
 PROGRAM WYSTAW I SPOTKAŃ AUTORSKICH

Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego

31 lipca (niedziela) godz.15.00 – Stanisław Ożóg – Galeria Stodoła, ul. Lubelska 52
Wernisaż wystawy  rysunku pt. „Karp faszerowany” 

„KARP FASZEROWANY – Kazimierz Dolny, Drohobycz - świat zaginiony, świat odnaleziony” 
- jest próbą syntezy wspólnego losu społeczności żydowskiej obu miast. Piewca uroku tego 
pierwszego - Szalom Asz – zdołał uniknąć zagłady, zaś ten, dzięki któremu świat dowiedział 
się o Drohobyczu, podzielił tragiczny los swego narodu. Twórczość Schulza, a tym samym 
jego miasto, stają się  obecnie coraz bardziej znane w świecie dzięki licznym, nowym 
przekładom oraz cyklicznemu Festiwalowi Brunona Schulza, odbywającemu się co 2 lata w 
Drohobyczu. Natomiast żydowski świat Kazimierza ulega coraz bardziej zapomnieniu.

1 sierpnia (poniedziałek) godz.15.00 - arch. Tadeusz Michalak – Dom Architekta SARP, Rynek 20

Włoscy muratorzy Kazimierza.

Wszystkie najważniejsze budowle renesansowego Kazimierza albo wznieśli włoscy 
muratorzy albo powstały według włoskich wzorników. Formy przez nich wtedy wprowadzone 
tak zadomowiły się nad Wisłą, że uważane są za rodzime i rdzennie kazimierskie. Najbardziej 
znani budowniczowie to Jakub Balin i Santi Gucci a ich dzieła stały się ikonami kazimierskiej 
przestrzeni.

2 sierpnia (wtorek) godz.15.00 – hist. sztuki Jerzy Żurawski – Dom Architekta SARP, Rynek 20

Wpływy włoskie  w architekturze zamku w Janowcu nad Wisłą

Zamek w Janowcu – fortalicja, a następnie rezydencja; Firlejów, Tarłów, Lubomirskich – 
rodów, których przedstawiciele sprawowali najwyższe godności w dawnej Rzeczpospolitej – 
był wznoszony od początku XVI wieku przy udziale budowniczych włoskich. 

3 sierpnia (środa) godz.15.00 – prof. Aleksander Błoński – Dom Architekta SARP, Rynek 20

Na co fotografom film „Powiększenie” Antonioniego?

Autor spotkania zastanawia się co dał mu ten film. W jaki sposób pokazany jest  zawód 
fotografa mody. Czy jest to wizerunek nadal aktualny?

4 sierpnia (czwartek) godz.15.00 - dr  Waldemar Odorowski – Dom Architekta SARP, Rynek 20

Kazimierska  Italia.

Jeżeli istnieje Italia na północ od Alp – to mieści się w Kazimierzu. Nie było tu , co prawda 
królowej Bony ale byli Celeje (Celli?) i było to spojrzenie na świat, którego rozmiarem jest 
sztuka. Italia stworzona została przez artystów, a Kazimierz przez kogo?

5 sierpnia (piątek) godz.15.00 – prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyński – Dom Architekta SARP, Rynek 20

Rozmowa  po włosku  nowego ze starym  w  architekturze.

Dodawanie nowej  architektury  do  już istniejącej, to  stałe zjawisko w historii architektury. 
Włochy są krajem gdzie  odbywa  się  to  specyficznie.  Bogactwo   licznej  i  cennej  włoskiej 
przestrzeni  architektonicznej  i  urbanistycznej  daje odwagę w kreowaniu  nowoczesności  w 
kontakcie ze starym. Równocześnie świadomość  piękna nie zwalnia z doceniania ochrony 
dziedzictwa. To nauka dla Polski - jak w czasach  Jakuba Balina, architekta weneckiego i  
kazimierskiego.


