Co zmalował Ryszard Kaja - wystawa w Stary
Browarze

W Galerii Starego Browaru odbywa się wystawa kultowego artysty Ryszarda Kaji. Nie zabraknie jego
kultowych plakatów z polskimi miastami i regionami.

Szukasz kultowych pocztówek z reprodukcjami plakatów Ryszarda Kaji? Znajdziesz je w
Informacji Turystycznej PLOT przy Starym Rynku 59/60.

Ryszard Kaja z Poznaniem związany był od zawsze. Tu się urodził i tu zdobył wykształcenie
artystyczne. W latach 1995 – 2000 pracował jako główny scenograf w Teatrze Wielkim w Poznaniu, a
w 1998 uhonorowany został Medalem Młodej Sztuki, czyli nagrody przyznawanej ludziom związanym
z wielkopolską kulturą. Plakaty jego autorstwa cechują się charakterystyczną kreską i cenione są w
Poznaniu, jak i na świecie.

Przygotowania do wystawy przerwała mu przedwczesna śmierć. Mimo tego wystawa dojdzie do
skutku.

źródło: www.facebook.com/KajaRyszard

Celem twórców wystawy “Co zmalował Ryszard Kaja” jest prezentacja różnorodnych osiągnięć
artystycznych Kai: bogactwa technik, a także powiązań z innymi dziedzinami sztuki. W Starym
Browarze będzie można zobaczyć plakaty filmowe, kostiumy i plakaty teatralne, obrazy i inne prace
pokazujące wszechstronność zainteresowań artysty i jego fascynującą wyobraźnię.
Wystawa to jednak przede wszystkim próba pokazania stojącej za pracami osobowości twórcy.
Posłużą temu towarzyszące dziełom Kai osobiste pamiątki, notatki czy przestrzenne instalacje
odtwarzające jego codzienne, domowe otoczenie.

W Galerii na Dziedzińcu widzowie zobaczą także plakaty z popularnej serii “Polska”. Historia
powstania serii związana jest bezpośrednio z osobistymi podróżami Ryszarda Kai po Polsce. Jak
podkreślał wielokrotnie artysta, jego sztuka przesiąknięta jest do cna “polskością” we wszystkich jej

wymiarach, także tych mniej chlubnych czy wręcz przaśnych.
Z sympatią obserwował, chłonął i odtwarzał w swoich grafikach ducha miejsc, które odwiedził.
Symbolicznie i z przymrużeniem oka pokazywał też cechy mieszkańców poszczególnych regionów
Polski.

Data: 13.07 – 30.09.2019
Godziny: 12:00 – 20:00
Miejsce: Galeria na Dziedzińcu, Stary Browar, ul. Półwiejska 42
Bilety: 10 zł, do zakupu przed wejściem na wystawę
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