
Art Analysis: Guernica Name - Ім'я: /10 a

Pablo Picasso, Guernica, 1937. Пабло Пікассо, Герніка, 1937 рік.

When this painting was made, most people would have been aware that the small Spanish village of
Guernica was bombed by Italian and German warplanes. The Pro-Fascist Spanish government
believed the village contained anti-Fascist rebels, and asked Italy and Germany to help fight.

Коли ця картина була зроблена, більшість людей знали б, що невелике іспанське село Герніка
бомбили італійські та німецькі військові літаки. Профашистський уряд Іспанії вважав, що в селі
є антифашистські повстанці, і просив Італію та Німеччину допомогти у боротьбі.

You are allowed to use phone or computer-based translation for this assignment. If you do, please
send the results to: ddrapak@gnspes.ca.

Ви можете використовувати для цього завдання телефонний або комп’ютерний переклад.
Якщо так, надішліть результати на адресу: ddrapak@gnspes.ca

Observe: Please list six things that you see:
Зверніть увагу: будь ласка, перелічіть шість речей, які ви бачите:

___/3 ½ pt for each thing observed.
Половина бала за кожну спостережену річ
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Analyse: What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea
or feeling does the colour, style, or technique communicate?

Проаналізуйте: Які підказки та натяки щодо значення художник включив до цього твору
мистецтва? Яку ідею чи почуття передає колір, стиль чи техніка?

For example: “The ___________ means ___________.”
Наприклад: "___________ означає ___________".

___/2 1 pt per visual characteristic or clue
Один бал за візуальну характеристику або підказку
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Interpret: In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason
why you think this is so.

Інтерпретатор: У цілому, що, на вашу думку, намагається передати художник? Будь ласка,
вкажіть конкретну причину, чому ви вважаєте, що це так.

__/3 Full meaning + 1 reason
Півтора бали за повний сенс і півтора бали за причину

Evaluate: Did this artist do a good job of communicating it? Yes or no? (In other words, Is this a good
artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so.

Оцініть: чи добре виконав цей художник свою комунікацію? Так або ні? (Іншими словами, чи
це хороший твір мистецтва?) Будь ласка, дайте вагому та вдумливу причину, чому це так.

__/2 1pt for opinion, 1pt for reason
Один пункт за вашу думку, і один пункт - за вашу причину


