
W ramach akcji „Dobra strona kultury” Estrada Poznańska co tydzień, przez pięć tygodni ujaw-
niać będzie nowe projekty graficzne mające symbolicznie wesprzeć mieszkanki i mieszkańców 
miasta w tym trudnym czasie. Wierzymy, że sztuka jest do tego najlepszym medium. 

Do projektu zaprosiliśmy Beatę Śliwińską „Barrakuz” i Magdę Koźlicką. Każda  z artystek zinter-
pretowała hasła, które dodają otuchy i inspirują do uwierzenia we własne siły i pozytywnego my-
ślenia w tym trudnym czasie. Efektem prac obu artystek są niesamowite tryptyki, których części 
ujawniać będziemy w każdy wtorek począwszy od 23 marca.

„Wsparcie i drugi człowiek to wielka moc przetrwania. Jesteśmy teraz potrzebni sobie bardziej, 
okażmy to i bądźmy czuli. Takie słowa wybrzmiewają w mojej głowie teraz i w czasie pracy nad 
projektami.” - opowiada o pracy przy projekcie Beata Śliwińska Barrakuz.

Zaczynamy od kompozycji kolażowych Beaty Śliwińskiej inspirowanych hasłami ukazującymi siłę 
człowieka w zderzeniu z przeciwnościami losu. Pierwszą z nich, w formie plakatu A4 oraz tapety 
na telefon, można pobrać tu: estrada.poznan.pl/pobierz

Prace dodające otuchy będzie można za darmo pobrać ze strony Estrady w formie plakatu do 
druku, jak i tapety na telefon oraz w limitowanej ilości 500. sztuk odebrać co wtorek w miejskich 
punktach: 

- Biblioteka Raczyńskich 
- CiR (Ratajczaka 44)
- CiK (Ratajczaka 44)
- PLOT (Stary Rynek 59/60)

W ramach akcji „Dobra strona kultury”, od kwietnia 2020 roku Estrada Poznańska udostępnia 
za darmo w sieci produkowane treści kulturalne w postaci 9 serii autorskich podcastów, słu-
chowisk, książeczek dla całych rodzin, nowych piosenek, teledysków, sesji na żywo oraz audio-
booków. W 2021 roku, w każdym tygodniu zapraszamy na aż 3 nowe odcinki podcastów, a co 
piątek na stronie instytucji odbywa się premiera słowna, muzyczna lub pisana.
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Beata Śliwińska „Barrakuz” - projektantka multidyscyplinarna, ilustratorka, visual designerka. 
Zajmuje się szeroko pojętą kulturą wizualną, brandingiem wydarzeń, projektami w kulturze mo-
dyfikacji graficznych i collage artu. Nagradzana za okładki płyt muzycznych, wyróżniona jako 
Projektantka Roku. Laureatka i jurorka Polish Graphic Design Awards. 

barrakuz.tumblr.com

Magda Koźlicka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wydziału projektowe-
go, specjalizacji - ilustracja. Pracuje jako ilustrator freelancer. Inspiruje ją natura, szeroko pojęty 
styl vintage oraz dynamika ludzkiego ciała. W swoich grafikach lubi wykorzystywać proste kształ-
ty, deformować proporcje tak, by wpisywały się one w proste kompozycje. 

www.behance.net/magdalenakozlicka
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