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There are no translations available.

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury to pięć wystaw w pięciu miastach Polski, z których
każda przygląda się innemu fenomenowi architektonicznemu po 1918 roku. Opowiadamy o
budynkach i przestrzeniach oraz twórcach, którzy wpłynęli na kształt przestrzeni miejskich po
odzyskaniu niepodległości. Zadajemy przy tym pytania o społeczną tożsamość i zmianę, ale
także o rolę architektów i urbanistów w naszym codziennym życiu. W jaki sposób ich
działalność przyczynia się do budowy polskiego krajobrazu kulturowego oraz tożsamości
miejsc, które zamieszkujemy?

Każda z wystaw to inny wycinek historii oraz inny wątek przewodni. W Krakowie skupimy się na
okresie 1918-1939, zaś tematem będzie SZTUKA. W Warszawie (okres 1939?1956) przyjrzymy
się zagadnieniu WŁADZY, w Lublinie (okres 1956?1970) - SPOŁECZEŃSTWU, w Poznaniu
(okres 1970-1989) - TRANSFEROWI; wreszcie ekspozycja w Katowicach, obejmująca okres
1989-2018, to PRZEMIANA.

Seria pięciu wystaw pozwoli nam pokazać, że różnorodne, lokalne procesy modernizacyjne
splatają się ze sobą, by ostatecznie złożyć się na ogólny dorobek polskiej architektury i
urbanistyki. Chcemy tym samym nie tylko promować polską kulturę architektoniczną, lecz także
zaprosić Was do refleksji nad naszym otoczeniem i jakością przestrzeni, w której żyjemy.
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We wszystkich pięciu miastach odbędą się liczne wydarzenia: debaty, wykłady, spacery,
warsztaty rodzinne, warsztaty dla szkół.
Serii wystaw towarzyszy katalog ?Tożsamość. 100 lat polskiej architektury?.

Harmonogram wystaw:

Kraków: SZTUKA
Dawny Hotel Cracovia
Wernisaż: 27.09.2019
Kuratorka: Małgorzata Jędrzejczyk

Warszawa: WŁADZA
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Wernisaż: 08.10.2019
Kurator: Grzegorz Mika

Lublin: SPOŁECZEŃSTWO
Centrum Spotkania Kultur
Wernisaż: 11.10.2019
Kuratorzy: Marcin Semeniuk, Karol Krupa

Poznań: TRANSFER
Miejsce: Poznań Główny - (stary) Dworzec PKP
Wernisaż: 18.10.2019
Kuratorka: Alicja Gzowska

Katowice: PRZEMIANA
Miejsce: siedziba NOSPR w Katowicach
Wernisaż: 25.10.2019
Kurator: Jakub Świerzawski

Wystawy potrwają do 15.12.2019
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