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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. Piotr 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

Prowadzenie dr inż. Piotr Kulesza
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Spotkanie odbędzie się
w czwartek 23 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.
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Wykład pt. „Ogrody krajobrazowe Eu
ropy” jest kontynuacją wcześniejszych spo
tkań poświęconych przybliżeniu dziejów
ogrodnictwa. Tym razem słuchacze zapo
znają się z historią europejskich ogrodów
od drugiej połowy XVIII do końca XIX wie
ku, które określane były mianem założeń
krajobrazowych. Celem referatu jest uka
zanie różnorodności stylowej i funkcjonal
nej układów kompozycyjnych tego okresu
na bogatym materiale ilustracyjnym. Na
wykładzie zostaną zaprezentowane główne
elementy przestrzenne ich wyposażenia
oraz rośliny jakie w nich rosły. Przybliżone
zostaną sylwetki czołowych projektantów
oraz ich realizacje. Przedstawione zostaną
również ówczesne techniki kształtowania
przestrzeni i konstrukcje ogrodowe. Słu
chacze dowiedzą się o genezie powstania
ogrodów krajobrazowych w odniesieniu do

warunków przyrodniczych i społecznopolitycznych. Zobaczą jakie elementy
ogrodowe stosowane w tamtych czasach są obecne we współczesnych kom
pozycjach, a przedstawione rozwiązania staną się być może nieocenionym
źródłem inspiracji.

Prowadzenie dr inż. Piotr Kulesza

Ogrody krajobrazowe
Europy




