
A GLIMPSE  INTO THE FU
TU

REO projekcie

Relacje międzyludzkie
Ja i społeczeństwo
Ziemia na krawędzi
Zawody przyszłości

Inspiracją dla powstałych
murali były 4 kategorie
tematyczne:

www.strefainspiracjiirozwoju.pl

Europejska sztuka na łódzkich murach

Cypru 
Grecji 
Łotwy 
Polski 

Artyści amatorzy z: 

zebrali się, aby wspólnie
tworzyć sztukę i poznawać
swoje kultury.

Odbywająca się w dniach 18-
30 lipca 2022 roku wymiana
młodzieżowa to seria spotkań
32 młodych zdolnych ludzi z 4
krajów Europy.



Realizacja

Uczestnicy nie tylko wykazali się
wielką kreatywnością, zapałem. 

Wspólnymi siłami profesjonalnie
wykonali murale, które wpisały się w
infrastrukturę miejską.

Cele

Szerzenie zasad tolerancji oraz
szacunku wobec każdego
człowieka, w tym osób
niepełnosprawnych.

Wymiana wiedzy, doświadczeń,
umiejętności i świadomości
miedzykulturowej wśród uczestników
projektu.

Spotkania

Wspólna wymiana młodzieży dała
możliwość zobrazowania
perspektywy przyszłości okiem
młodego artysty. 

Spośród ponad trzydziestu projektów
w ramach demokratycznego
głosowania wybrane i zrealizowane
zostały 3 murale.

Podniesienie świadomości
kulturowej w zakresie sztuki cyfrowej
obywateli Europy.

Każdy uczestnik brał udział w
warsztatach z zakresu programów
graficznych. Pozwoliło im to na
zwizualizowanie projektów.

W postaci cyfrowych obrazów oraz
murali w przestrzeni miejskiej
twórcy skupiali uwagę na każdy
aspekt naszego życia.

www.aglimpse.mozellosite.com



Spaced out & Inhuman

Cukierkowo namalowany
astronauta zestawiony z psami
atakującymi przerażoną postać.

Umiejscowienie tych obu prac obok
siebie nie jest przypadkowe. Każdy z
uczniów Szkoły Podstawowej nr 26
może stanąć przed nim i zobrazować
sobie sytuacje z własnego życia.

Pressure-Blitz-
Frying pan

Nieustanna presja społeczeństwa i
problemy umierającej, palącej się 
 ziemi.

Na środku muralu znajduje się
kobieta. Ubrana w wianek w
barwach Polskich wyraźnie otoczona
tymi problemami. Mural można
zobaczyć przy ul. Żubardzkiej 3.

Elina Sanda Zake z Łotwy wraz z
Bianką Grymowską przygotowały
dwa skrajnie kontrastujące projekty.

Olga Halota wraz z Grekiem
Pavlosem Rapatsakosem skupili się
na tematyce wszechobecnych
problemów świata terazniejszego. 

www.aglimpse.mozellosite.com

https://www.aglimpse.mozellosite.com/exhibition/params/post/4127784/blitz-by-pavlos-rapatsako-gr


Każdy powstały projekt jest inny. 
 Uczestnicy podchodzili do tematu
rożnie co wynika z ich pochodzenia,
doświadczeń, wrażliwości.Partnerzy 
Artyści spędzali ze soba cały swój
wolny czas. Każdy co do jednego
już wyjeżdżając myślami był przy
kolejnych wspólnych projektach.

Galeria online

Strefa Inspiracji I Rozwoju, Polska
MyArtist Koin.S.Ep., Grecja
EFTOPIA LTD, Cypr
COLORIZE, Łotwa
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