Ausstellungsbesuch mit deutschsprachiger Führung:
Zwiedzanie wystawy wraz z oprowadzaniem w jęz. niemieckim:

Lemberg 24. Juni 1937. Stadt, Architektur, Moderne

Donnerstag | czwartek | 17.11.2016 | 17.00
Architekturmuseum | Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5 | 50-156 Wrocław
In dieser Ausstellung wird erstmalig das Thema der modernistischen Architektur und Städteplanung von Lemberg in den Zeiten der
Zweiten Republik Polen (1918–1945) aufgegriffen. Gezeigt werden die wichtigsten Errungenschaften der Lemberger Architekten –
Stadtplanungen, ausgewählte öffentliche Gebäude, Wohngebäude, die Architektur der „OstMesse”, aber auch Innenarchitektur.
Lemberg wird als eines der Zentren für die Modernität der Zweiten Republik dargestellt. Der Titel – ein Datum ohne historische
Bedeutung – verweist darauf, dass der Ausgangspunkt für die Ausstellung die Perspektive des gewöhnlichen Lebens der
Stadtbewohner ist. Die Ausstellungsexponate stammen hauptsächlich aus Privatsammlungen. Organisiert wird die Ausstellung im
Rahmen des Programms der Europäischen Kulturhauptstadt Wrocław 2016.
Wir laden Sie herzlich ein zum organisierten Ausstellungsbesuch mit kommentierter Führung in deutscher Sprache!
Ihre verbindliche Anmeldung erbitten wir bis 15. November 2016 an info@ef.com.pl
Barzahlung vor Ort | 20 PLN

Wystawa będzie poświęcona modernistycznej architekturze i urbanistyce Lwowa w okresie międzywojennym. Pokazano tu
najważniejsze przykłady architektonicznych osiągnięć środowiska lwowskiego – plany urbanistyczne, wybrane budynki publiczne i
mieszkalne, architektura Targów Wschodnich, a także architektura wnętrz. Najważniejsze przykłady architektonicznych osiągnięć
środowiska lwowskiego tego okresu złożą się na obraz jednego z głównych centrów nowoczesności II RP, gdyż tu rozwijała się
modernistyczna architektura i urbanistyka, a lwowska Politechnika kształciła architektów, którzy w całym kraju promowali najnowsze
osiągnięcia architektoniczne. Tytuł – wybrana z kalendarza data bez większego znaczenia dla historii miasta – ma wskazywać, że
punktem wyjścia dla konstrukcji wystawy jest perspektywa zwyczajnego życia jego mieszkańców. Wystawa wpisuje się w program
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie wystawy wraz z oprowadzaniem w języku niemieckim!
Na Państwa zobowiązujące zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2016 pod info@ef.com.pl
Płatność gotówkowo na miejscu | 20 PLN
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