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3. edycja Krakowskiego Szlaku Street Artu
Wyszukiwarka

wyszukiwanie zaawansowane

Nie od dzisiaj wiadomo, że street art już na dobre zagościł na murach historycznego miasta,
wniknął w tkankę Krakowa, idealnie współgrając z jego historią. Przykładem tego jest dzieło
Piotra Janowczyka „Kazimierskie Murale Historyczne” (ul. Józefa), przedstawiające postaci
ściśle związane z krakowskim Kazimierzem – 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 na FORUM Przestrzenie bardzo dobrze podkreśla charakter tego
miejsca. „No Sleep Till Kraków” idealnie oddaje szczególny typ obrazów charakteryzujących
jeden z najsłynniejszych artystycznych duetów, czyli Etam Cru. Szczegółowość i kolorystyka
obrazu silnie oddziałują na obserwatora. Dzieło komponuje się z betonową bryłą budynku
oraz klimatem miejsca.
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W trzeciej edycji „Krakowskiego Szlaku Street Artu” mieszkańcy i turyści będą
mogli wziąć udział w dwóch alternatywnych wycieczkach (meleksowej i
autobusowej). Podczas wycieczki meleksowej będzie można zobaczyć 25 murali.
Z kolei wycieczki autobusowe będą realizowane raz w miesiącu. Uczestnicy
będą mogli zobaczyć murale na Rondzie Mogilskim, przy FORUM Przestrzenie
oraz w Nowej Hucie.
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Sukces dwóch pierwszych edycji Krakowskiego Szlaku Street Artu sprawił, że Galeria
Krakowska zdecydowała się na kontynuację projektu i będzie przez cały kolejny sezon letni
oprowadzać turystów i mieszkańców miasta szlakiem sztuki współczesnej. Czujemy się
odpowiedzialni nie tylko za wizerunek Galerii Krakowskiej, ale także za wizerunek naszego
miasta. Staramy się angażować w ważne projekty dla Krakowa. Z tego względu
zorganizowaliśmy debatę dotyczącą przyszłości street artu. Ponadto kontynuujemy
wycieczki KSSA dla mieszkańców i turystów. Wierzę, że inicjatywa zapewni uczestnikom
wielu artystycznych wrażeń i pozwoli na kreatywne spędzenie wakacyjnych weekendów –
zachęca Jarosław Szymczak, dyrektor Galerii Krakowskiej.

W tegorocznej edycji uczestnicy nie zobaczą już takich murali, jak: „Babilon Fabric”
autorstwa NAWERA i SEPE, „Jest spokojnie” Sławomira ZBIOKA Czajkowskiego czy instalacji
Mirosława Bałki. Dzieła te zniknęły ze street artowej mapy Krakowa. Jak podkreśla
przewodnik Kamil Kuzko „jest duże prawdopodobieństwo, że kolejne prace znajdujące się
na trakcie przestaną istnieć w niedalekiej przyszłości. Sztuka ulicy z założenia jest
efemeryczna i pogodzona z tempem zmian komunikatów wizualnych w przestrzeni
publicznej. W miejsce starych prac – choć nie dosłownie – pojawiły się nowe. Jedne ściany
zastępują kolejne”. Tym samym dzięki wycieczkom Krakowskim Szlakiem Street Artu
uczestnicy mają możliwość bezpośredniego poznania krakowskich dzieł. Z kolei unikatowy
album pozwala udokumentować znikające prace, tworząc swoisty historyczny przewodnik
krakowskiej sztuki współczesnej.

Nie śnij o miłości, Kuryluk
Przestrzenie Brodziaka
Miasto bez murów. W 650.
rocznicę lokacji Kleparza
(1366-2016)

Cotygodniowe bezpłatne wycieczki rozpoczną się 2 lipca. Projekt wspierają Urząd Miasta
oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Plastyk
Miasta – Agnieszka Łakoma.

Joanna D’Arc
Medycyna w sztuce
Jubileusz 10-lecia Baletu
Dworskiego „Cracovia Danza”
Rudawa – żywioł poskromiony
Zuzanna Ginczanka. Tylko
szczęście jest prawdziwym
życiem

Dwie alternatywne trasy
W trzeciej edycji „Krakowskiego Szlaku Street Artu” mieszkańcy i turyści będą mogli wziąć
udział w dwóch alternatywnych wycieczkach (meleksowej i autobusowej). Podczas wycieczki
meleksowej będzie można zobaczyć 25 murali. Trasa, tak jak w ubiegłym roku, rozpoczyna
się przy zwycięskim muralu konkursu Mall Wall Art. na wschodniej ścianie Galerii
Krakowskiej, autorstwa Justyny Posiecz-Polkowskiej. Następnie uczestnicy będą mogli
podziwiać murale znajdujące się na terenie Starego Miasta, Kazimierza, Zabłocia i
Podgórza. W trakcie wycieczki uczestnicy będą podziwiać dzieła street artowe autorstwa
m.in. BLU, NAWERA, Mikołaja Rejsa czy Marcina Wierzchowskiego. Z kolei wycieczki
autobusowe będą realizowane raz w miesiącu. Uczestnicy będą mogli zobaczyć murale na
Rondzie Mogilskim, przy FORUM Przestrzenie oraz w Nowej Hucie. 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”. Podczas wycieczki Galeria Krakowska zapewnia
każdemu uczestnikowi unikatowy album KSSA oraz plecak.

Bezpłatne wycieczki „Krakowskim Szlakiem Street Artu”:
odbywają się raz w tygodniu - w sobotę o godz. 11.00 w niżej wymienionych terminach,
rozpoczynają się przy zwycięskim muralu konkursu Mall Wall Art. na budynku Galerii
Krakowskiej, autorstwa Justyny Posiecz-Polkowskiej,
trwają 3 godziny,
każdej wycieczce towarzyszy przewodnik,

Galeria Krakowska zapewnia meleksy i autobusy.

Aby wziąć udział w wycieczce należy:
zgłosić się pod nr tel.: 507 108 984 lub zarejestrować się na stronie: szlakmurali.pl

Terminy wycieczek w w 2016 roku:
2, 16 lipca, 13, 20, 27 sierpnia, 10, 17 września – meleks
9 lipca, 6 sierpnia, 3, 24 września – autobus
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