farby akwarelowe.



Trzej muzykanci
Barbara Burchardt

Praca została wykonana 
techniką kolażu, użyłam do jej 

wykonania: papieru kolorowego, 
nożyczek, kleju i farb. Jej 

tematem są trzej muzykanci, 
którzy grają na różnych 

instrumentach.



Trzej muzykanci
Julia Rzepczyńska

Mój obraz ma tytuł “Trzej muzykanci” namalowany na 
podstawie obrazu Pabla Picassa.Mój obraz jest 

namalowany pastelami ołówkiem i kredkami.
Obrazek na pierwszym planie przedstawia stojak na nuty 

z nutami oraz trzech muzykantów grających na 
wiolonczel,flecie i skrzybcach.na drugim planie widać 

nutki na pięciolinii i pianino.wykonałam obraz  nie 
realistyczny gdyż nie widać latających dźwięków a 

wszystko ma kształt podobny do kwadratu.



Trzej muzykanci w czapkach
Maja Tecław

Mój obrazek jest wykonany 
techniką kolażu.

Jest on przedstawiony 
kompozycją z akcentem. Na 

obrazku jest trzech 
muzykantów którzy grają na 
saksofonie, pianinie, gitarze 

oraz wiolonczeli. Muzykant po 
środku próbuje zagrać na 

pianinie i gitarze. 



Trzej muzykanci
Joanna Konrad

Obrazek wykonany na 
szarym papierze techniką 

mieszaną - użyłam 
kredek, markerów oraz 

białego żelopisu. 



Trzej muzykanci
Natalia  Stasiak

Obraz przedstawia trzech 
muzykantów.
Tą pracę narysowałam ołówkiem 
i pokolorowałam ją 
kredkami.Praca jest bardzo 
kolorowa ponieważ praca staje 
się bardziej  niesamowita.



Trzej muzykanci
Ania Łojewska

Do wykonania tej pracy użyłam 
różnych materiałów

 np.naklejania, malowania, 
rysowania. Materiały które 
wykorzystałam to serwetki, 
gazeta, nakrętka, kawałek 
ołówka, papiery kolorowe.

Tematem pracy było 
zainspirowanie się pracą Trzech 

muzykantów Pabla Picassa, 
która polegała na utworzeniu z 

przeróżnych kształtów 
muzykantów, którzy grają na 

instrumentach.



Trzej muzykanci
Anna Łojewska

Tematem tej pracy jest 
odwzorowanie Trzech 

muzykantów Pabla Picassa.
Użyłam do niej ołówków i kredek.

Kompozycja polega na użyciu 
różnych dziwacznych kształtów 

tak aby one przedstawiały osoby
Ta technika nosi nazwę kubizm.



Kuba Donarski
Moja praca jest wykonana techniką kolażu.
Tematem  są grający muzykanci. 
Widoczne instrumenty to saksofon, skrzypce i lira 
korbowa, które są wykonane  z drewna.
Pozostałe elementy wykonane są z metalicznego i 
zwykłego papieru kolorowego oraz tkaniny 
bawełnianej. Tło jest wykonane farbą plakatową w 
kolorze łososiowym. 



Trzej muzykanci
Szymon Mikołajczyk

Praca została zrobiona na 
podstawie obrazu Pabla Picassa 
“Trzej Muzykanci”. Praca jest w 

orientacji pionowej. Praca 
została wykonana za pomocą 

przyklejania skrawków 
kolorowego papieru. Użyłem do 
niej także ołówka. Kompozycja 
polega na przyklejeniu różnych 
kształtów.Do wykonania pracy 

wykorzystałem: klej, 
nożyczki,skrawki papieru, kartka 

papieru i ołówek. 



Trzej muzykanci
Blanka Biniaszewska

Wzorowałam się na różnych 
ciekawych kształtach ,temu 

jeden z muzykantów ma 
trójkątną głowę. Wszystko 
oprócz tła,nut i podłogi jest 

wycięte z gazety.



Trzej muzykanci
Michal Pawlowski

Wzorowałem się na postaciach  z gry ,,The Henry 
Stickmin Collection”. Praca została wykonana przy 
pomocy wycinków gazet z Castoramy i Aldiego, które 
wypełniły tło, użyłem też papierów samoprzylepnych i 
czarnych pisaków. Deski płotu imitują pięciolinię i na 
nich narysowałem nuty. Muzykanci są 
pierwszoplanowymi postaciami na obrazie, środkowa 
postać i muzykantka grają patrząc na siebie a postać 
po lewej gra na key boardzie i patrzy na osobę 
oglądająca obraz.                                



Trzej muzykanci
Sebastian Kiwitt

Jak dobrze być muzykalnym. Postacie 
muzykantów umieściłem w kwadracie, 
który wyciąłem z ozdobnego papieru. 

Postacie wycinałem z kolorowego papieru. 
Oczy usta i nos oraz guziki rysowałem 

pisakami. Niektóre elementy pracy jak np. 
kapelusz, czapka Mikołaja oraz 

instrumenty muzyczne wycinałem z 
kolorowych gazet. Tło pracy 

pokolorowałem zieloną kredką.   



Trzech muzykanci 
Maja Beszterda

Do wykorzystania tej pracy 
wykorzystałam różne materiały. 
Sukienkę zrobiłam z kawałka 
materiału, a włosy  z włóczki. 

Włosy i grzechotki zrobione są z 
pomponów. Strój środkowego 

muzykanta jest zrobiony z 
kolorowego papieru. Czerwony 
strój jest zrobiony z taśmy do 

prezentów. Instrumenty zrobiłam 
z kolorowego papieru, 

pomponów i wykałaczek.



Trzej muzykanci
Artur Błaszkiewicz

Moja praca przedstawia trzech 
muzykantów - Astronautów. Są 

oni bohaterami gry ,,Among us’’. 
Są na statku kosmicznym.Tło 

wykonałem z bibuły a 
astronautów i ich instrumenty z 
filcu i sznurka. Zastosowałem 

technikę kolażu. Jest to 
kompozycja zamknięta.



Trzej muzykanci
Artur Błaszkiewicz

Prace stworzyłem techniką kolażu. Najpierw 
przykleiłem tło z papieru kolorowego i bibuły. 

Powycinałem elementy z filcu i papieru. 
Przykleiłem je do kartki z tłem. Dorysowałem 

szczegóły pisakiem i ołówkiem. Zastosowałem 
technikę kolażu.

Tematem pracy są trzej muzykanci - kopia dzieła 
Pablo Picasso. Jest to kompozycja zamknięta, 
dynamiczna (muzykanci grają) i abstrakcyjna.. 

 



Trzej muzykanci
Tomek Kirszman

Praca została wykonana z 
materiałów :filc, stare gazety, 
farby, tkaniny, bibuła, mazaki, 
rolka po papierze toaletowym, 
stara skarpetka i maseczka.



Trzej muzykanci
Ania Marciniak

moja praca została wykonana 
pisakami  i naklejonymi 

kolorowymi papierami. Jest ona 
wykonana w kwadracie a 

szczegóły zostały wyróżnione 
czarnym cieńkopisem. Na moim 

obrazku przeważa kolor niebieski 
ale można zauważyć na nim 

dużo jego odcieni.



Trzej muzykanci
Aleksandra Lis

Moja praca jest wykonana 
techniką kolażu. Jest utrzymana 
w żywych kolorach. Kolaż jest 

wykonany z papieru kolorowego, 
papierków, gumek, pastelów i 

pisaków. 
Na pracy widnieje trójka 

muzykantów, grających na 
instrumentach. Mężczyźni grają 
na gitarze, flecie i tamburynie.



Trzej muzykanci
Maciej Pankowski

Obraz przedstawia trzech muzykantów 
grających na instrumentach takich jak: 
gitara, flet i kontrabas. Obraz ten jest 

zrobiony w kwadracie za pomocą tektury 
falistej i plasteliny. Wszyscy muzykanci są w 
jednakowych strojach. Muzycy grają  piękną 

melodię. Praca jest inspirowana obrazem 
Pabla Picasso. Rysunek jest tworzona 

techniką kolażu. Praca była robiona bardzo 
starannie. Obraz robiłem przez około 
godzinę. Tło pokolorowałem kredkami 



         Trzej muzykanci

W mojej pracy użyłam pisaki i ołówek. Chciałam 
odwzorować tu dwie osoby grające na 

instrumentach i jedną śpiewającą.

Gabriela Dziembowska



Trzej muzykanci
Agata Busse

Wykonałam obraz z kolorowych 
kartek przy pomocy ołówka i 

korektora.
Przedstawia to trzy osoby o 

nienaturalnych kształtach.Jedna 
osoba trzyma gitarę zaś druga 

śpiewa,a trzecia czyta nuty. 
Wzorowałam się na obrazie 

Pabla Picasso pt.,,Trzej 
muzykanci”.



●

Trzej muzykanci
Emilia Prabucka

Do wykonania tej pracy użyłam 
różnych technik takich jak np. 

wyklejanie, rysowanie.
Materiały które użyłam to: 

kawałki kolorowych kartek. Do 
złączenia użyłam cienkopisów 

oraz markerów.
Tematem pracy było 

odwzorowanie obrazu Pabla 
Picassa ,,Trzej Muzykanci”.



Trzej muzykanci
Artem Bielkov 


