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Mural z twarzą Kory 

Mural z twarzą Kory to rysunek na ścianie budynku. 

Mural to rysunek namalowany dla uczczenia pamięci artystki. 

Mural jest ważny dla fanów Kory z całej Polski. 
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Co to jest mural 

Mural to obraz namalowany na murze 

na przykład na ścianie budynku.   

Co przedstawia mural 

Mural przedstawia twarz Kory. 

Kto to jest Kora 

Kora to pseudonim piosenkarki.  

Prawdziwe imię i nazwisko Kory to Olga Sipowicz. 

Kora śpiewała w zespole Maanam. 

Kora śpiewała też solo. 

Piosenki kory są bardzo lubiane i znane. 

Kora jest bardzo znana.   

Kora już nie żyje. 
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Kto jest autorem muralu 

Mural namalował Bruno Althamer. 

Bruno Althamer jest artystą. 

Bruno Althamer rzeźbi i maluje. 

Bruno Althamer mieszka w Warszawie. 

Bruno Althamer namalował dużo murali w Warszawie. 

Jak wygląda mural 

Twarz Kory jest bardzo blada. 

Na jej twarzy widać bardzo czerwone usta.  

Na jej twarzy widać ciemne, wyraźne 

brązowe oczy.  

Kora patrzy na nas. 
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Mural jest bardzo wyjątkowy.  

Mural jest blisko drzewa Kasztanowca. 

Dzięki temu nie musiał malować włosów. 

Włosy Kory to gałęzie kasztanowca. 

Kora ma inny kolor włosów w każdej porze roku.  

Ten kolor zależy od koloru liści na drzewie. 

Wiosną są delikatne i jasnozielone. 

Latem włosy Kory są bardzo zielone.  

Jesienią włosy Kory są żółte albo czerwone. 

Zimą włosy Kory to gałęzie bez liści. 

Kiedy powstał mural 

Mural z twarzą Kory powstał w 2018 roku.  

Dlaczego powstał mural 

Mural z twarzą Kory to jedna z prac zrobionych 

w specjalnej akcji. 

Akcja nazywała się „Kobiety na mury”. 

Akcję zorganizowała redakcja znanej polskiej gazety. 

Ta gazeta nazywa się „Wysokie Obcasy”.  

Artyści malowali na murach obrazy między innymi 

twarzy znanych, silnych, wyjątkowych kobiet. 

Murale powstały, żeby pamiętać o silnych, wyjątkowych kobietach. 
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Gdzie można zobaczyć mural  

Mural z twarzą Kory jest w mieście Warszawa. 

Mural został namalowany na ścianie budynku  

przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.  

Symbole: http://www.arasaac.org/ 

udostępnione na licencji CC (BY-NC-SA) 
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