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[1]
Sztuka jest te? dla m?odzie?y
Festiwal Graffiti i Sztuk M?odzie?owych to inicjatywa, która zintegrowa?a i edukowa?a m?odzie? m.in. w
Krakowie, Tarnowie, Bielsku-Bia?ej, Zabierzowie. Tym razem, od 30 wrze?nia do 1 pa?dziernika festiwal
zawita? do Zielonek. W czwartek i pi?tek skierowany by? do gimnazjalistów, w sobot? w interesuj?cych,
bezp?atnych warsztatach z przybli?aj?cych ró?ne dziedziny sztuki wzi?? mogli wzi?? udzia? wszyscy
ch?tni. Na pami?tk? po festiwalu pozostanie mural wykonany technik? graffiti szablonowego na budynku w
zieloneckim Parku Wiejskim.

Na starcie by?a wycieczka szlakiem krakowskiego street artu, a potem ró?norodne warsztaty w Centrum Integracji
Spo?ecznej w Zielonkach i Parku Wiejskim. Sztuk? wspó?czesn? w postaci wielkoformatowych murali odnajdujemy
w przestrzeni publicznej coraz cz??ciej, a jej twórcy nie ust?puj? talentem tradycyjnym malarzom. Histori? znanych
murali, osobowo?? ich twórców uczniowie z gminy Zielonki poznali dzi?ki gaw?dom Artura Wabika, który podczas
wycieczki szlakiem krakowskiego street artu opowiedzia? o ciekawych krakowskich wykonaniach i ich historii.
Gimnazjali?ci przeszli szlakiem murali od okolic Ma?opolskiego Ogrodu Sztuki przez D?bniki, Kazimierz, po
Zab?ocie. Dla cz??ci uczestników to do?wiadczenie by?o inspiracj? na nast?pny dzie?, kiedy to brali udzia? w
warsztatach graffiti szablonowego i wspó?tworzyli mural na budynku w parku w Zielonkach pod okiem street
artowego artysty Wojciecha Wi?niewskiego. Muralowi po?wi?ci?o czas 16 uczniów.

Pozostali uczniowie z prawie stuosobowej grupy, z czterech gminnych szkó? gimnazjalnych uczestniczyli w
warsztatach: z Bollywood Dance, komiksu, animacji poklatkowej, DJingu, twórczego pisania, charakteryzacji
scenicznej. Jak by?o, m?odzie? jeszcze wypowie si? w ankiecie, ale nasz g?ówny organizator Fundacja ARTica
postawi?a przede wszystkim na dziedziny, w których m?odzie? czuje si? jak ryba w wodzie – ?wietnie si? bowiem
odnajduje w sztukach wizualnych z u?yciem nowatorskich metod wyra?ania swoich emocji. Wykonali prace
komiksowe, krótkie opisy jazdy komunikacji miejskiej, miksowali muzyk?, pokazali taniec Bollywood swoim
kolegom i odwiedzaj?cym park wiejski mieszka?com zieloneckiego Marszowca.

W sobotnich warsztatach wzi?li udzia? nieco m?odsi uczestnicy – w zaj?ciach teatralnych, z historii sztuki,
przerabiali dzie?a sztuki niezbyt powa?nie, grali na b?bnach, ?piewali gospel i ta?czyli breakdance oraz bawili si?
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te? w Indian.
Wytrwali wspó?twórcy muralu przybyli równie? w sobot? i zostawili na ?cianie swój ?lad – wykonane metod?
szablonu postacie zwierz?t. Mural traktuje o atrakcjach gminy Zielonki: od widoku na Tatry, po zabytki oraz atrakcje
przyrodnicze i turystyczne gminy, a udowadnia? ma po raz kolejny, ?e park zielonecki ?yje.

Festiwal móg? si? odby? dzi?ki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gminy Zielonki i
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki oraz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Odby? si? te?
dzi?ki organizacyjnej wspó?pracy Dyrekcji i pracowników CKPiR. Dzi?kujemy wszystkim. Specjalne podzi?kowania
kierujemy do szkó?, a szczególnie pa?: Anny Dzierwy, Ewy Adamczyk, Lidii Janikowskiej i Joanny Sali-Gajewskiej,
nauczycielek towarzysz?cych m?odzie?y z gimnazjów w Woli Zachariaszowskiej, Zielonek, Bibic i Korzkwi.

Co si? stanie je?eli przeka?emy gimnazjalistom puszki farby? Czy to mo?liwe, by w ci?gu dwóch dni nakr?ci? film,
zagra? i za?piewa? na scenie, a w mi?dzyczasie przemieni? si? w zombi? My to zrobimy przy d?wi?kach muzyki
afryka?skiej, india?skiej, kuba?skiej, w rytmach bollywood, poznaj?c przy tym komiksowy i zakr?cony niczym
breakdance ?wiat!
Po te i wiele innych atrakcji zapraszamy do Zielonek na Festiwal Graffiti i Sztuk M?odzie?owych – startujemy w
czwartek 29.09 i bawi? b?dziemy si? do soboty 1.10. Fundacja ARTica, Centrum Kultury i Promocji Gminy Zielonki
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki czekaj? na Was w Centrum Integracji Spo?ecznej i Parku
Wiejskim. Wszystkie wydarzenia bezp?atne.

Festiwal Graffiti i Sztuk M?odzie?owych to cykliczna impreza organizowana przez ARTic? od o?miu lat w ró?nych
miejscach Polski. Tegoroczna edycja po raz pierwszy przyje?d?a do Zielonek i mamy nadziej?, ze zago?ci na
dobre.
W programie prócz kreatywnych warsztatów dla m?odzie?y znajdzie si? miejsce na malowanie wielkoformatowego
muralu na budynku chlorowni w Parku Wiejskim. Twórcami b?d? profesjonalni arty?ci street artowi, którzy b?d?
kierowa? i wspó?pracowa? z lokaln? m?odzie??.
Oprócz tego wystawa „Graffiti- Barwy Ochronne”, autokarowa wycieczka „Szlakiem Krakowskiego Street Artu”,
pokazy, koncerty, wyst?py- zarówno w salach, na scenie, jak i w plenerze na kocyku. Ka?dy na pewno znajdzie co?
dla siebie.
Udzia? w zaj?ciach jest ca?kowicie darmowy dzi?ki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Gminy Zielonki oraz Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki.

Rezerwacji miejsc na warsztatach mo?na dokona? przez e-mail: iwona.opalka@zielonki.pl.
(czwartek/pi?tek – pierwsze?stwo rezerwacji dla szkolnych grup zorganizowanych, sobota – dost?pna dla
wszystkich) – ilo?? miejsc ograniczona.
Wi?cej informacji www.artica.org.pl i www.facebook.com/FundacjaARTica
Kontakt: Ligia Jaszczewska- koordynatorka projektu – 511 546 162 ligia@artica.org.pl

Szczegó?owy program:

Festiwal Graffiti i Sztuk M?odzie?owych – Zielonki – 29.09 – 1.10. 2016 ( CZWARTEK – SOBOTA)
Miejsce: Park Wiejski w Zielonkach i Centrum Integracji Spo?ecznej, ul. Galicyjska 17A
• Malowanie muralu
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Warsztaty
Wycieczka, filmy, pokazy, wyst?py
I wiele innych

Program:
• 30.09- 14.10Wystawa „Graffiti- barwy ochronne” - Centrum Integracji Spo?ecznej
• 29.09- 1.10 – Park Wiejski - malowanie muralu na budynku chlorowni
• 29.09 CZWARTEK – wycieczka autokarowa Szlakiem Krakowskiego Street Artu

•

30.09. – pi?tek

Warsztaty:
CENTRUM INTEGRACJI SPO?ECZNEJ
9:15 – uroczysta inauguracja festiwalowych warsztatów
9:30 – 14.00 – animacja poklatkowa
9:30 – 11:30 – ?wiat komiksu
9:30 – 11:30 – Bollywood dance
12:00 – 14:00 - Twórcze pisanie – 99 sposobów na opisanie jazdy komunikacj? miejsk?
12:00 – 14:00 - Zombie, gwiazdy, celebryci- Makija? i charakteryzacja sceniczna
PARK WIEJSKI
9:30 – 14.00 – graffiti szablonowe ( budynek chlorowni)
9:30 – 11:30 i 12:00 – 14:00 – warsztaty DJskie
11:40 - pokaz DJski i pokaz ta?ca Bollywood
14:10 - pokaz efektów charakteryzacji scenicznej i podsumowanie pierwszego dnia warsztatów

• 1.10 –sobota
PARK WIEJSKI – w przypadku za?amania pogody zapraszamy na warsztaty do CIS!
10:00 – 14:30 –graffiti szablonowe ( budynek chlorowni)
10:40 – rozpocz?cie drugiego dnia warsztatów festiwalowych
11.00 - 12:30 – B?bny, d?wi?ki, rytmy
12:40 – pokaz b?bniarski
11.00 - 12:30 – Aktorzy na scen?!
13:00 - 14:30 – India?skie smyka?ki
14:40 - pokaz gospel, breakdance, ods?oni?cie muralu i uroczyste zako?czenie Festiwalu
CENTRUM KULTURY
11:00 – 12:30 - (Nie)powa?na sztuka dla niepokornych, czyli rado?? tworzenia
13:00 – 14:30 – Gospel – rado?? ?piewania!
13:00 – 14:30 – ?wiat na g?owie? Warsztaty breakdance

Galeria Zdj?? Festiwalowych: https://goo.gl/photos/wtJaBR8jdyxYYikq5 [2]
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