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Upiększenie starych budowli, konkurencja dla billboardów i reklam, a także
uaktywnienie młodzieży do twórczego myślenia – to niektóre definicje street
artu według krakowskich gimnazjalistów, którzy wzięli udział w konkursie
Galerii Krakowskiej „Street Art – o co kaman?”. Zwyciężyły trzy szkoły:
Prywatne Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 46 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Oświęcimiu.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

 Zwiedzanie miejskich murali to szansa dla uczniów na poznanie   ulicznej i
odkrycie nieznanych zakątków Krakowa, ale też pobudzenie wyobraźni, ćwiczenie
umiejętności interpretacji obrazu i świetna zabawa w skojarzenia.

Szlakiem krakowskich murali (Mat.pras.)
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1 Jesienią drugi etap przetargu na S7 do
granicy z woj. świętokrzyskim

2 Fabryka miała się zamienić w hotel i
biura. Zaprotestowali mieszkańcy

3 Ojciec piłkarza Bartosza Kapustki: Gdyby
tylko częściej dzwonił...

4 Akcje TOPR w Tatrach. Turyści poszli w
góry bez wyposażenia

5 Bonarka: Za zakupy dostaniesz
całodzienne bilety na autobusy i
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Takie edukacyjne wycieczki Krakowskim Szlakiem Street Artu organizuje Galeria
Krakowska (patronem jest Agnieszka Łakoma, plastyk miejski). Inicjatywę wspiera
Magistrat i Krakowskie   Festiwalowe.Biuro

REKLAMA

http://www.sciagnij.pl/programy/f/k-Biuro/1
http://ad.adview.pl/ad/reloadwww?atex=631236&url=http%3A%2F%2Fwww.pikniklotniczy.krakow.pl&dx=35796&jsp=23&ts=1465914787564
http://ad.adview.pl/ad/reloadwww?atex=629833&url=http%3A%2F%2Fkrakow.wyborcza.pl%2Fkrakow%2F1%2C101436%2C20158943%2Czwrot-w-karierze-jest-mozliwy.html&dx=35796&jsp=23&ts=1465914787564
http://ad.adview.pl/ad/reloadwww?atex=630145&url=http%3A%2F%2Fcasafeliz.pl%2F%3Futm_source%3Dgazeta%26utm_medium%3Dshortbox%26utm_campaign%3Dcasa%2520feliz%2520rabaty&dx=35796&jsp=23&ts=1465914787564
http://ad.adview.pl/ad/reloadwww?atex=628952&url=http%3A%2F%2Fextra.wysokieobcasy.pl%2Farticle%2Fprenumerata.html%3Futm_source%3Dwyborcza.pl%26utm_medium%3DAutopromoINT%26utm_campaign%3Da_Mad_Marcin_woe_dvd_praktykant_240516%26utm_content%3D300x90&dx=35796&jsp=23&ts=1465914787564


Mat.pras.

 

W tym roku Galeria Krakowska zorganizowała konkurs „Street Art – o co kaman?”, w
którym nagrodą była wycieczka edukacyjna dla grupy 30-osobowej. Szlak obejmuje
około 15 murali artystów takich jak: Blu, M-City, Sainer, Nawer i Kofie. Zadanie
konkursowe polegało na opracowaniu przez uczniów   myśli, która będzie
odpowiedzią na pytanie: „Czym jest street art?”. Najlepiej poradziły sobie z tym klasy
z Prywatnego Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 46 w   oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  .

Mat.pras.

- Wycieczka „Krakowskim Szlakiem Street Artu” była dla nich interesująca, ponieważ
mogli poznać gatunek sztuki, który jest „na wyciągnięcie ręki” i który mają okazję
oglądać codziennie w drodze do szkoły – mówi Magdalena Stryczniewicz,
nauczycielka z Gimnazjum nr 46.
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