Informacja prasowa
FESTIWAL GRAFFITI I SZTUK MŁODZIEŻOWYCH
24-25 (27).05.2012 Zabierzów
22-23.06.2012 Kraków
Mural malowany live, niekonwencjonalne warsztaty artystyczne, pokazy taneczne i DJskie, wystawy
i projekcje filmów o street-arcie to tylko niektóre z atrakcji, w których będzie można wziąć udział już
w najbliższy czwartek i piątek ( 24-25.05.2012) w Zabierzowie oraz niecały miesiąc później ( 2223.06.2012) w Krakowie
Wszystko za sprawą 5-tej edycji wciąż rozrastającego się Festiwalu Graffiti i Sztuk Młodzieżowych
organizowanego przez Fundację ARTica, która zachęca wszystkich do udziału.
Warto, bo będzie się działo!
Już za kilka dni Dworzec Kolejowy w Zabierzowie przestanie zajmować jedno z pierwszych miejsc
w niechlubnym rankingu najbardziej popisanych budynków w regionie. Artyści graffiti przez 4 kolejne
dni ( 24-27.05.2012) będą zmieniać jego oblicze, pokazując, że estetyczne graffiti może stać się nie
tylko ozdobą budynku i ochroną przeciw wandalizmowi, lecz także nadać mu nową tożsamość.
Kolejne malowidła pojawią się także na budynku Centrum Kultury w Zabierzowie, które wykonane
zostaną podczas warsztatów graffiti szablonowego wspólnie z młodzieżą z lokalnych szkół.
Będzie to tylko jedna z wielu atrakcji dla nastolatków - nietypowe warsztaty będą zachęcać młodych
ludzi do spróbowania swych zdolności artystycznych na polu sztuk alternatywnych i poszerzenia
zainteresowań m.in. o street art, scrapbooking, DJ-ing, wokal, hip hop, sitodruk, a nawet o filozofię
świadomej twórczości i konsumpcji. Amatorzy książek skorzystają z okazji do ćwiczenia swoich
talentów pisarskich pod czujnym okiem jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy- Andrzeja
Pilipiuka.
Program towarzyszący to przyjemne z pożytecznym – filmy, muzyka, taniec, wystawy malarskie
i fotograficzne w przystępny sposób przybliżą rozmaite oblicza sztuki, do tworzenia których
zapraszamy wszystkich chętnych.
Warsztaty i program towarzyszący odbędą się w dniach 24-25.05 w Centrum Kultury w Zabierzowie
(ul. Szkolna 2).
Już niebawem informacje na temat odsłony Festiwalu w Krakowie, gdzie na Zabłociu powstanie nowy
mural, odbędą się warsztaty, a wszystkich zaprosimy na autobusową wycieczkę z przewodnikiem
„Szlakiem krakowskiego Street Artu”.
Aby skorzystać z okazji i wziąć udział w Festiwalu należy wejść na stronę www.artica.org.pl , wybrać
interesujące punkty programu i wysłać swoje zgłoszenie do udziału.
Uwaga, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Nowe informacje na temat Festiwalu codziennie na www.facebook.com/FundacjaARTica .
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