
Rusza drugi sezon naszej serii filmowej DOMOKRĄŻCY, w tym roku pokażemy Wam 7 odcinków, 5 z
Poznania oraz 2 z czeskiego Brna. Premiery poszczególnych odcinków w kolejne wtorki ( od 5.10) o 18.00 na
stronie interrntowej www.domokrazcy.pl

Brno i Poznań mają jeden wspólny mianownik – targi. Architektura brneńskiego kompleksu od samego
początku była jednak znacznie silniej osadzona w modernizmie. Podobnie jak tamtejsze przedwojenne wille i
domy mieszkalne, do których zapraszamy w ramach „Domokrążców” po raz pierwszy przekraczających
granicę Polski. Jak wyglądają czeskie modernistyczne mieszkania? Jak traktują je ich lokatorzy? Jakie historie
związane są z zajmowanymi przez nich lokalami?  Co prawda nie nakręciliśmy wnętrz willi Tugendhatów, ale
i tak jest co oglądać! W ramach międzynarodowego projektu będziecie mieli okazję porównać brneńską i
poznańską willę z okresu międzywojennego oraz dwa mieszkania – czeskie sprzed wojny i polskie – z
pierwszych dekad PRL-u. Poznajmy swoich sąsiadów w roku 55- cia podpisania umowy  partnerskiej między
Poznaniem a Brnem.

odc. 1 HUSARSKA- mieszkanie

Niby normalne mieszkanie w bloku, ale nie do końca. Trzy pokoje, dwa balkony, kuchnia z oryginalną szafą
sprzed 60 lat oraz fenomenalna historia bliskiej znajomości dzisiejszego lokatora z poprzednią właścicielką.

W pierwszym odcinku serii Domokrążcy Poznań- Brno zabierzemy was na poznański Grunwald, gdzie od
końca lat 50. XX wieku rosła nowa dzielnica mieszkaniowa. Zajrzymy do mieszkania w bloku wybudowanym
w jednym z najlepszych okresów dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce: między końcem socrealizmu w
1956 roku a drakońskimi ograniczeniami metraży i udogodnień w roku 1961. Mieszkanie ma zatem przyjemne
gabaryty oraz układ, a do tego wyróżnia się w całym bloku. To mieszkanie plus! Jedna sypialnia i balkon są
nadprogramowe - wszystko dzięki pierwszej lokatorce, jednej z poznańskich projektantek tworzących
powojenne środowisko architektów. To ona – obecna już tylko duchem – jest równoprawną bohaterką odcinka
obok pokazywanego mieszkania i jego obecnego właściciela.

Przed premierą zapraszamy na spotkanie z bohaterem odcinka oraz kamerzystą Dawidem Majewskim, który
Domokrążców filmuje od samego początku. Prowadzenie: Jakub Głaz (też domokrążca).

http://www.domokrazcy.pl


Kiedy
5.10.2021 g. 18.00
Gdzie
SARP by Dragon Social Club (Stary Rynek 56 )
Równolegle do wydarzenia stacjonarnego odbędzie się także premiera online odcinka na stronie internetowej
projektu: www.domokrazcy.pl

STRONA INTERNETOWA:

https://domokrazcy.pl/

ORGANIZATORZY:

SARP Poznań, Stowarzyszenie Punkt Wspólny, Centrum Otwarte, Fundacja Made in art

PARTNERZY:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP , Miasto Poznań, Miasto Brno, Instytut  Polski w Pradze, Czeskie
Centrum,  Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP, NAIU

Zadanie publiczne dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie
„Forum Polsko-Czeskie 2021”

MEDIA:

Architektura i Biznes, IKS, Radio Afera, WHITEMAD, earch.cz

http://www.domokrazcy.pl
https://domokrazcy.pl/

