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Klimt i Wagner na Dni Austrii

Po raz dwunasty w Toruniu odbywają się Dni Austrii. Ich kulminacją będzie spotkanie 9
listopada 2012 roku w Młodzieżowym Domu Kultury, na którym będzie mowa o wybitnym
austriackim malarzu Gustawie Klimcie i architekcie Ottonie Wagnerze. Wstęp wolny.
Dni Austrii, organizowane przez lokalny odział Towarzystwa Polsko-Austriackiego, odbywają się w
Toruniu od 2003 r. Są to spotkania poświęcone dziedzictwu naturalnemu i kulturalnemu Austrii,
ważnym postaciom i wydarzeniom historycznym, szczególnie związanym ze wspólnymi dziejami
Polski i Austrii. W tym roku głównym punktem programu będzie wieczór austriacki 9 listopada o
godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury. Christian Schuhböck, sekretarz generalny organizacji
"Alliance for Nature", która tradycyjnie współorganizuje Dni Austrii w Toruniu, przybliży uczestnikom
spotkania dwie wybitne wiedeńskie osobowości: Gustava Klimta, jednego z najsłynniejszych
austriackich malarzy, któremu został poświęcony w Austrii rok 2012, oraz Otto Wagnera – wybitnego
austriackiego urbanisty i architekta.
Gustav Klimt (1862-1918) to geniusz malarstwa i pionier modernizmu przełomu wieków, który w
2012 roku obchodziłby swoje 150. urodziny. Jego zdobione złoceniami, rewolucyjne w historii
malarstwa obrazy są obecnie zaliczane do najdroższych na świecie. W Austrii wywołały wiele krytyki,
zaś za granicą zdobywały liczne nagrody. Wiele z nich można oglądać w wiedeńskich muzeach, m.in.
najsłynniejszy chyba obraz Klimta - Pocałunek.
Natomiast Otto Wagner (1841-1918) to najsłynniejszy austriacki architekt i urbanista Wiednia,
podobnie jak Klimt jeden z najwybitniejszych przedstawicieli wiedeńskiej secesji. Zaprojektował
zarówno urzekające swoją urodą i bujnością form pawilony stacji kolei miejskiej w Wiedniu, jak i np.
Pocztową Kasę Oszczędnościową - budowlę prostą, funkcjonalną, o zwartych i czytelnych bryłach.
Był także twórcą planu generalnego modernizacji Wiednia.
Twórczość obu wiedeńczyków była też tematem przewodnim zorganizowanych w tym roku
konkursów plastycznych dla młodzieży: "Gustav Klimt i jego sztuka", "Pocztówka z Wiednia",
konkursu na makietę budowli wiedeńskiego architekta oraz konkursu wiedzy o Austrii "Gustav Klimt
i Otto Wagner". Laureatów poznamy na spotkaniu 9 listopada. Wieczór austriacki urozmaici występ
wokalno-taneczny w wykonaniu korporacji tanecznej "Baby Jagi" z Młodzieżowego Domu Kultury. Jak
co roku na wszystkich uczestników Dni Austrii czekają niespodzianki, konkursy i nagrody. Wstęp na
imprezę jest wolny.
Współorganizatorami Dni Austrii są: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Torunia, Ambasada Austrii w
Warszawie, Austriackie Forum Kultury, instytucje austriackie: Wien Kultur i Wien Tourismus, firma
STAUDS z Wiednia, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Kultury Dwór Artusa i
Młodzieżowy Dom Kultury. Patronat honorowy sprawują: Ambasador Austrii w Polsce, Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia.
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