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i pomysłodawca 
Galerii Czystej Sztuki

Czy sztuka może odmienić Planetę? Wierzę, że tak! 
Dlatego zapraszam Państwa do współtworzenia „Galerii Czystej Sztuki”.

To projekt, który polega na długookresowym łączeniu działań na rzecz klimatu,
promowaniu twórczości artystycznej oraz budowaniu sieci współpracy z biznesem.

„Galeria Czystej Sztuki” to niekomercyjny projekt społeczno-edukacyjny. 
To opowieść o uniwersalnych wartościach, namalowana ekologiczną farbą
KNOxOUT, która dzięki swym przebadanym właściwościom, rozkłada szkodliwe tlenki
azotu stanowiące istotną część smogu.

Chcemy zwiększać świadomość społeczną i na „oddychających ścianach”
przypominać o tematach ważnych i bieżących dla miast, państw i jednostek.
Chcemy kształtować odpowiedzialne postawy wobec środowiska i nas samych.

Jak to wygląda w praktyce? Artyści przygotowują projekty, my gwarantujemy
ekologiczną farbę i partnerów biznesowych, a miasto wskazuje ściany przy
ruchliwych ulicach, gdzie redukcja zanieczyszczeń i opowieść o wartościach jest
najbardziej potrzebna i widoczna.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia „Galerii Czystej Sztuki” 
– dla nas, dla miast, dla naszej Planety.

Szanowni Państwo! 

Z wyrazami szacunku, 
Paweł Lisowski



W najbliższych dniach będą mogli Państwo zobaczyć, jak wspólnie 
z warszawską dzielnicą Targówek przy ul. Radzymińskiej 140
namalujemy wymowne dzieło Andrzeja Pągowskiego „Panna Wolna”.

To nasz protest przeciwko agresji. Wykorzystując miejskie murale możemy
poruszać ważne tematy i inicjować zmiany. 

Proces powstawania muralu można śledzić na profilach 
Fundacji EcoEvolution.org 

Mury mówią, mówią, mówiąMury mówią, mówią, mówią
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Trudno znaleźć w mieście budynek, który nie jest
pomalowany. Namawiamy, by zamiast zwykłej farby
wykorzystywać tą, która zmienia ściany w oczyszczacz
powietrza zasilany słońcem.

1 mkw. pokryty farbą KNOxOUT redukuje tyle tlenków azotu
co średniej wielkości drzewo. 

Oczywiście,  lepiej sadzić drzewa, ale w centrum miast 
 często już nie ma na to przestrzeni. Korzystamy więc                   
z nowych, sprawdzonych, przebadanych technologii               
i odmieniamy miasta, w których jakość powietrza często
nie jest najlepsza. 

Czytaj więcej ...

Dlaczego to ważny 
projekt dla miast?

https://knoxout.eu/farba-jest-bezplatna-placisz-za-to-ze-sciana-twojego-budynku-oczyszcza-powietrze/
https://knoxout.eu/farba-jest-bezplatna-placisz-za-to-ze-sciana-twojego-budynku-oczyszcza-powietrze/


Artyści dedykują swój czas i talent na stworzenie projektu EKOmuralu,
który będzie zdobił miejską przestrzeń.

Fundacja koordynuje projekt, ale też deklaruje, że znajdzie
sponsorów, którzy pokryją koszt ekologicznych, antysmogowych farb.
Zorganizuje zespół, który wykona mural i zaangażuje artystów.

Miasto wskazuje ściany przy ruchliwych ulicach, gdzie z uwagi na
wzmożony ruch samochodowy, występuje największe stężenie
tlenków azotu. Ale też tu najwięcej osób zobaczy dzieło sztuki, które
przypomina, np. o tym, że życzliwość to super moc. 

Każdy mural to dla mieszkańców krok do czystszego powietrza             
w okolicy i okazja do interakcji ze sztuką.

Jak wyglądaJak wygląda  
  współpraca?współpraca?
Projekt jest dla miast bezpłatny. Realizujemy go w ramach
statutowych celów Fundacji. 



Co możemy razem zrobić?

Traktujemy miasto jak dom! 

W uporządkowanej, odmalowanej
ekologicznymi farbami, przyjaznej
dzielnicy, intuicyjnie czujemy się
bezpieczniej. Chętniej wychodzimy. Łatwiej
rozmawiamy z ludźmi. Nawiązujemy
relacje i promujemy ekologiczne postawy.

“Galeria Czystej Sztuki” odmienia miasta,
łącząc indywidualne i społeczne potrzeby
mieszkańców. 

Podnosimy jakości przestrzeni i poruszamy
serca przechodniów, dzięki obecności
sztuki w tkance miejskiej.



Miasto Ambasadorskie współtworzy Galerię Czystej Sztuki. Rola miasta polega na wybraniu i przekazaniu
miejskich ścian, na których powstaną ekologiczne murale. Każda ze ścian będzie pokryta farbą KNOxOUT, która
redukuje zanieczyszczenia powietrza.

1 mkw. muralu ma moc oczyszczania powietrza 1 średniej wielkości drzewa. 

Zacznijmy współpracę

EcoEvolution.org dla Miasta Ambasadorskiego:

informacja o tym, 
że Miasto zostaje

współtwórcą 
Galerii Czystej Sztuki 

logotyp Miasta na
EcoEvolution.org oraz

stronach partnerskich 

certyfikat potwierdzający
odpowiedzialne działania 

 na rzecz klimatu

zaproszenie
na konferencję

prasową

i wiele innych, wypracowanych wspólnie aktywności.

link Zgłoszenie dla Miasta:

https://ecoevolution.org/wp-content/uploads/2021/08/Miejscowosc-zgloszenie-Galeria-Czystej-Sztuki.pdf
https://ecoevolution.org/wp-content/uploads/2021/08/Miejscowosc-zgloszenie-Galeria-Czystej-Sztuki.pdf


Czy farba naprawdę
działa?

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

1 m² dziennie oczyszcza ok. 3000 m³ powietrza.

Każdy metr kwadratowy pomalowanej powierzchni
redukuje ok. 0,44 g szkodliwych tlenków azotu (NO X).

Farba KNOxOUT została poddana rygorystycznym
międzynarodowym badaniom, których wyniki
dostępne są w materiałach na naszej stronie
internetowej.

https://knoxout.eu/


Podsumujmy 
Galeria Czystej Sztuki to miejska galeria ekologicznych
murali, które poruszają zagadnienia społeczne. 

Projekt polega na długookresowym łączeniu działań na rzecz
klimatu, promowaniu twórczości artystycznej oraz
budowaniu sieci współpracy z biznesem. Wszystkie te
działania są spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Miejska galeria ekologicznych murali wspiera budowę
społeczeństwa obywatelskiego i tworzy smart miasta,               
w których zdrowiej się żyje!



Zobaczcie Państwo przykładowe
projekty, w których uczestniczyła Fundacja EcoEvolution.org



Genialny Banksy
Warszawa, luty-kwiecień 2021



#SzczepimySię
Wrocław, 2021



Radio Zet
Warszawa, wrzesień 2020



Radio Zet
Warszawa, wrzesień 2020

Wrocław, Przemieście Oławskie, X 2020
mieszkańcy odmalowują podwórko



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 farbą redukującą zanieczyszczenia.

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

Aleksandra Chojenta
galeria@ecoevolution.com
+48 789 010 283
ecoevolution.org


