Atlas Estates partnerem wydania książki
„ARCHITEKTURKI. Powojenne budynki
warszawskie”
czwartek, 18 czerwiec, 2015
Stołeczny deweloper Atlas Estates wsparł finansowo wydanie książki pt.: „ARCHITEKTURKI.
Powojenne budynki warszawskie”. Publikację, stworzoną przez uznane osobistości, z tekstami
urbanistki Marleny Happach i ilustracjami artysty Roberta Czajki, wydały Muzeum Powstania
Warszawskiego i Instytut Stefana Starzyńskiego. Ta wyjątkowa pozycja, poświęcona architekturze
powojennej stolicy, została przygotowana w technologii „pop-up”, dzięki której po otwarciu
kolejnych stron rozkładają się tekturowe makiety poszczególnych budowli.
„Architekturki” opowiadają niezwykłe historie prawie 50 powojennych budynków Warszawy i ich
twórców. Opisy uwzględniają zarówno najnowsze osiągnięcia myśli architektonicznej, jak
i budowle wzniesione przed zmianami ustrojowymi. Wśród nich znalazły się budynki znane
wszystkim warszawiakom oraz takie, obok których nie sposób przejść obojętnie: Pałac Kultury
i Nauki, Sejm, Stadion Narodowy, Dworzec Centralny, Rotunda, Most Świętokrzyski i wiele
innych. Informacje o budynkach i ich architekturze zostały uzupełnione o ciekawostki i zabawne
anegdoty. Co wyjątkowe, „Architekturki” zawierają ręcznie składane makiety budynków,
zrealizowane w technologii „pop-up”. Dzięki trójwymiarowości ze stron książki „wyskakują”
poszczególne budowle, prezentując swoje zalety estetyczne i funkcjonalne. Ciekawa treść,
rozkładane makiety oraz artystyczne ilustracje, przygotowane w uproszczonej, modernistycznej
stylistyce, zainteresują zarówno dzieci, jak i dorosłych.
„Nasze wydawnictwo jest wyjątkowe nie tylko ze względu na formę, ale przede wszystkim z powodu
edukacyjnej i uwrażliwiającej roli, jaką pełni. U starszych i młodszych »Architekturki« rozbudzają
wyobraźnię architektoniczną. Wierzę, że po lekturze książki warszawiacy będą poświęcać więcej
uwagi estetyce przestrzeni swojego miasta i chętniej będą o nią zabiegać. Starania o wydanie
»Architekturek« trwały niemal trzy lata. Tym bardziej dziękuję sponsorom i wszystkim osobom oraz
instytucjom, dzięki którym teraz stało się ono możliwe” – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Wydawcy zachęcają do lektury książki w następujący sposób: Tylko tutaj, w stolicy,
architektoniczny Lord Vader sprzedaje modnisiom drogie torebki, maklerzy pracują w brzuchu
wieloryba, a Gruba Kaśka żyć nie może bez Chudych Wojtków. Choć czasem trudno polubić
Warszawę, warto wiedzieć, kto i w jakich czasach tworzył tę przestrzeń, jak wyglądało zderzenie
marzeń z rzeczywistością. Tak jak opisane budynki są ucieleśnieniem marzeń ludzi o lepszym
mieście, tak „Architekturki” są spełnieniem marzenia jej twórców, by architektura inspirowała grą
przestrzeni, materiałów, technik i kolorów.
„Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć wydanie tak wyjątkowej i pożytecznej książki, jaką są
»Architekturki«. Jakość przestrzeni publicznej w Warszawie jest dla Atlas Estates, dewelopera
koncentrującego swoją działalność w stolicy, szczególnie ważna. Dlatego z przyjemnością
zaangażowaliśmy się w projekt, który, obok niepodważalnych walorów artystycznych, pełni też
ważną rolę edukacyjną” – mówi Reuven Havar, prezes Atlas Management Company, spółki z grupy
Atlas Estates.
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