
zaproszenie



A jakby tak móc codziennie, bezpłatnie, długoterminowo
redukować szkodliwe dla mieszkańców tlenki azotu stanowiące
istotną częścią smogu? Czy to dobry pomysł? 

Jako EcoEvolution.org wierzymy, że najlepszy! Sprawdzony.
Uruchamiamy międzynarodowy projekt: Galeria Czystej Sztuki.          
Są z nami artyści i pasjonaci. Pisząc ten tekst patrzymy na puszkę
farby KNOxOUT. To ekologiczna farba antysmogowa, która przeszła
najbardziej rygorystyczne badania na świecie. Zmniejsza ona
zanieczyszczenia powietrza w mieście.

"Galeria Czystej Sztuki. Cudnie dla Planety" - to niekomercyjny
projekt społeczno-edukacyjny. Znane postacie, artyści, ale też po
prostu utalentowane osoby tworzą dzieła. "Eko Cud" dla każdego 
 znaczy coś innego, każde dzieło wymalowane na miejskiej ścianie
będzie inne, ale wszystkie będą dbać o Planetę. Murale będą
pomalowane antysmogową farbą, która skutecznie redukuje
szkodliwe tlenki azotu. 

Paweł Lisowski
twórca EcoEvolution.org 
i pomysłodawca 
Galerii Czystej Sztuki

Dzień dobry!
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Paweł Lisowski
twórca EcoEvolution.org 
i pomysłodawca 
Galerii Czystej Sztuki

Chcemy zaprosić Państwa Miasto do udziału w projekcie. Artyści
przygotują dzieła, my dostarczymy ekologiczną farbę, a miasto
wskazuje ściany przy ruchliwych ulicach, gdzie redukcja
zanieczyszczeń jest najbardziej potrzebna. 

Jako EcoEvolution.org dotychczas zrealizowaliśmy takie projekty
jak: Deyna, Radio Zet, Tauron, #SzczepimySię

Zapraszamy do kontaktu! Twórzmy razem Galerię Czystej Sztuki. 
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Z wyrazami szacunku, 

Paweł Lisowski



Miasto to nasz dom!

Traktujemy miasto jak dom! 

W uporządkowanej, odmalowanej
farbami antysmogowymi, zadbanej,
przyjaznej dzielnicy intuicyjnie czujemy się
bezpieczniej. Chętniej wychodzimy. Łatwiej
rozmawiamy z ludźmi. Nawiązujemy
relacje. Promujemy ekologiczne postawy.

Galeria Czystej Sztuki odmienia miasta          
i dociera do serc mieszkańców. 

Sztuka jest pretekstem, by spojrzeć na
przechodnia z uśmiechem, zrozumieniem   
i zadowoleniem. 



Zacznijmy 

współpracę

informacja, że Miasto zostaje współtwórcą Galerii Czystej Sztuki
(zdjęcia, informacja o mieście, krótki wywiad)
logotyp miasta na EcoEvolution.org oraz stronach partnerskich  
certyfikat potwierdzający odpowiedzialne działania na rzecz
klimatu 
zaproszenie na konferencję prasową 
wywiad na temat działań miasta dla klimatu
i wiele innych, które możemy wspólnie wymyślić i zrealizować. 

Miasto Ambasadorskie  współtworzy Galerię Czystej Sztuki poprzez
przekazanie ścian, na których powstaną ekologiczne murale. 
Każda ze ścian będzie pokryta farbą antysmogową KNOxOUT              
i będzie oczyszczać powietrze. 1 mkw. muralu ma moc 1 średniej
wielkości drzewa. 

EcoEvolution.org dla Miasta:



Każdy metr kwadratowy pomalowany farbą
KNOxOUT ma moc jednego średniej wielkości
drzewa. 

Każdy metr dziennie oczyszcza ok. 3000 m3 powietrza.

Każdy metr oczyszcza powietrze z ok. 0,44 gr tlenków
azotu (NOx)

Czy farba działa? Tak!!!

Farba KNOxOUT przeszła bardzo rygorystyczne
badania, i to nie w jednym państwie, ale w kilku!



Zobaczcie Państwo przykładowe

projekty, 

w których uczestniczyło EcoEvolution.org



Genialny Banksy
Warszawa, luty-kwiecień 2021



Radio Zet
Warszawa, wrzesień 2020



Projekt upamiętniający Kazimierza Deynę. 
Warszawa, Ursynów, wrzesień 2020



Dziennik Zachodni - link Polsat Sport - link Interia Sport - link

wPolityce - link PAP - link Rzeczpospolita - link

Wybrane publikacje medialnie dot. projektu upamiętniającego Kazimierza Deynę. 
Ekomural ma 420 mkw., z tego 300 mkw. jest pomalowane ekologiczną farbą antysmogową KNOxOUT

https://sport.dziennik.pl/pilka-nozna/artykuly/7807920,kazimierz-deyna-mural-ursynow-legia-warszawa.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2020-09-01/kazimierz-deyna-ma-mural-na-warszawskim-ursynowie/?ref=wyszukiwarka&ref=article
https://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-kazimierz-deyna-ma-mural-na-warszawskim-ursynowie,nId,4705394
https://wpolityce.pl/sport/515816-na-ursynowie-powstal-mural-ku-czci-kazimierza-deyny
https://www.pap.pl/aktualnosci/news,709522,kazimierz-deyna-ma-mural-na-warszawskim-ursynowie.html
https://www.rp.pl/Pilka-nozna/200909853-Deyna-patrzy-na-Ursynow.html


EcoEvolution 
– jutro zaczyna się dziś

Paweł Lisowski 
E: pawel@ecoevolution.org
M: 790 897 780
ecoevolution.org

Edyta Demkowicz 
E: edyta@ecoevolution.org
M: 730 544 529
ecoevolution.org


