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Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na spotkanie promujące wydawnictwo "W obliczu
Jubileuszu 50-lecia I Biennale Form Przestrzennych", które odbędzie się 27 listopada 2015 o
godz. 18. W spotkaniu wezmą udział Mirosław Duchowski, Karina Dzieweczyńska, Andrzej
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Jankowski, Urszula Madeja, Adriana Ronżewska-Kotyńska, Maciej Szańkowski, Ryszard
Tomczyk i Jan Stanisław Wojciechowski. Spotkanie poprowadzi Michał Suchora.
Publikacja "W obliczu Jubileuszu 50-lecia I Biennale form przestrzennych w Elblągu" jest
efektem konferencji "Półwiecze inspiracji - formy przestrzenne w Elblągu a dzisiejsza sztuka w
przrestrzeni", która odbyła się w Elblagu 22 lipca 2015 w ramach obchodów jubileuszu I
Biennale Form Przestrzennych. Zawiera ona teksty zaproszonych na konferencję gości:
Waldemara Baraniewskiego, Mirosława Duchowskiego, Eulalii Domanowskiej, Jana
Wojciechowskiego, Macieja Szańkowskiego, a także osób zawodowo zajmujących się tematyką
form przestrzennych oraz ich pasjonatów.
Jak we wstępie pisze Karina Dzieweczyńska jubileusz 50-lecia był okazją by "(...) zadać szereg
nurtujących pytań, przede wszystkim o wartość (historyczną, kulturową, artystyczną, społeczną)
i obecność tego wydarzenia we współczesnym dyskursie, odnoszącym się do sztuki w
przestrzeni publicznej. By dokonać rewizji postawionych wówczas postulatów, jak również i
nazwisk, które się w tamtym czasie przewinęły. By zweryfikować wiele mitów, które gdzieś
wokół tego tematu siłą rzeczy narosły. Publikacja (...), niewątpliwie jest próbą odpowiedzi na
powyższe zagadnienia, ale absolutnie nie wyczerpuje zajmującego nas obszaru badań. Bardziej
otwiera na nowe kierunki i spojrzenia, które należałoby dopiero poddać głębszej analizie, jak
również sygnalizuje pojawiające się wokół form przestrzennych problemy, które – w miarę
upływu czasu – są nieuniknione, a które bezwzględnie czekają na rozwiązanie." Jest także
podsumowaniem wydarzeń, które złożyły się na obchody jubileuszu 50-lecia I Biennale Form
Przestrzennych.
Spotkanie będzie połączone z promocją książki. Jej cena regularna to 85 zł. Obecnie można
nabyć ją w cenie przedsprzedażowej 65 zł w sklepie internetowym http://shop.galeriael.pl/pl/wydawnictwa/70-w-obliczu-jubileuszu-50-lecia-i-biennale-form-przestrzennych.html
(odbiór zamówień od 27 listopada 2015)
Informacje: Beata Branicka, CS Galeria EL, tel 55 625 67 80, beata.b@galeria-el.pl
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