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ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI SZTUK  2018
 
 „Architektura w przestrzeni sztuk 2018” to tytuł dorocznej wystawy magisterskich prac dyplomowych 
absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 Cykl ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI SZTUK zaistniał w formie kolejnych corocznych prezentacji 
projektów architektonicznych w Pałacu Sztuki - prezentacji projektów - jak obiektów sztuki, jako dokumentacji 
artystycznej sfery twórczości zawodowej architektów, a równocześnie, jako promocja młodych twórców tej dziedziny. 
 Sama architektura, bowiem oprócz oczywistego dla nas użytkowego charakteru, niesie ze sobą 
spory bagaż wartości czysto artystycznych. Projekt architektoniczny to nie tylko funkcjonalne rozwiązanie 
techniczne, to również uroda obiektu, ale też uroda opisującego go rysunku warsztatowego, ilustracji szkicem, 
modelem, konterfektem wygenerowanym cyfrowo i całą gamą dostępnych technik plastycznych i wizualnych. 
To również cała paleta ukrytych w niej wartości podnoszących de facto architekturę do rangi organizatora naszej 
rzeczywistości i menedżera ludzkiego życia. To jeszcze więcej. Estetyka architektury to nie tylko przedmiotowe 
piękno obiektu, ale wartość filozoficzna, to odpowiedzialność za komfort użytkowania, za samopoczucie użytkownika 
i kształtowanie jego poczucia piękna. Posunąwszy się do metafory i personifikacji tego zjawiska - Architektura 
to towarzyszka i opiekunka naszego ziemskiego bytu, dbająca o codzienne bezpieczeństwo, ochronę klimatyczną, 
opiekunka własności i organizatorka wspólnoty, edukatorka, dystrybutorka miejsca, czasu pracy i czasu wolnego, 
oraz niema sekundantka i archiwistka wszelkich naszych poczynań. 
Jest z nami w każdym przejawie cywilizacji, w każdym śladzie kultury od zarania osiedli ludzkich. 
 Czwarta edycja wystawy, kolejna w cyklu, dokumentuje miniony rok pracy tym razem rok 2017. To wybór 
projektów dyplomowych ostatniego roku. Czasem nagradzane otwierają drogę do kariery, czasem nie wystarczą 
fortunie, aby wypromować swojego autora. 
 Pozwólmy je zauważyć, żeby zaistniały w podwojach Pałacu Sztuki i docenić, żeby zapisały się w pamięci, 
torując tym samym autorom lepszy zawodowy start.

kurator i inicjator cyklu wystaw: dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia
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