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вул. Чорноморська, 1
[Спектр]
п р ое к т
project

х удожник
a rtist

1 Chornomors`ka str.
[Spectrum]
Автор заклав ідею співіснування в одному просторі та важливості помічати один одного у
таких умовах, знаходити компроміс. Малюнок
виконаний в притаманній техніці данного художника із використанням образу птаха, як засіб більш зрозумілий для глядача.

Ulpa quibus am quiaecto cullacc atiores tionet
acipien debiti blaccatur?
Ut eum fugit eaquas reped quaecupta conse
inctur? Ment ipit quis eata niaectest, endam debit,
sandempore esendi untius est.

Тарас Довгалюк
Arm (Львів)
Lviv WallKing - 2017
Taras Dovhaliuk
Arm (L`viv)
Lviv WallKing - 2017
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Схема–послідовність напряму
Scheme–order of the route
ло кац і я
l o cati o n

ПРО ПРОЕКТ
ABOUT PROJECT
Путівник «Вуличне мистецтво Підзамче», створений на основі фестивалю стінописів «Lviv WallKing», який відбувся у 2017 році та
малюнків, створених на Підзамчі у попередні роки в рамках різних проектів. Lviv WallKing реалізується мистецьким об`єднанням
«Фарбований лис», ГО «Інститут суспільних ініціатив» та підтриманий Львівською міською радою, як один із переможців конкурсу соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим» на 2017 рік.
Вуличне мистецтво постійно розвивається, створюються нові малюнки та відбуваються нові події, тому даний путівник підсумовує
стан вуличного мистецтва на Підзамчі станом на кінець 2017-го року.
Нові малюнки та локації можна знайти на сторінці проекту у всесвітній мережі — facebook.com/lvivwallking/

Pidzamche Street Art Guide Book was created on the basis of Lviv
WallKing wall arts festival which took place in 2017 and the paintings
created in Pidzamche district during previous years, within different
projects. Lviv WallKing is implemented by the Farbovanyi Lys Artistic
Association, Institute of Social Initiatives NGO, and is supported by Lviv
City Council as one of the winners of the socio-cultural projects competition Let’s Make Lviv Better in 2017. The street arts constantly develop, the new paintings appear, and the new events take place, therefore,
this Guide Book summarizes the position of Pidzamche street arts as
of the late 2017.
The new paintings and locations may be found at the project web-page
— facebook.com/lvivwallking/

1

вул. Чорноморська, 1 \ 1 Chornomors`ka str.

2

вул. Сянська, 4 \ 4 Sians`ka str.

3

вул. Сянська, 9 \ 9 Sians`ka str.

4

вул. Кн. М. Удатного, 4 \ 4 Kn. M. Udatnoho str.

5

вул. Мулярська, 2а \ 2a Muliars`ka str.

6

вул. Мулярська, 3 \ 3 Muliars`ka str.

7

пл. Св. Теодора \ St. Teodor sq.

8

п-кт. В. Чорновола, 29 \ 29 V. Chornovola ave.

9

вул. Замарстинівська, 29 \ 29 Zamarstynivs`ka str.

10

вул. Гайдамацька, 4 \ 4 Haidamats`ka str.

11

вул. Жовківська, 2 \ 2 Zhovkivs`ka str.
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1 Chornomors`ka str.
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Автор заклав ідею співіснування в одному просторі
у str.
вул. К. помічати
Скиданаодин
\ K.одного
Skydana
16 та важливості
таких умовах, знаходити компроміс. Малюнок
виконаний в притаманній техніці данного хувул. Жовківська, 49а \ 49a Zhovkivs`ka
17
дожника
із використанням образу птаха, як засіб більш зрозумілий для глядача.
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LVIV
WALL
KING

[Спектр]

str.

вул. Заводська, 31 \ 31 Zavods`ka str.

Тарас Довгалюк
Arm (Львів)
Lviv WallKing - 2017
Taras Dovhaliuk
Arm (L`viv)
Lviv WallKing - 2017
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Чoрноморська 1
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вул. Чорноморська, 1
[Спектр]
п р оек т
project

х уд ож н и к
ar ti st

1 Chornomors`ka str.
[Spectrum]
Тема стінопису перетинається із циклічністю
в житті. Зокрема, автор зобразив пружинкуіграшку, яка встигла не так давно побути на
піку популярності і тепер по суті забута. На
малюнку, також зображено руки — фрагменти
відомої, класичної фрески.

6

»»

The idea of wall painting closely echoes the life
cycles. In particular, the author featured a recent
hottest–trend toy spring though all but forgotten
by now. On the other side there are hands as allusion to a well — known classical fresco.

Андрій Савчишин
Stone (Львів)
Lviv WallKing–2017
Andrii Savchyshyn
Stone ( Lviv)
Lviv WallKing–2017
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&
вул. Сянська, 4
[Споглядання]

вул. Сянська, 9
[Точка фокусування]
х удожник
a rtist

4 Sians`ka str.
[Contemplation]

п р оек т
p rojec t

Taras Dovhaliuk
Arm (L`viv)
Lviv WallKing–2017
8

х уд ож н и к
ar ti st

Автор заклав ідею співіснування в одному
просторі та важливості помічати один одного
у таких умовах, знаходити компроміс. Малюнок виконаний в притаманній техніці художника із використанням образу птаха, як засіб
більш зрозумілий для глядача.

Малюнок торкається питання ідентифікації особистості. Обличчя персонажа, що зображений на
малюнку, ховається під площинами, що асоціюються із візуальним шумом, якому легко піддається кожна людина. Головне посилання — уміння знайти себе в потоці непотрібної інформації.

The author integrates an idea of co-existence in
one space, importance of noticing each other under such conditions and finding the compromise.
The painting represents a technique peculiar to
the artist, employing the image of a bird as a
means, more understandable for a spectator.

The author touches upon the personal identity
issue. The hero’s face on the painting is hidden
under surfaces associated with the visual noise
every human is so easily subjected to. The main
message is an ability to find oneself in a flow of
unnecessary information.

ська, 4
Тарас Довгалюк
Arm (Львів)
Lviv WallKing–2017

п р оек т
project

9 Sians`ka str.
[Focus point]

Сянс
Віталій Грех
Dilk (Івано-Франківськ)
Lviv WallKing–2017
Vitalii Hrekh
Dilk (Ivano-Frankivs`k)
Lviv WallKing–2017
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вул. Кн. М. Удатного, 4
[Взаємодія]

ππ

вул. Мулярська, 2a
[Серія малюнків]
х удожник
a rtist

п р оек т
p rojec t

4 Kn. M. Udatnoho str.
[Interaction]

Сергій Грех
Feros (Львів)
Lviv WallKing–2017
Serhii Hrekh
Feros (L`viv)
Lviv WallKing–2017
10

2a Muliars`ka str.
[Series of drawings]
Художник проводить паралелі між великим і
малим, підкреслюючи взаємозв’язок об’єктів
та їх вплив один на одного. Незначний вплив
людини може мати великі й непередбачувані
ефекти будь де в іншому місці та в інший час.

#

The artist draws a parallel between the small
and the big, highlighting the objects’ interrelations and their mutual impact. The inessential
influence of a human may have substantial and
unpredictable effects in any other place and any
other time.

На запрошення керівництва бібліотеки, команда художників оформила усю сходову
клітку у власних стилях. Цікавий формат та
спосіб сприйняття малюнків. Огляд доступний
усім бажаючим в години роботи бібліотеки.

Being encouraged by the library administration,
the team of artists painted the whole stairs landing in their own styles. Interesting are the formats
and the paintings perception method. Everyone
interested can see the paintings during the library working hours.

Arm, Trice, Cash, Alien,
Feros, Feno, Krab
2015
11
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вул. Мулярська, 3
[Ідея]
х удожник
a rtist

3 Muliars`ka str.
[Idea]

×
Kickit Art Studio
(Keno, Dilk, Arm)
Майстерня міста–2015
Maisternia Mista–2015
12

»»
пл. Св. Теодора
[Абстрактні композиції]

п р оек т
p rojec t

п р оек т
p rojec t

Кожна ідея з чогось починається. Художники зобразили цей початок у вигляді точки від
якої розповсюджуються лінії, площини, форми, текстури та інші образи, що символізують
необмежений потенціал до якого може розвинутися будь яка ідея.

Інженерна споруда, що перетворилася на мистецький об`єкт, завдяки графіті-фестивалю
«Алярм». Подія відбувалася вперше у Львові в
2015 році і передбачала створення графіті-полотна за участю кількох десятків художників зі
всієї України.

Every idea has its beginning. The artists depicted
such a beginning in a form of a point, from which
the lines, as well as surfaces, forms, textures and
other images, symbolizing the unlimited potential to which any idea can develop, spread.

The engineering structure which turned into an
artistic object owing to the Alarm graffiti-festival.
The event took place for the first time in Lviv in
2015 and presupposed creation of graffiti-pattern
with participation of several dozens of artists from
around Ukraine.

St. Teodor sq.
[Abstract compositions]

Андрій Горбаль (Луцьк)
Viska (Львів), Tabu (Львів)
Графіті-фестиваль «Алярм–15»

Andrii Horbal`(Luts`k)
Viska (L`viv), Tabu (L`viv)
«Alarm–15» graffiti fest
13
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Чорновола 29

п-кт. В. Чорновола, 29
[Абстрактна композиція]
х удожник
a rtist

п р оек т
p rojec t

29 V. Chornovola ave.
[Abstract composition]

Бартек Свьонтецький
Pener (Ольштин, Польща)
Polish Urban Art–2014
Bartek Swiatecki
Pener (Olsztyn, Poland)
Polish Urban Art–2014
14

п р оек т
p rojec t

пр о е к т
p ro j e ct

Автор згадує період, коли створювався малюнок. « — Це був тривожний час, початок війни
з Росією, усі навколо про це говорили. І я подумав, я повинен створити дещо дуже позитивне для кожного у Львові.»

Це новий формат показу вуличного мистецтва
на вулицях Львова. Галерея покликана налаштувати діалог між вуличними художниками
та мешканцями міста, дати можливість художникам показати власну творчість на високому
рівні, а перехожим оцінити сучасне мистецтво.

The author recalls the period when the painting
was created.“ — That was an anxious time, a beginning of the war with Russia, everyone around
was speaking about this. And I thought that I had
to create something very positive for everyone in
Lviv”.

This is a new format of demonstrating street art
on Lviv streets. The Gallery is committed to establishing a dialog between street artists and city
dwellers, to giving the possibility to the artists to
show their works at the high level, and to the bypassers – to assess the modern art.

вул. Замарстинівська, 29
[Львівська вулична
галерея]
29 Zamarstynivs`ka str.
[Lviv street gallery]

Майстерня міста–2015
Maisternia Mista–2015
15
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вул. Гайдамацька, 4
[Дитячі ігри]

вул. Жовківська, 2
[Абстрактна композиція]
х удожник
a rtist

п р оек т
p rojec t

п р оек т
p rojec t

4 Haidamats`ka str.
[Children’s games]

Володимир Федусів
Keno (Львів)
Lviv WallKing–2017
Volodymyr Fedusiv
Keno (L`viv)
Lviv WallKing–2017
16

2 Zhovkivs`ka str.
[Abstract composition]
Сам торець безпосередньо прилягає до території дитячого садку, тому автор вирішив звернутися до теми дитячих іграшок, що втрачають
свою актуальність в умовах великої кількості
ігрових пристроїв.

Малюнок створений в рамках проекту «Ревіталізація Підзамче». Це були перші кроки
співпраці міської влади та вуличних художників у 2013–му році. Поєднання стилів за класичним графіті-принципом.

The house’s side wall borders on the kindergarten
territory, therefore, the author decided to address
the subject-matter of toys, losing their popularity
due to the great amount of gaming devices.

The painting was created within the Pidzamche
Revitalization project. These were the first steps
of cooperation between the city council and the
street artists in 2013. Classical graffiti-principle
gives a base for combination of styles.

Viska, Mate, Nais,
Feros, Arm
Ревіталізація Підзамче–2013
Pidzamche revitalisation–2013
17
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вул. Підзамче, 4
[Абстрактна композиція]

вул. Б. Хмельницького, 93
[Дерево]
х удожник
a rtist

93 B. Khmelnyts`koho str.
[Tree]

Денис Метелін
Prime (Сімферополь - Львів)
Майстерня міста–2016
Denys Metelin
Prime (Simferopol` - L`viv)
Maisternia Mista–2016
18
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ar ti st

Малюнок створенний в рамках урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста–2016» і називався — «Вуличне мистецтво
для дітей». Метою, яку поставили перед собою учасники проекту, є поліпшення умов
простору, де проводять час наші діти.

Перший спільний проект міста та вуличних художників. Художники брали частинку свого
стилю та старалися розмістити його поряд із
коллегами дотримуючись спільних принципів
побудови композиції. Не обійшлося і без графіті-шрифтів, які розмістилися внизу композиції.

The painting was created within the urban cultural festival Maisternia Mista-2016 and was called
Street Art for Children. The project participants
committed themselves to the improvement of
space where our children spend their time.

The first co-project of the city and street artists.
Аrtists partly used their styles and tried to interconnect them with their colleagues’ ones, following the common composition principles. Graffitifonts were also not left aside and were placed at
the bottom of the artwork

&

4 Pidzamche str.
[Abstract composition]

Arm, Rust, White, Tonek, Nais,
Pedro, Feros, Dilk, Keno, Viska
Ревіталізація Підзамче–2013
Pidzamche revitalisation–2013
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вул. К. Скидана
Графіті-фестиваль

вул. Б. Хмельницького, 74
п р оек т
p rojec t

худ ож н и к
a rt ist

74 B. Khmelnyts`koho str.

Lviv WallKing - 2018
20

ло кац і я
l o cati o n

K. Skydana str.
Graffiti fest

На час друку путівника, стінопис планувався
до реалізації. Малюнок буде створено командою KICKIT весною 2018 року.

Графіті–полотно створене в рамках графітіфестивалю — «The MARVELous day» у 2015–му
році та присвячений Дню народження художника із Сум — Marvel, що завітав тоді до Львова
у гості.

As of the time of the guide-book printing, the
wall painting was planned to be turned into the
reality. The painting will be created by KICKIT
team in spring 2018.

The graffiti–pattern was created within the The
MARVELous Day Festival in 2015 and was dedicated to the birthday of the artist from Sumy,
Marvel, who visited Lviv at that time.

«The MARVELous day–2015»
21
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вул. К. Скидана
[Кіт]

вул. Я. Остряниці, 26
[Птахи]
х удожник
a rtist

п р оек т
p rojec t

п р оек т
p rojec t

K. Skydana str.
[Cat]

Андрій Присяжнюк
And (Луцьк)
Майстерня міста–2016
Andrii Prysiazhniuk
And (Luts`k)
Maisternia Mista–2016
22

26 Ya. Ostrianytsi str.
[Birds]

Кіт на стіні дитячого садка. Малюнок створенний в рамках урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста–2016» і називався
— «Вуличне мистецтво для дітей».

Ще один проект реалізований в рамках «Ревіталізація підзамче» у 2014–му. Художники вирішили зобразити птахів у власній техніці та в
одинаковій палітрі.

A cat on the kindergarten wall. The painting was
created within the ubran cultural festival Maisternia Mista-2016 and was called Street Art for
Children.

One more project, implemented within the
Pidzamche Revitalization programme in 2014.
The artists decided to feature birds in their own
technique and in the same palette.

Dilk, Mate, Keno, White,
Arm, Tabu, Brat, Viska
Реавілітація Підзамче–2014
Pidzamche revitalisation–2014
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вул. Жовківська, 49а
[Соціальна гравітація]

вул. Заводська, 39
[Свобода]
х удожник
a rtist

49a Zhovkivs`ka str.
[Social gravitation]

49а
Сергій Радкевич
(Львів)
Lviv WallKing–2017
Serhii Radkevych
(L`viv)
Lviv WallKing–2017
24

п р оек т
p rojec t

Образи малюнку асоціюються із спортивними
змаганнями та гравітацією. Цим автор звертає
увагу на тему умов гри в соціумі та їх дотримання. Деколи важко переступити через себе, розуміючи, що ти обрав певну роль в суспільстві і
тепер повинен дотримуватися правил гри.

The painting images are associated with sport
competitions and gravitation. The author to draw
attention to an idea of game rules available in our
society and adherence to them. Sometimes it is
quite difficult to go against your heart, understanding that you’ve chosen a certain role in the
society and now you should follow the game rules.

п р оек т
project

х уд ож н и к
ar ti st

Розпис «Свобода» було народжено у співпраці 5 художників (Тарасом Arm, Володимиром
Keno, Віталієм Dilk, Сергієм Feros та Дмитром
Tabu). Робота з’явилася в 2014 році завдяки
перемозі проекту у конкурсі, проведеному
ініціативою «Інститут міста».

The Freedom painting was born in cooperation of
five artists (Taras Arm, Volodymyr Keno, Vitaliy
Dilk, Serhiy Feros and Dmytro Tabu). The work
appeared in 2014 due to the fact that the project
won in the competition held upon the initiative of
the City Institute.

39 Zavods`ka str.
[Freedom]

Kickit Art Studio
(Keno, Dilk, Feros, Arm +Tabu)
Ревіталізація Підзамче–2014
Pidzamche revitalisation–2014
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ло кац і я
l o cati o n

ло каці я
l o cat i o n

вул. Заводська, 31
[Графіті-полотно]

вул. Заводська, 31
Галерея
п р оек т
p rojec t

п р оек т
project

31 Zavods`ka str.
[Graffiti wall]

Галерея графіті та
вуличного мистецтва.
Функціонує з 2017 року
Graffiti and street art
gallery.
Operates from 2017 year
26

31 Zavods`ka str.
Gallery

Територія заводу «РЕМА», де перебуває галерея «Фарбований лис» поступово перетворюється на галерею під відкритим небом. По
всій території заводу можна знайти малюнки
від вуличних художників.

Перша галерея вуличного мистецтва та графіті. Створена наприкінці 2016—го року.
Об`єднання має за мету пропагувати вуличне
мистецтво, генерувати та реалізовувати мистецькі проекти.

The territory of REMA plant, where the Farbovanyi Lys gallery is located, gradually turns into
the open-air gallery. Throughout the entire territory, the paintings by street artists can be found.

The first gallery of the street art and graffiti. It was
created in late 2016. The Association is aimed at
promoting street art, generating and implementing artistic projects.

Галерея графіті та
вуличного мистецтва
Функціонує з 2016 року
Graffiti and street art
gallery
Operates from 2016 year
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ПЕРЕЛІК ЛОКАЦІЙ, ДЕ МОЖНА ПОБАЧИТИ ГРАФІТІ ТА ВУЛИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЛЬВОВА
A LIST OF LOCATIONS WHERE YOU CAN SEE GRAPHITE AND STREET ART OF LVIV

1.

2.

3.

Перехрестя вул. М. Кривоноса
— вул. В. Винниченка
Графіті у скейтпарку
(легальна галерея) \
Crossing Kryvonosa str.
— Vynnychenka str.
Graffiti in skatepark
(legal hall of fame).
Вул. Вірменська, 35
Хол мистецького центру «Дзиґа»
оновлюється вуличними митцями \
35 Virmens`ka str.
Hall of art centre “Dzyga”
often updated by street artists.
Вул. І. Тиктора, 4
Малюнок на інж. споруді
Feros, Dilk. Графіті-фестиваль
«Алярм–Львів–15» \
4 Tyktora str.
Painting on eng. structure
Feros, Dilk. “Alarm graffiti fest 2015”.

7.

Вул. Є. Озаркевича, 4
Малюнок на огорожі шпиталю
Arm, Stone. Майстерня міста–2017 \
4 Ozarkevycha str.
Painting on the hospital wall.
Arm, Stone. Maisternia mista–2017.

8.

Вул. Городоцька, 179
Стоянка ТЦ. Графіті-полотно
Lviv graffiti jam 2014 \
179 Horodots`ka str.
Mall parking. Lviv graffiti jam 2014

9.

10.

11.
4.

5.

6.
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Вул. М. Вороного, 6
А-м стоянка. Галерея графіті \
6 Voronoho str.
Parking. Graffiti hall of fame.
Вул. П. Дорошенка, 45
Стінопис. Kickit Art Studio. 2017 \
45 Doroshenka str.
Mural by Kickit Art Studio. 2017.
Вул. Ю. Бенедиктовича
Соціально-патріотичні малюнки
ГО «Граніт» \
Benedyktovycha str.
Social-patriotic paintings
PO “Granit”.

12.

Вул. Київська, 24
Футбольне графіті \
24 Kyivs`ka str.
Football graffiti
Вул. Київська, 21
Графіті на даху Mif, Amin \
21 Kyivs`ka str.
Roof top Mif, Amin.

13.

14.

Вул. Стрийська, 81
Малюнок на стіні ринку
Stone. Соціальна ініціатива 2016 \
81 Stryis`ka str.
Painting on the market wall
Stone. Social initiative 2016.

15.

Вул. В. Стуса, 7
Футбольне графіті \
7 Stusa str.
Football graffiti

16.

Вул. Ген. Т. Чупринки, 25
Стінопис. Ретроспектива
Tabu. Lviv WallKing–2017 \
25 Chuprynky str.
Mural by Tabu. Retrospective.
Lviv WallKing–2017.
Вул. Ак. А. Сахарова
Графіті-полотно
Графіті-фестиваль
«Алярм–Львів–15»
(легальна галерея) \
Sakharova str.
Suspension wall along
the tramway
“Alarm graffiti fest 2015”
(legal hall of fame).

Вул. І. Франка, 33
Малюнок на зупинці гр. транс-ту
«Дерево» Денис Метелін
Майстерня міста–2017 \
33 Franka str.
Painting on the stop wall.
Tree. Denys Metelin.
Maisternia mista–2017.

17.

Перехрестя вул. Луганська
— пр. Червоної Калини
Графіті-полотно
Графіті-фестиваль «Алярм–Львів–17»
(легальна галерея) \
Crossing Luhans`ka str.
— Chervonoi kalyny ave.
“Alarm graffiti fest 2017”
(legal hall of fame).
Перехрестя Вул. Луганська
— пр. Червоної Калини
Графіті-полотно на
бетонній підпірці мосту
Графіті-фестиваль 2014 \
Crossing Luhans`ka str.
— Chervonoi kalyny ave.
Paintings on the suspension wall.
Graffiti fest 2014.

18.

Вул. О. Довженка, 28
Стінопис. Сергій Радкевич
Amir Roti 2014 \
28 Dovzhenka str.
Mural bu Serhii Radkevych,
Amir Roti 2014.

19.

Вул. Рахівська
Галерея графіті вздовж колії
(не рекомендується відвідувати
у зв`язку із небезпекою
залізниці поблизу) \
Rakhivs`ka str.
Hall of fame. (Not recommended
to visit due to the danger of the
nearby railway).

20. Перехрестя вул. Кн. Ольги
— вул. В. Великого — вул. Наукова
Графіті-полотно. Графіті-фестиваль
«Алярм–Львів–17»
(легальна галерея) \
Crossing Kn. Olga str.
— Velykoho str. — Naukova str.
“Alarm graffiti fest 2017”
(legal hall of fame).
21.

Вул. Янева, 10
Огорожа стадіону «Динамо»
Галерея графіті (одна з перших) \
10 Yaneva str.
Wall of the “Dynamo” stadium
Hall of fame (one of the first).
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22. Вул. Є. Коновальця, 111
(вихід на зал-ну колію)
Галерея графіті вздовж колії
(не рекомендується відвідувати
у зв`язку із небезпекою
залізниці поблизу) \
111 Konovaltsia str.
(exit on the railway) Hall of fame
(Not recommended to visit due to
the danger of the nearby railway)
23. Вул. Кульпарківська, 158б
Стінопис «Лелека»
Arm. Власна ініціатива 2016 \
158b Kul`parkivs`ka str.
Mural by Arm. Stork.
Own initiative. 2016
24. Перехрестя Вул. Повітряна, 99
— вул. Суботівська
Малюнок на порталі бібліотеки
(Arm, Cash, Viska) 2015 \
99 Povitriana str.
(crossing Subotivs`ka str.).
Painting on the library portal.
Arm, Cash, Viska. 2015
25. Вул. О. Ковча
(біля вул. Т. Шевченка)
Графіті на підпірній стіні
(легальна галерея) \
Kovcha str.
(near Shevchenka str.)
Legal graffiti hall of fame.
26. Вул. О. Ковча
Графіті-полотно
Графіті-фестиваль
«Алярм–Львів–16»
(легальна галерея) \
Kovcha str.
“Alarm graffiti fest 2016”
(legal hall of fame).
27.

30

Вул. Джерельна, 79
Стіни дитячих майданчиків
на території житл. к-су
Arm. 2016 \
79 Dzherel`na str.
Walls of the playgrounds
in residential complex
Arm. 2016.

Guidebook — “Street art of Pidzamche”

28. Вул. Промислова, 56
Малюнок для ЛКП «Лев»
Kickit Art Studio 2016 \
56 Promyslova str.
Painting on the wall by
Kickit Art Studio 2016.
29. Вул. Щурата, 11
Графіті на стрітбольному
майданчику Vanish, Pedro,
Wolek. 2016 \
11 Shchurata str.
Graffiti on the street ball
playground by Vanish, Pedro,
Wolek. 2016.
30. Вул. Старознесенська, 24–26
Територія Festrepublik club
Графіті на вантажних
контейнерах 2017 \
24-26 Staroznesens`ka str. 		
“Festrepublik Club” area
Graffiti on the containers 2017
31.

Вул. Старознесенська, 60
Стінопис на фасаді
бібліотеки. Feros, Dilk
Майстерня міста–2016 \
60 Staroznesens`ka str.
Mural by Feros, Dilk.
Maisternia mista–2016

32. Вул. Старознесенська, 70.
Стінопис на мурі готелю.
Arm, Dilk. 2016 \
70 Staroznesens`ka str.
Mural by Arm, Dilk. 2016.
33. Вул. Тракт Глинянський, 139
Галерея вуличного мистецтва
в недобудованих будинках
(не рекомендується для відвідування у зв`язку із аварійністю
споруд) \
139 Trakt Hlynianskyi str.
Graffiti and street art hall of fame
(Not recommended to visit due to
the accident rate).
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