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 Aktualności » Wędrówka szlakiem street artu. Autobusem i meleksem

Wędrówka szlakiem street artu.
Autobusem i meleksem

Zwiedzający poznają historię „Mozaiki Wyspiańskiego i Mehoffera” widniejącej na rondzie Mogilskim

Turystyka. Niektórzy wybierają muzea, inni wypoczynek nad wodą, a my proponujemy ciekawą
alternatywę - podziwianie ulicznej sztuki, która koresponduje z architekturą Krakowa.

Jeżeli chcesz zobaczyć najciekawsze krakowskie murale i posłuchać przewodnika, który wie o nich
wszystko, zapisz się na dzisiejszą bezpłatną wycieczkę szlakiem street artu. 

- Niektórzy naukowcy twierdzą, że udanego eksperymentu nie należy powtarzać, ale muszę
powiedzieć, że ta zasada nie ma zastosowania w przypadku naszego  „Krakowski szlak
street artu”. Dostałem liczne sygnały i głosy poparcia, które tylko potwierdziły, że idziemy w dobrym
kierunku - mówi Jarosław Szymczak, dyrektor  Krakowskiej, organizator projektu bezpłatnych
wycieczek.

reklama

9 lipca 2016
Urszula Wolak

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Drukuj artykuł

Prześlij do znajomego

(© fot. Adam Wojnar)

Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie

[ZDJĘCIA, WIDEO]

ŚDM 2016. Bez opłat za przejazd autostradą

Kraków - Katowice tylko w razie wielkiego

natężenia ruchu

Więcej kozic w Tatrach

Zielone światło dla „Skrzydeł Krakowa”

 Ludzie mówią o nim Beethoven z
Murzasichla. Genialny samouk broni szkoły

muzycznej [WIDEO]

Rektor Andrzej Chochół doktorem Honoris

Causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu

Handlowo - Ekonomi Art. Sponsorowany

zobacz więcej »

Aktualności z regionu

Aktualności z kraju i świata

Najczęściej czytane

Najczęściej komentowane

reklama

1/2

projektu

Galerii

AKTUALNOŚCI REGION MAGAZYNY PO GODZINACH SPORT NEKROLOGI MAGNES ARCHIWUM

http://www.dziennikpolski24.pl/wykup_dostep/
http://www.dziennikpolski24.pl/logowanie/
http://www.dziennikpolski24.pl/
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/
http://www.dziennikpolski24.pl/region/
http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/
http://www.dziennikpolski24.pl/po-godzinach/
http://www.dziennikpolski24.pl/sport/
http://www.dziennikpolski24.pl/nekrologi/
http://www.dziennikpolski24.pl/magnes/
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/wedrowka-szlakiem-street-artu-autobusem-i-meleksem,10386596/#
http://www.dziennikpolski24.pl/
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/
http://www.dziennikpolski24.pl/autorzy/urszula-wolak/
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/wedrowka-szlakiem-street-artu-autobusem-i-meleksem,10386596/#komentarze
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/wedrowka-szlakiem-street-artu-autobusem-i-meleksem,10386596/#komentarze
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/wedrowka-szlakiem-street-artu-autobusem-i-meleksem,10386596/#drukuj_dol
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/wedrowka-szlakiem-street-artu-autobusem-i-meleksem,10386596/#
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/g/wedrowka-szlakiem-street-artu-autobusem-i-meleksem,10386596,19407980/
http://www.dziennikpolski24.pl/region/
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/festiwal-teatrow-ulicznych-w-krakowie-zdjecia-wideo,10386720/
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/sdm-2016-bez-oplat-za-przejazd-autostrada-krakow-katowice-tylko-w-razie-wielkiego-natezenia-ruchu,10386634/
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/wiecej-kozic-w-tatrach,10386644/
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/zielone-swiatlo-dla-skrzydel-krakowa,10386616/
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/ludzie-mowia-o-nim-beethoven-z-murzasichla-genialny-samouk-broni-szkoly-muzycznej-wideo,10386066/
http://mreg.hit.gemius.pl/hitredir/id=AkWQ_2Lh4ytLRe6JrOtC_7eOXkG8BGOg8JecABfYLTn.d7/stparam=vdgsnweqst/fastid=lanfqwfdrwjszkdsnqlkzftugnmx/sarg=578079E16113E679/url=http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/rektor-andrzej-chochol-doktorem-honoris-causa-kijowskiego-narodowego-uniwersytetu-handlowo-ekonomi,10381443/
http://www.dziennikpolski24.pl/region/
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/wedrowka-szlakiem-street-artu-autobusem-i-meleksem,10386596/www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/
http://www.dziennikpolski24.pl/forum/
http://www.dziennikpolski24.pl/forum/


A co czeka zwiedzających na szlaku? M.in. dzieło Piotra Janowczyka „Kazimierskie murale
historyczne” (ul. Józefa), przedstawiające postaci ściśle związane z krakowskim Kazimierzem.
Rozpoznamy w nich Kazimierza Wielkiego, Esterkę, Karola Knausa, Helenę Rubinstein oraz cesarza
Józefa II Habsburga. 

- Mural nie tylko odzwierciedla klimat jednej z najstarszych dzielnic Krakowa, ale także przybliża
społeczności ich historię. Z kolei dzieło Sainera znajdujące się na FORUM  bardzo
dobrze podkreśla modernistyczny charakter tego miejsca - wyjaśnia Anita Seweryn, koordynatorka
„Krakowskiego szlaku”. 

Podczas trwającej właśnie trzeciej edycji „Krakowskiego Szlaku Street Artu” mieszkańcy i turyści
będą mogli wziąć udział w dwóch alternatywnych wycieczkach (meleksowej i autobusowej). 

Podróżując dziś autobusem, zobaczymy murale na rondzie Mogilskim, przy FORUM Przestrzenie
oraz w Nowej Hucie. - Zwiedzający poznają historię powstania „Mozaiki Wyspiańskiego oraz
Mehoffera”, przejdą się kolorowymi schodami autorstwa Moniki Pasek i Agnieszki Roli oraz
dowiedzą się, co zainspirowało Aleksandrę Toborowicz do stworzenia „Audiomuralu” - zachęca
Anita Seweryn. , tak jak w ubiegłym roku, rozpoczyna się przy zwycięskim muralu konkursu
Mall Wall Art na wschodniej ścianie Galerii Krakowskiej, autorstwa Justyny Posiecz-Polkowskiej. 

Podczas wycieczki meleksowej (16 lipca) będzie można zobaczyć 25 murali. Kolejne przystanki będą
znajdować się na terenie Starego Miasta, Kazimierza, Zabłocia i Podgórza. Tam podziwiać będziemy
dzieła m.in. Blu, Nawera, Mikołaja Rejsa i Marcina Wierzchowskiego. 

Podczas wycieczki Galeria Krakowska zapewnia każdemu uczestnikowi unikatowy album KSSA oraz
plecak. Wycieczki  trzy godziny. Aby wziąć w nich udział, należy zgłosić się pod nr tel. 507 108
984 lub zarejestrować się na stronie internetowej szlakmurali.pl. 

urszula.wolak@dziennik.krakow.pl 
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