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ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI SZTUK 2016 

to druga edycja wystawy dyplomów magisterskich obronionych ostatnio na Wydziale Architektury Politechniki 

Krakowskiej. To druga z cyklu corocznych wystaw projektów młodych architektów w Pałacu Sztuki. Nasze coroczne 

wystawy mają na celu eksponowanie prac kolejnych absolwentów WA PK w różnych tematycznych i artystycznych 

odsłonach. Jest to bowiem wystawa nie tylko projektów magistrów inżynierów, ale dzieł artystycznych, bo praca 

architekta to twórczość artysty budującego piękno przestrzeni miejskich, organizowanych architekturą. Właśnie 

architektura ma szansę przetrwać kolejne pokolenia, jako pomniki naszej współczesności - pomniki podobne 

obecnym zabytkom, takim jak Pałac Sztuki.   

 Architektura będąca sztuką wznoszenia budowli i struktur miejskich, jest przede wszystkim sztuką kreacji 

pięknych sytuacji dla naszych codziennych działań, które z kolei generują coraz piękniejsze kolejne wyzwania. 

 Lokujemy nasz cykl wystaw w miejscu szczególnie ważkim zwłaszcza dzisiaj, kiedy pośpiech życia 

i błyskawiczne przemijanie zdają się umniejszać powagę miejsc wielkich i uznanych, osłabiać autorytety, zatracać 

wartości. Stoi Pałac Sztuki w samym sercu Krakowa, świadczy o jego wspaniałej historii i właśnie tu otwieramy 

nie tyle kolejną wystawę eksponatów, które nawet jeśli zauważone i skomentowane – przejdą w niepamięć, 

ale wpisujemy się naszym już ukonstytuowanym cyklem wystaw w ponad wiekową tradycję promocji młodych 

talentów – w tym absolwentów krakowskich szkół artystycznych. Artystycznych, bowiem, chociaż figuruje Wydział 

Architektury na uczelni technicznej, to jego działalność bezsprzecznie zawiera walory artystycznego widzenia 

świata i kształtowania jego wizerunków na sposób w pełni artystyczny.

 Posługuje się materialna architektura tworzywem inżynierskim, ale wymaga iście artystycznego wdzięku 

i lekkości, a równocześnie rzetelnej interdyscyplinarnej wiedzy i wyjątkowych umiejętności.

 Niech każda kolejna wystawa będzie znaczącym przeżyciem dla naszego środowiska i pretekstem 

do zbliżenia i podjęcia ścisłej współpracy z samymi adresatami tej twórczości – społeczeństwem.

  
                                                                                          

Kurator wystawy – Małgorzata Mizia
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