
16 kwietnia 2016 r. RSS NEWSLETTER ENCYKLOPEDIA

Fakt.pl > Wydarzenia > Polska > Kraków > Wystawa o Witkacym pod Galerią Kra… 16.04.2016 10:00

#WITKACY #WITKIEWICZ

#WYSTAWA

#GALERIA KRAKOWSKA

NASTĘPNE ARTYKUŁY:

Zobacz wystawę o Witkacym i

Witkiewiczu!

PODZIEL SIĘ

Ojciec i syn, dwóch artystów zasłużonych dla polskiej kultury i Zakopanego – Stanisław

Witkiewicz i Witkacy wnieśli ogromny wkład w kształtowanie kolejnych pokoleń Polaków.

Doceniając ich twórczość od 8 do 22 kwietnia na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed

Galerią Krakowską będzie można podziwiać wystawę plenerową Muzeum Tatrzańskiego

„Witkiewicz i Witkacy. Dwa zakopiańskie pokolenia”.

Wystawa wzbudza spore zainteresowanie
Foto: PR INSPIRATION

Zobacz wystawę o
Witkacym i
Witkiewiczu!

Błęcka-Kolska chce
upamiętnić zmarłą
córkę
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TAK NIE

PODZIEL SIĘ

Stanisław Witkiewicz to przedwojenny malarz, architekt, pisarz oraz twórca

stylu zakopiańskiego. Jego syn Stanisław Ignacy Witkiewicz był dramaturgiem, malarzem i

filozofem, nazywanym wizjonerem, wyprzedzającym swoją epokę. Każdy z nich wniósł

ogromny wkład w historię kultury i sztuki.

Aby upamiętnić ich życie i dorobek artystyczny, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

oraz Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości” przygotowali wystawę

„Witkiewicz i Witkacy. Dwa zakopiańskie pokolenia”. Ekspozycja powstała z okazji

„Roku Witkiewiczów”, obchodzonego w Zakopanem, ale i całej Polsce w 2015 roku.

Wystawa z klocków Lego

Partnerem tegorocznej edycji wystawy została Galeria Krakowska, dlatego od 8 do

22 kwietnia na Placu Jana Placu Jana Nowaka Jeziorańskiego będzie można

zobaczyć archiwalne fotografie, opisujące biografie i relacje obu artystów. Jej głównym

celem jest ukazanie roli, jaką Witkiewiczowie odegrali w rozwoju Zakopanego. Jest też

próbą odpowiedzi na pytania, które pozostawili kolejnym pokoleniom.

Zobacz także:

>>>Kocie piękności na MTP

>>>Wystawa w Galerii Krakowskiej

MŁ

WASZYM ZDANIEM
Wybierzesz się pod Galerię Krakowską zobaczyć wystawę?

Robert Lewandowski
z klocków Lego

Nowości w muzeum

Noc Muzeów na
Pomorzu!
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