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"Po Witkiewiczu" - wystawa w Galerii Architektury GAGA
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"PO WITKIEWICZU" - WYSTAWA W GALERII ARCHITEKTURY
GAGA
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W tym roku mija 130 lat od urodzin Stanisława Ignacego (Witkacego) i 100 lat od
śmierci jego ojca Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego. W ramach
obchodów tej wyjątkowej rocznicy Galeria Architektury GAGA oraz Biuro
Architektoniczne Karpiel Steindel z Zakopanego przygotowały wystawę „Po
Witkiewiczu”.
Dorobek
pracowni
doskonale
oddaje
ewolucje
zakopiańskiej
myśli
architektonicznej w ujęciu stylu Witkiewiczowskiego i jego wpływ na współczesny
języku wyrazu projektantów, kultywujących tradycje artystyczne stolicy polskich
Tatr.
Karpiel i Steindel nie projektują zakopiańskich chat, a jednak uchodzą za
zręcznych kontynuatorów stylu witkiewiczowskiego. Jak potomkowie Wincentego
Witosa i Józef Bachleda-Curusia czyją na sobie wzrok przodków. Mimo to nie bali
się podjąć współpracę z prowokatorką, brytyjską architekt indyjskiego
pochodzenia Zahą Hadid przy projekcie futurystycznego domu dla Tomasza
Gudzowatego, który stanąć ma w Zakopanem. Ich wille na podtatrzańskich
wierchach zachwycają powściągliwością detalu i wrażliwością na kontekst miejsca.
Wystawa pokazuje zakopiański kwartet, cztery domy stanowiące kontynuację
myśli, od budynku, który jest nowoczesny, ale zbliżony formą i materiałem do
stylu wsi Podhalańskich do takiego, który wpisuje się już w nurt minimalizmu
światowego, ograniczony jednak parametrami budownictwa podhalańskiego –
kąty dachów, proporcje, kubatura. Wszystkie one współgrają z najnowszymi
trendami i w minimalistyczny sposób pokazują czym jest regionalizm.
Wystawa czynna od 11.07 do 30.08 (z przerwą wakacyjną od 26.07 – 16.08.).
Wstęp wolny.
GAGA - Gallery of Architecture in Garden of Arts
Małopolski Ogród Sztuki
ul. Rajska 12,
31-124 Kraków
Strona wystawy: galeriagaga.pl
Data publikacji: 3.07.2015
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INNE WYDARZE ARCHITEKTONICZNE:

JESTEM STĄD. KRZYSIEK ORŁOWSKI
Krzysiek Orłowski opowiada historię lokalności, swojskości. To
historia o ludziach i mieście, które niezależnie od faktycznej
(nie)obecności
naszych
ciał
w
miejscu
pochodzenia/urodzenia,
pozostają
już
zawsze
tą
fantazmatyczną przestrzenią wspomnień, wyobrażeń, emocji.
więcej

CIAŁOWICZ. PROJEKTANT Z WROCŁAWIA
To nieprawda, że w PRL-owskich sklepach nic nie było. Był
Ciałowicz. Wystawa w Muzeum Architektury jest próbą
przybliżenia
zgrabnej
sylwetki
Tadeusza
Ciałowicza,
projektanta.
Był
projektantem
totalnym
(czytaj
–
dizajnerem), choć mawiał, że nim nie jest.
więcej

DAREK GRABUS. MALARSTWO I FOTOGRAFIA

Darek Grabuś zajmuje się malarstwem i fotografią, jest
absolwentem Sopockiej Szkoły Fotografii. Prace Grabusa są
chłodne i zdystansowane, świetnie obrazują melancholię i
wyobcowanie mieszkańców dużych miast. Gdańska Sztuka
Wyboru zaprasza na wernisaż i wystawę.
więcej

TARGI HOMEDAYS – MIESZKAJ PIĘKNIE ZA NAMI!
Za nami wyjątkowa impreza dla branży dekoracji i
wyposażenia wnętrz. Targi HomeDays były doskonałą okazją
do poznania nowości rynkowych oraz spotkania polskich
przedstawicieli branży w jednym miejscu. Dla miłośników
domowego piękna organizatorzy przygotowali ciekawe
konferencje, porady i spotkania ze znanymi gośćmi.
Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji z tego
wydarzenia.
więcej

OSTATNIE DNI FESTIWALU GDYNIA DESIGN DAYS
W ciągu ostatniego tygodnia Gdynia stała się polskim
centrum wydarzeń związanych z designem. Gdynią Design
Days to szereg spotkań, warsztatów i wystaw poświęconych
szeroko pojętemu projektowaniu i wzornictwu. Przed nami
już ostatnie dni festiwalu. Co jeszcze w programie?
więcej

PROJEKT ZIELONE MIASTO :: ROWEREM PRZEZ PARKI I
OGRODY

}

Zielone Miasto to projekt w ramach polsko-niemieckiego roku
jubileuszowego 2016 - ŚWIĘTUJEMY! Zorganizowanego przez
Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
więcej

6. FORUM POSTAW - DEDLAJN

Nieodłącznym elementem wystawy Forum Postaw, jest
tytułowe
forum
–
swoisty
think
tank
dotyczący
współczesnego projektowania, podczas którego projektanci,
architekci, graficy, a także majsterkowicze i osoby
zainteresowane relacją między obiektem a projektantem
gdzie wspólnie pracują, rozmawiają i wymieniają się
doświadczeniem.
więcej

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
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