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Wystawa „Marvel Spider-Man i Avengers oko w oko”

Superbohaterowie w Galerii Krakowskiej
Mają nadprzyrodzone moce, są bohaterami najpopularniejszych komiksów, a przez najbliższe 10 dni można ich spotkać w

Galerii Krakowskiej. Od 5 do 14 maja świat Marvela przeniesie się do Galerii, gdzie każdy fan Avengersów będzie miał

okazję spotka Spider-Mana, Hulka czy Kapitana Amerykę.
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Grupa Avengers została stworzona ponad 50 lat temu przez Marvel Comics. Choć skład drużyny często się zmieniał, to
główny cel, który im przyświecał do dzisiaj pozostał niezmienny. Avengersi są świadomi, że pojedynczo nie są w stanie
pokonać wrogów, dlatego łączą swoje nadprzyrodzone moce: zwinność, nadludzką siłę, wytrzymałość czy umiejętność
latania, by wspólnie walczyć ze złem. 

Wystawa „Marvel Spider-Man i Avengers oko w oko” składa się z 8 modułów. Na 5 „wyspach” stoją plastyczni
superbohaterowie: Spider-Man, Thor, Iron Man, Hulk oraz Kapitan Ameryka. Każda z postaci została wykonana z włókna
szklanego, masy plastycznej i metalu. Wszystkie wyspy postaci są dodatkowo wyposażone w interaktywne punkty
informacji o bohaterze.

Dodatkową atrakcją dla wszystkich, którzy odwiedzą Galerię Krakowską, jest Encyklopedia postaci oraz Strefa interakcji.
Na dużym ekranie widzowie mają okazję zobaczyć projekcje wykonane na bazie zwiastunów oryginalnych filmów czy
fragmentów seriali animowanych. Na słupach reklamowych stylizowanych na lata 50. i 60., rozstawionych na terenie
Galerii, są duże karty komiksowe oraz multimedialny, dotykowy ekran. Z kolei w Strefie interakcji znajduje się
Laboratorium Hulk’a ze skanerem dłoni porównującym DNA, Test Avengers, gdzie można zmierzyć swój wzrost, wagę,
siłę i porównać je z wynikami ulubionych superbohaterów oraz Latający Thor, poruszający się pod wpływem odbicia
lustrzanego światła.



Wystawę „Marvel Spider-Man i Avengers oko w oko” można zobaczyć od 5-14 maja w Galerii Krakowskiej (poziom -1, 0).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji udziela:

informacja@galeriakrakowska.pl
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Z przyjemnością będziemy informować
Państwa o najciekawszych wydarzeniach i
ofertach dla dzieci i rodzin (nie tylko z
Krakowa:)!
Wystarczy zapisać s ię do naszej  l isty
mailingowej.
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