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 teren SCKiPGZ, ul. Szkolna 2, Zabierzów

Co  się  stanie  gdy  puszka  farby  trafi  w  ręce  gimnazjalisty?  Do  czego  mogą  doprowadzić 
komiksy,  hip  hop i  skreczowanie  Dja? Czy  możliwe by  nastolatek  z  własnej  woli  ćwiczył 
dykcję bądź zainteresował się historią fotografii? 
O  tym  przekonamy  się  już  niedługo  podczas  Festiwalu  Graffiti  i  Sztuk  Młodzieżowych 
ZabierzOFF, na który Fundacja ARTica zaprasza  w dniach 27-28 maja.

Festiwal  poświęcony  jest  w  całości  sztuce  street-artu  oraz  odkrywaniu  artystycznych  pasji  
i  zainteresowań młodzieży.  W ciągu kilku  festiwalowych dni   grupa profesjonalnych artystów  
i designerów będzie malować lokalne Centrum Kultury, dzięki czemu będzie się można dokładnie 
przyjrzeć jak powstaje wielkopowierzchniowe malowidło zwane powszechnie muralem. 

Kluczowym  punktem  Festiwalu  będą  także   warsztaty,  podczas  których  każdy   będzie  mógł 
spróbować swych sił, odkryć i rozwinąć swój talent.  Tegoroczna tematyka jest bardzo różnorodna – 
chętnych do zmierzenia się z kawałkiem ściany zapraszamy do  wspólnego malowania pierwszego 
graffiti; ci którzy mają głowę pełną pomysłów  wykorzystają je podczas  rysowania komiksu; na 
warsztatach fotografii uczestnicy przekonają się, że drogi sprzęt fotograficzny nie jest niezbędny do 
tworzenia  kreatywnych  zdjęć;  a  wszystko  relacjonować  będzie  grupa  szkoląca  swoją  dykcję  
i umiejętności dziennikarskie podczas warsztatów radiowych. Nie zabraknie także dobrej muzyki 
zapewnioną  przez  DJ Celownika,  prowadzącego także   warsztaty wprowadzające w świat  hip 
hopu, miksowania utworów i sprzętu DJskiego; a także występów grup tanecznych.

Wszystkiemu towarzyszyć będzie wystawa fotografii pokazująca murale z różnych stron świata,  
a także wykłady wprowadzające wyjaśniające m.in. różnice pomiędzy sztuką graffiti a zwykłym 
wandalizmem.

„To już druga odsłona Festiwalu Graffiti i Sztuk Młodzieżowych- poprzednia edycja odbyła się  
w  Krakowie  pod  nazwą  KrOFFodrza.  W  tym  roku  zdecydowaliśmy  się  na  Zabierzów,  gdyż 
znaleźliśmy tam fantastycznych partnerów organizacyjnych, ciekawą przestrzeń do rewitalizacji,  
a ponadto chcielibyśmy jak najczęściej wychodzić z naszą działalnością także poza ścisłe granice 
Krakowa”  –  wyjaśnia   Ligia  Jaszczewska-Gacek  z  Fundacji  ARTica,  głównego  organizatora 
przedsięwzięcia. 

Na  wszystkie  warsztaty  obowiązują  wcześniejsze  zapisy  i  warto  się  pospieszyć,  gdyż  miejsca 
bardzo szybko się  zapełniają.  Dla  tych,  którzy nie  zdążą  wysłać  swojego zgłoszenia  pozostaje 
przyjemność obserwowania jak powstają malowidła na Centrum Kultury, bądź cierpliwie poczekać 
na wydanie płyty z relacją z Festiwalu, która będzie zwieńczeniem całego przedsięwzięcia.

Więcej  informacji  na  temat  Festiwalu  oraz  zapisów  na  warsztaty  znajduje  się  na  stronie 
www.artica.org.pl .
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