
 
 
 

to oddolny projekt, który narodził się z inicjatywy kilku krakowskich licealistów, 
połączonych chęcią tworzenia projektów artystycznych spajających wspólne idee  
i pasje. Wierzymy, że z małych segmentów może powstać coś wielkiego.  

Tak jak w mozaice – gdzie z drobnych elementów kształtuje się spójna całość. Aktualnie łączymy 
kilkudziesięciu młodych, aspirujących twórców, z krakowskich liceów i szkół wyższych. 
 
Stajemy w opozycji do sztuki komercyjnej – nastawionej na zysk, a nie jakość. Chcemy zaistnieć poza 
jej strukturami, jednocześnie zdając sobie sprawę z siły nowych mediów wykorzystujemy je, tworząc 
nową jakość. Celem Grupy, poprzez m.in. współpracę z placówkami kultury oraz szkołami jest,  
aby nasze działania miały realny wpływ na to, jak ludzie postrzegają otaczającą ich rzeczywistość  
i nas – młodych. 
 
Nasze działania zawierają się w różnych środkach wyrazu:  
 

• Tworzymy projekty - formy zawierające prace kilku artystów, dotykające ważnych  
dla nas tematów, często powstające we współpracy z innymi grupami czy organizacjami. 
Chcemy w ten sposób doskonalić umiejętność kreatywnej pracy w zespole wewnątrz 
Mosaic, a samym przekazem projektów kreować wizję nowoczesnego społeczeństwa. 
 

• Kolejną formą są albumy, które tworzone indywidualnie stają się portfolio całościowym nie 
tylko ich autorów, ale również całej Grupy Mosaic. Ich celem jest podkreślenie odrębności  
w postrzeganiu świata każdego z naszych członków. 
 

• Podjęliśmy również inicjatywę prowadzenia warsztatów tematycznych z zagadnień 
związanych z samą sztuką, jak i jej praktyczną stroną. Warsztaty mają formę otwartą  
i aktualnie realizowane są poprzez komunikator online, jednak w przyszłości planujemy 
zorganizować także fizyczny, regularny blok spotkań. Prowadzone przez członków Grupy 
dają możliwość dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, każdego z nich.  
 

• W regularnych odstępach czasu organizowane będą tematyczne przeglądy  
dające każdemu chętnemu młodemu twórcy możliwość stworzenia własnego albumu  
z pracami. Najlepsze z nich opublikowane zostaną na naszej stronie, a ich twórcy znajdą  
się w bazie artystów, mając perspektywę współtworzenia większych projektów z resztą 
członków Mosaic.  

 
Chcemy dać możliwość młodym twórcom pokazania się, poznania nowych środowisk artystycznych, 
poszerzenia horyzontów, okazję do dyskusji i nauki. Pragniemy również zwrócić uwagę 
społeczeństwa na sztukę młodzieży licealnej i studentów.  
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