Le neskončna ustvarjalna moč
in pretanjena veličina modrosti
lahko ustvarita večno lepoto.

Katedrala Svobode,

Plečnikova zbirka, dokumentacija MGML

JOŽE PLEČNIK
1872 – 1957

Plečnik in njegov pes Sivko, ok. 1933,
Plečnikova zbirka, dokumentacija MGML

–

Njegova dela nas nenehno nagovarjajo in spremljajo v skrivnostnem svetu simbolov.

S prepoznavanjem simbolov si gradimo
lastno in narodovo identiteto.

Simboli nas popeljejo iz teme neznanja na
pot proti svetlobi.

Simboli nas spremljajo povsod. So hkrati
spomin in opomin.

Njegova umetnost in njeno razumevanje nas vzpostavlja v našem odnosu do sveta.

Simboli so očitna sporočila nam nevidnega sveta.

And re j Hrausky SIMBOLI V PLE:NIKOVI ARHITEKTURI

Arhitekt , arhitekturni kritik in dober poznavalec
Plečnikovega dela Andrej Hrausky, nam s svojo novo
knjigo Simboli v Plečnikovi arhitekturi odpira nov, doslej
bolj kot ne spregledan pogled na delo najpomembnejšega
slovenskega arhitekta.
Gre za svet simbolov, ki jih je mojster zavestno uporabljal
pri svojem graditeljskem snovanju, še posebej v svojem
ljubljanskem, »klasičnem« obdobju, to je v času svojega
bivanja in ustvarjanja v Ljubljani, od leta 1921 pa do svoje
smrti 1957.
Avtor v knjigi sistematično in v času razvršča, opiše in
razlaga posamezne arhitekturne spomenike in njihove
simbolne elemente. Ti nam sporočajo predvsem mojstrovo
zavedanje o svoji končnosti in minljivosti, ki bi jo rad
presegel ravno preko arhitekture.
Knjiga nam s fotografijami vseh v besedilu omenjenih
del ponuja vpogled v svet simbolov, ki nas spremljajo v
vsakdanjem življenju, a jih po navadi, vsaj zavestno, ne
opazimo.
Ob izidu te knjige je pomembno tudi dejstvo, da je knjiga
Simboli v Plečnikovi arhitekturi, prvo delo, ki se po skoraj
desetih letih premora znova loteva bogate mojstrove
arhitekturne zapuščine.
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Trda vezava, 144 strani, format 19,2 cm x 19,2 cm
Redna cena knjige v prosti prodaji bo 29 Eur.

A n drej Hraus ky SIMBOLI V PLE:NIKOVI ARHITEKTURI

Knjiga bo izšla novembra letos v slovenskem in
angleškem jeziku.
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Hrausky

Vsi, ki boste knjigo Simboli v Plečnikovi arhitekturi
naročili v prednaročilu preko te e-naročilnice jo boste
prejeli po pošti, brez dodatnih stroškov poštnine, takoj ob
izidu po ceni 25 Eur. V ceni je že vključen DDV.
Če boste knjigo poklonili kot osebno ali poslovno darilo
vam omogočamo predstavitev vašega sporočila na pasici
knjige, format 19,2 cm x 10 cm.
Naročnik sam oblikuje svoje sporočilo v pdf formatu in
ga posreduje na naslov: plecnik.simboli@gmail.com

Pri naročilu 10 izvodov knjige je vaša predstavitev na
pasici že obračunana v ceni knjige.
Za naročila nad 20 izvodov knjige vam priznamo dodaten
7 % popust na celotno vrednost naročila.
Za manjša naročila, do 10 izvodov knjige, stane
predstavitev vašega sporočila na pasici 4 Eur na izvod.
Založba Lili in Roza d.o.o
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