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Tematy wykładów prezentowanych
w Domu Kultury LSM 2014/2015

Rok 2014

Rośliny w sztuce  dr inż. Piotr Kulesza
Ogrody w sztuce  dr inż. Piotr Kulesza
Ogrody krajobrazowe Europy  dr inż. P. Kulesza
Tajemnice owadów – dr Magdalena Lubiarz
Chronione i trujące rośliny w ogrodach
– mgr inż. Ewa MackośIwaszko
Naturalne metody ochrony roślin – mgr M. Solski
Pnącza stosowane w ogrodach – dr Joanna Renda

Rok 2015

Storczyki do ogrodu  dr inż. Katarzyna Karczmarz
Rekordziści w świecie roślin  dr inż. Katarzyna Karczmarz
Florystyka a granice sztuki  mgr inż. Paweł Adamiec
Świadome fotografowanie  mgr inż. Paweł Adamiec
Chwasty jadalne  mgr inż. Ewa MackośIwaszko
Gatunki obcego pochodzeniainwazyjne w Polsce
– dr hab. Ewa Trzaskowska
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zapraszają na wykład na temat
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SSppoottkkaanniiaa zz aarrcchhiitteekkttaammii kkrraajjoobbrraazzuu KKUULL

Prowadzenie dr inż. Piotr Kulesza

Ogrody w sztuce
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Spotkanie odbędzie się
w czwartek 9 października 2014 r. o godz. 17.00

w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
Wstęp wolny
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zapraszają na wykład na temat

dr inż. Piotr Kulesza – absolwent architektury krajobrazu
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, doktor na
uk humanistycznych o specjalności historia sztuki. Od 2006 roku
pracuje w Instytucje Architektury Krajobrazu KUL w Katedrze
Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu. Prowadzi ba
dania naukowe z zakresu powiązań przyrody i sztuki, a zawłaszcza
szaty roślinnej odzwierciedlonej w sztukach plastycznych. Zajmu
je się także badaniami nad sztuką ogrodową w kontekście histo
rycznym i współczesnym.

Ogrody w sztuce
ww rraammaacchh ccyykklluu

SSppoottkkaanniiaa zz aarrcchhiitteekkttaammii kkrraajjoobbrraazzuu KKUULL

Wykład pt. „Ogrody w sztuce”
prezentuje rozwój motywu ogrodo
wego w różnych obszarach sztuki od
starożytności po współczesność. Słu
chacze zapoznają się z licznymi przy
kładami malarstwa, rzeźby i archi
tektury, w których dominującą rolę
odgrywają kompozycje ogrodowe. Za
prezentowanych zostanie szereg dzieł
z kultury europejskiej oraz Bliskiego
i Dalekiego Wschodu, w których po
wraca motyw ogrodu inspirowany re
alnymi założeniami. Wiele przykła
dów utrwala również ogrody posia
dające znaczenie symboliczne,
odwołujące się do Biblii, mitologii

i utworów literackich różnych epok. Wykład może podpowiedzieć
słuchaczom, jak korzystając z ikonografii sztuki zaprojektować swój
własny, współczesny ogród.

Ogrody w sztuce

Prowadzenie dr inż. Piotr Kulesza




