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 Po raz trzeci, jako krakowska szkoła architektury jesteśmy gośćmi Pałacu Sztuki. 

 

 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych wpisało wystawy prac dyplomowych magisterskich Wydziału 

Architektury Politechniki Krakowskiej - w trwałe treści swojej misji, którą jest promocja młodych artystów. 

Wystawy projektów architektonicznych naszych absolwentów zaistniały już na dobre, jako coroczne wydarzenie 

dla krakowian. 

 W świadomości gości z kolei, zwłaszcza tych nie związanych zawodowo z projektowaniem zaistnieliśmy 

nie tylko, jako architekci – konstruktorzy i budowniczowie, ale również jako artyści tworzący wizje lepszego 

świata, jako magowie zaklinający marzenia w realne wymiary. Poczucie piękna i ambicje twórcze zawsze wpisane 

były w zawód architekta, ale w świadomości społecznej bliżej mu dotąd było do budowniczego niż artysty 

plastyka. Sami architekci zresztą niejednokrotnie pewniej się plasowali w racjonalnym świecie techniki niż ulotnym 

sensualnym świecie odczuć. Tym niemniej, warstwa artyzmu przynależna jest każdemu działaniu architekta 

i de facto z każdego projektu emanuje. 

 Ten zawód uczy wrażliwości i odczuwania, uczy czerpania i posługiwania się wartościami humanistycznymi, 

pracuje przecież na rzecz najbardziej humanistycznego podmiotu, jakim jest sam człowiek. Tworzy dla niego 

miejsca bezpiecznego przeżycia, zabezpiecza przestrzeń powinności społecznych i pięknego przeżywania chwil. 

Tym samym jest najbliżej ludzi i musi w sobie zawierać wrażliwość na ludzkie potrzeby, ból i urodę. 

 My wszyscy, jako absolwenci tej szkoły, chociaż administracyjnie przyporządkowani rygorom szkoły 

technicznej, zawsze pozostaniemy pół na pół pięknoduchami, nie licząc podejmowania odpowiedzialnych 

strategicznych wyzwań.

 Pragniemy po raz kolejny przedstawić Państwu nową kolekcję projektów świeżo upieczonych magistrów 

architektów, którzy jako kolejny rocznik absolwentów naszej szkoły wyzwolili się na mistrzów tego fachu. Chcemy 

przybliżyć szerokiej publiczności nasz zawód i cały proces twórczy towarzyszący powstawaniu projektu, zanim 

ten, po wprowadzeniu w realny wymiar budowlany pojawi się na rynku w postaci naszych mieszkań, szkół, szpitali 

czy muzeów i gmachów opery. Projektujemy krajobraz miejski i wpisujemy się w krajobraz naturalny. Jesteśmy 

zawsze z Wami czy to zauważacie czy nie. 

 Niech ta kolejna wystawa posłuży wzajemnemu zbliżeniu i zrozumieniu, żeby łatwiej budować i wspólnie 

cieszyć się doczesnością.

 

 Zapraszamy do gościnnego Dolnego Pałacu Sztuki na rozważania o architekturze.

Kurator wystawy – Małgorzata Mizia
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