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Po raz trzeci rusza Krakowski Szlak Street Artu. W każdą sobotę wakacji
organizatorzy zapraszają na bezpłatną wycieczkę śladami najciekawszych
krakowskich murali.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Start spaceru szlakiem krakowskiego Street Artu (KUBA OCIEPA)

Zobacz zdjęcia (9)

Pomysł organizacji Krakowskiego Szlaku Street Artu narodził się cztery lata temu,
kiedy na tyłach Galerii Krakowskiej powstał "Mall wall art", wielkoformatowy mural
autorstwa Justyny Posiecz-Polkowskiej. Projekt zwyciężył w konkursie, w którym
rywalizowało kilkuset artystów z całego świata. Organizatorzy konkursu zdecydowali
się pójść za ciosem i zainicjować projekt zorganizowanych wycieczek szlakiem
lokalnej sztuki ulicznej. Podobne przedsięwzięcia realizowało już wcześniej kilka
innych miast w Polsce. Krakowski Szlak Street Artu jest jednak wyjątkowy: udział w
wycieczkach jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzymuje na pamiątkę plecak i album
ze zdjęciami krakowskich murali. 

Przybywa murali 

W ostatnich latach rozwój sztuki ulicznej w   nabiera tempa. Murale na dobre
zagościły na naszych ulicach, wniknęły w miejską tkankę, współgrają zarówno z
zabudową historyczną, jak i nowoczesną architekturą. Krakowski Szlak Street Artu
pozwala zapoznać się z rozsianymi po mieście dziełami, o których istnieniu często
nie mamy pojęcia. W rolę przewodników wcielają się artyści i znawcy sztuki, którzy
opowiedzą o poszczególnych muralach i przybliżą fenomen sztuki ulicznej. 
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1 Majątki władzy. Zobacz, jaki majątek ma
prezydent twojego miasta

2 Gdzie na lody w Krakowie. Podpowiadamy

3 Budowa łącznicy. Zamkną skrzyżowanie
Wielickiej i Powstańców Śląskich

4 Będzie referendum w sprawie odwołania
prezydenta Krakowa!

5 Komunikacja podczas ŚDM - zezwolenia,
utrudnienia [INFORMATOR]
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Zmiany na Zabłociu. Co zastąpi dawną
fabrykę Miraculum
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- Trudno powiedzieć, ile murali mamy w Krakowie, bo nie istnieje ścisła definicja
muralu. Na pewno jest ich kilkadziesiąt. Na tle   czy Katowic środowisko artystów
tworzących sztukę uliczną jest u nas stosunkowo słabo zorganizowane. Nie mamy na
przykład żadnego cyklicznego festiwalu, który regularnie powiększałby liczbę murali,
co jest ewenementem wśród dużych miast w Polsce. Mimo to przybywa nowych
realizacji, w tym roku na pewno powstanie ich kilka. Rośnie też zainteresowanie
sztuką uliczną, zarówno wśród mieszkańców, jak i w kręgach artystów i akademików
- mówi Kamil Kuzko z krakowskiej ASP, przewodnik Krakowskiego Szlaku Street Artu
i autor kilku murali w mieście. 

Rezerwacja miejsc obowiązkowa

Sztuka uliczna ma to do siebie, że z biegiem czasu ulega zmianom. Niektóre murale
są likwidowane przy okazji remontów nieruchomości, inne zostają zastąpione nowymi
pracami. Stale zmienia się też otoczenie istniejących murali, co znacząco wpływa na
ich odbiór, gdyż sztuka uliczna z założenia wkomponowana jest w przestrzeń
miejską. Wszystko to sprawia, że każda kolejna wycieczka szlakiem krakowskiego
street artu jest nowym i oryginalnym przeżyciem.

2 lipca Krakowski Szlak Street Artu wystartuje już po raz trzeci. W poprzednich
latach zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy musieli ograniczyć możliwość
rezerwacji miejsc. Jak mówi dr Kuzko, w wycieczkach uczestniczyli także goście z
innych miast Polski i z zagranicy, niektórzy przyjeżdżali do Krakowa specjalnie na tę
okazję. 

Na Krakowskim Szlaku Street Artu obejrzeć można ponad 30 murali. Autobusowe i
meleksowe wycieczki trwają ok. trzech godzin, ruszają spod Galerii Krakowskiej w
każdą sobotę lipca, sierpnia i września (z wyjątkiem 23 i 30 lipca, ze względu na
Światowe Dni Młodzieży). Miejsca można rezerwować na stronie internetowej
organizatora pod adresem http://szlakmurali.pl. Ze względu na dużą liczbę chętnych
organizatorzy zachęcają do rezerwacji z dużym wyprzedzeniem. 

Pomysłodawcą i organizatorem Krakowskiego Szlaku Street Artu jest Galeria
Krakowska. Projekt wspierają Urząd Miasta Krakowa oraz Krakowskie 
Festiwalowe.

Wszystkie nasze artykuły znajdziesz na Twitterze, jesteśmy także na Facebooku.
Dołącz do nas, dyskutuj i dziel się opiniami. Listy: redakcja@krakow.agora.pl
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kanałem. Przyda się, kiedy przyjdą

Chore dzieci wiedzą, że umrą.
Najbardziej martwią się o rodziców
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