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Kto jeszcze nie wie, że Kraków to nie tylko Wawel i Wieża Mariacka , lecz także stolica polskiej sztuki? Może nie mamy  Mont-
martre i galerii w stylu nowojorskiej MoMa, ale to miasto pełne jest artystów i aż kipi od twórczej atmosfery. Włączcie się w nią! 
Zmalujcie coś z nami! Do dzieła!

Gra dla:
• wrażliwych, estetów, koneserów sztuki…
• …ale i tych na sztukę jak dotąd odpornych – pora przełamać 

lody!
• 

• ciekawych polskiej kultury i sztuki
• znudzonych mainstreamowym „zwiedzaniem”, gotowych 

poznawać Kraków w twórczym działaniu

Wyzwanie:
Kraków odsłania swoje atelier.  Korzystając z bogatego ma-
gazynu strojów i rekwizytów, odtwórzcie sceny z najbardziej 
znanych obrazów, które można zobaczyć w Krakowie.  Aby 
wybrać sobie obrazy do odwzorowania, na początek zaprosimy 
Was do krakowskiego Muzeum, w którym najbardziej znane na 
świecie arcydzieła będzie mogli obejrzeć z bliska.  
Wyślijcie do znajomych zabawną pocztówkę, na której pozuje-
cie do zdjęcia jako dama z łasiczką (według znajdującego się w 
krakowskim muzeum znanego obrazu Leonarda da Vinci). Baw-

się zmęczeni – wypijcie herbatkę w muzealnej kawiarence i 
-zregenerowani jej cudownym aromatem - ułóżcie wspólnie 
witraż naśladujący dzieła Wyspiańskiego (Ups, nie znacie 
Wyspiańskiego? Tym bardziej!).  A na koniec przelejcie wszyst-
kie wasze emocje i wrażenia z pobytu w Krakowie na wielkie 
wspólne płótno za pomocą techniki action painting. Ten obraz 
będzie pamiątką i jednocześnie może ozdobić wasze biuro.  

Fundament:
• poznawanie Polski poprzez jej kulturę
• integracja w działaniu, wspólnym wykonywaniu projektów

* Za dopłatą możliwe zwiększenie liczby uczestników.
** Za dopłatą możliwe prowadzenie gry w języku niemieckim.

TEAM-BUILDING

Logistyka:
Zapewniamy wszelkie narzędzia, akcesoria i stroje potrzebne 
do realizacji programu.
Na potrzeby wykonania rekonstrukcji obrazu zatrudniamy 
fotografa i wypożyczamy stroje z epoki.
Podczas eventu konieczne jest wynajęcie sali szkoleniowej 
(chyba, że pogoda sprzyja działaniom na otwartej przestrzeni).

Korzyści:
• kolorowy zawrót głowy – Kraków poznawany od strony 

kultury i sztuki
• doskonała zabawa, rozwijająca kreatywne spojrzenie na 

świat
• skuteczna integracja – jeszcze nigdy grupowe działanie nie 

dawało tak pięknych efektów!

Rozszerzenia/Warianty:
Interesuje was sztuka konkretnej epoki, określonego rejonu 
Polski, a może chcecie poszukać wpływów waszej rodzimej 
sztuki na kulturę polską? Każdą waszą sugestię przełożymy na 
twórcze zadanie.
Możliwe jest również włączenie w program interaktywnego 
zwiedzania krakowskich galerii lub organizacja spotkania z 
przedstawicielem krakowskiego środowiska artystycznego.

pięknej oprawie zabierzecie oczywiście ze sobą! 

Gra oczami uczestników:

„Twórczo, pięknie i bardzo zabawnie.”
„Mamy piękne pamiątki z Krakowa, które zrobiliśmy sobie 

sami. To miłe, będę to długo wspominać.”

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. 
Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. 
Ten, kto go nie zna i nie potrafi  się dziwić, nie potrafi  doznawać zachwytu, 
jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein
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komendujemy następujące lokalizację:

 

Kraków


