MATERIAŁY PRASOWE

6.07.2014, Zabierzów
Kroplą pamięci
Nicią pajęczą
Zapachem bzu
Wiesz już na pewno
Świeżością rzewną
To właśnie tu
Pamiętajcie o ogrodach
J. Kofta
Z dnia na dzień coraz cieplej, wakacje i relaks marzą się teraz chyba każdemu, choć nie każdy od razu
może udać się na dłuższy urlop. Ale nic straconego - już w najbliższą niedzielę- 6.07.2014 – Fundacja
ARTica zaprasza na Jurajskie Lato Artystyczne – imprezę zarówno dla starszych, średnich
i (naj)młodszych- wszystkich amatorów kreatywnego spędzania czasu i wypoczynku. Tego roku
wydarzenie odbędzie się w Przestrzeni Twórczej „Młyn Zabierzów”, a w jego ramach m.in. warsztaty
artystyczne „Ogrody w szufladach”, zwiedzanie z przewodniczką najciekawszych miejsc Zabierzowa,
oraz relaks nad rzeką na zielonej trawce
O tym co będzie się działo podczas najbliższej, już trzeciej edycji projektu mówi Ligia JaszczewskaGacek – pomysłodawczyni i koordynatorka wydarzenia.
- Czego można się spodziewać na warsztatach?
- Wielu z nas marzy o własnym ogrodzie, takim, który byłby zawsze blisko, byłby przestrzenią do
relaksu, do tworzenia, odpoczynku, który sami byśmy tworzyli i… o który w mieście często jest tak
trudno… A gdyby tak pozbyć się choć na jeden dzień tych wszystkich przeciwności i bez względu na
wszystko stworzyć swój własny niepowtarzalny ogród?
Właśnie pojawia się taka szansa, a to za sprawą artysty jakim jest Mikołaj Rejs i prowadzone przez
niego warsztaty.
- Warsztaty „Ogrody w szufladach” - co konkretnie będzie można zrobić?
- Myślą przewodnią będzie recycling i proekologiczne myślenie oraz szansa na rozwój własnej
kreatywności.
Będziemy
projektować
miniaturowe
ogrody/
instalacje
malarskie
w przestrzeni…starych szuflad! Zajęcia będą odbywać się w plenerze- ogrodzie otaczającym stary
Młyn, w którym znajdziemy elementy i inspiracje do tworzenia własnych kompozycji.
Powstałe tak prace stworzą jedyną w swoim rodzaju ekspozycję prezentowaną w przestrzeni
publicznej Zabierzowa. Zapraszamy na nie zarówno dzieci, jak i dorosłych, startujemy o godz. 15:15
i drugi raz o 17:00.
- Dlaczego akurat w Zabierzowie?
- Zabierzów jest miejscem, które odwiedzamy jako Fundacja dość często, chociażby organizując tam
od pięciu lat Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych, w ramach którego co roku na ścianach kolejnych

budynków powstają wielkoformatowe malowidła graffiti – będzie można je zobaczyć również
w ramach Jurajskiego Lata Artystycznego w ramach spaceru z przewodniczką, podczas którego
odkryjemy rozmaite ciekawostki związane z tą miejscowością.
Okazuje się, że nawet w miejscach, gdzie nie każdy turysta zatrzymałby się choćby ze względu na
zgiełk ulicy i szum przejeżdżających samochodów warto na chwile przystanąć i podnieć wzrok by
zobaczyć prawdziwą perełkę.
Po wszystkim całkiem niedaleko będzie można wyciszyć się w rytmie szemrzącej rzeczki i posłuchać
nie tylko o przyrodzie Zabierzowa, ale także o bohaterskich czynach nie tak znowu prastarych
bohaterów. Tutejszy malowniczy cmentarz i kościół też kryją niejedną ciekawą historię.
Spacer rozpoczyna się o godzinie 15:30 i będzie trwać ok. 1,5 godziny. Rozpoczynamy przy ul. Rodziny
Poganów 9, czyli przy pierwszej osobliwości Zabierzowa jaką jest niewątpliwie Stary Młyn
zaadaptowany na Przestrzeń Twórczą, w której od ponad roku odbywają się różnorodne wydarzenia
artystyczne i proekologiczne przyciągające coraz szerszą grupę odbiorców.
- Czy dla Krakowian nie będzie problemem samo dostanie się na miejsce wydarzenia?
- Ani trochę, dojazd do Zabierzowa jest doskonały- można oczywiście przyjechać samochodem, ale
dla niezmotoryzowanych są także busy, autobusy ( 268,278) oraz idealne połączenie koleją. Dojazd na
miejsce licznie kursującymi pociągami zajmuje 19 minut i kosztuje jedynie 4zł – stacji w Zabierzowie
nie da się przegapić, gdyż zdobi ją ogromny ptak spoglądający na przyjezdnych z dworcowego
muralu.
- Jeżeli jesteśmy przy opłatach – czy na wydarzenie trzeba będzie kupić bilety?
- Absolutnie nie – wszystko jest całkowicie za darmo- między innymi dzięki dofinansowaniu projektu
przez Gminę Zabierzów. Sugerujemy jednak rezerwację miejsca wysyłając e-mail na adres
info@artica.org.pl – wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.artica.org.pl .
Jurajskie Lato Artystyczne
czas: 6.07.2014 godz. 15-19
miejsce: Młyn Zabierzów, ul. Rodziny Poganów9, Zabierzów
harmonogram:
Warsztaty gr.1 – godz. 15: 15, gr. 2- godz.17
Zwiedzanie – 15:30-17
Dojazd:
Rozkład jazdy pociągów Kraków-Zabierzów: 13:55, 14:47, 15:47,16:22, 17:07
Powrót pociągiem z Zabierzowa do Krakowa: 16:29, 17:10, 17:32, 18:01, 20:06
MPK - linie autobusów: 268, 278 - przystanek końcowy o nazwie: ZABIERZÓW MŁYN

