Komunikat prasowy
Na poznańskim Grunwaldzie żyją sobie dwie siostry. Jedna po lewej, druga po prawej. Mieszkają
w bliźniaku. Dwujajowym.
Od samego początku ich modernistyczny dom z początku lat 60 przy Grodziskiej nie był
symetryczny. Z zewnątrz różnice między dwiema połówkami były mniejsze, w środku –
znaczniejsze. Potem zaczęło być jeszcze bardziej różnorodnie. Pierwszych zmian dokonał w prawej
części bliźniaka mąż jednej z sióstr, ceniony poznański architekt. Kolejne przeobrażenia wykonał
inny architekt, mąż drugiej siostry, współautor Starego Browaru. Połowy bliźniaka różnią się zatem
jeszcze bardziej niż na początku, choć i tak wyglądają bardzo spójnie, a wyjątkowej jakości przeróbki
dodały im nie tylko metrów, ale i klasy.
W kolejnym odcinku sprawdzamy jak żyje się dwóm siostrom obok siebie w domu wybudowanym
przez ich rodziców? Czym różnią się ich połówki bliźniaka, a w czym są podobne. Co zachowało się
z oryginalnego układu i wyposażenia, co jest nowością, a co, mimo zużycia, ma się nadal z godnością
starzeć. Zobaczymy też efekty zamiłowania do malarstwa oraz idealnego dźwięku. Będą też tajemne
drzwi. Oraz poznamy dwóch braci, którzy są tak naprawdę kuzynami i – jak ich ojcowie – również
projektują. Czy w przyszłości znów zamieszkają na Grunwaldzie obok siebie?
Po premierze odcinka, która odbędzie się w SARP Social Club ( Stary Rynek 56) zapraszamy na
spotkanie z bohaterami odcinka mieszkańcami bliźniaka przy ulicy Grodziskiej- porozmawiamy o
ich domu oraz o wyzwaniach współczesnego mieszkalnictwa. Prowadzenie: Jakub Głaz (też
domokrążca).Równolegle odbędzie się także premiera online odcinka na stronie internetowej
projektu: www.domokrazcy.pl
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DOMOKRĄŻCY
Unikalne historie, interesujący mieszkańcy, różne metraże, wnętrza znane dotąd jedynie lokatorom i
ich gościom. Teraz każdy ma szanse poznać różne oblicza poznańskich domów i mieszkań – w
filmach i spotkaniach z cyklu DOMOKRĄŻCY.
Projekt jest próbą zanotowania dzisiejszych sposobów zamieszkania oraz myślenia o domu, jego
historii oraz przyszłości. DOMOKRĄŻCY pokażą zarówno lokale z bogatą historią, jak i te dopiero
obrastające w ciekawe opowieści. Widać będzie meble dziedziczone od pokoleń, sprzęty
kolekcjonowane lub uratowane przed wyrzuceniem, ale i uniwersalny design ze szwedzkiej
sieciówki.

O wszystkim opowiadać będą sami mieszkańcy, którzy zaproszą widza nie tylko do salonu czy
kuchni, ale też sypialni, łazienek lub pracowni. Opowieści gospodarzy oraz ich otwartość sprawiają,
że DOMOKRĄŻCY to nie podrasowana relacja z wnętrzarskiego magazynu, a raczej sympatyczna i
niezobowiązująca wizyta, w której może wziąć udział nie tylko pasjonat architektury i wnętrz, ale –
po prostu – każdy.
Kolejne odcinki serii, będziemy odsłaniać w każdy wtorek października o 18.00 na stronie
internetowej projektu www.domokrazcy.pl .
Projekt objęty honorowym patronatem prezydenta Miasta Poznania.
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https://domokrazcy.pl/
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PARTNERZY:
Miasto Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP, NAIU
Zadanie publiczne dofinansowane przez Miasto Poznań.
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