CIEPŁO i SZTUKA
autorstwa

JÓZEFA STOLORZA i firmy INSTAL-PROJEKT
„Czy bez potrzeby obcowania z Pięknem
można stawać się pięknym?”
Józef Stolorz

Jak połączyć prawdziwą sztukę z przedmiotami użytkowymi? Czy można
przenieść ją do naszego otoczenia bez utraty przekazu artystycznego?
Sztuka to część dorobku kulturowego cywilizacji przedstawiająca się poprzez utwory,
w tym dzieła artystyczne. Odgrywa ogromną rolę w różnych sferach życia ludzkiego. Sztuka
kształtuje człowieka i wzbogaca jego wiedzę.
Firma INSTAL-PROJEKT zadbała, by ogrzewanie stało się piękne i w dobrym stylu.
Na nowych grzejnikach INVENTIO uwieczniono fragmenty obrazów Józefa Stolorza
pochodzące z różnych okresów jego twórczości. Produkty można zobaczyć podczas wystaw
CIEPŁO i SZTUKA, które obok magicznych dzieł Józefa Stolorza pokazują niepowtarzalne,
artystyczne grzejniki firmy INSTAL-PROJEKT. W 2015 roku, wystawa CIEPŁO i SZTUKA
odwiedziła wiele miejsc m.in.: Galerię Kapitańską w Szczecinie, Zamek Ujazdowski
w Warszawie, Centrum Kultury BROWAR B. we Włocławku i in. W najbliższym czasie
zostanie zaprezentowana podczas Festiwalu BELLA SKYWAY w Toruniu. Kolekcja
wyjątkowych grzejników i obrazów będzie prezentowana w dniach od 25.08.2015r.
do 30.08.2015r. Przy Krzywej Wieży 1.
INSTAL-PROJEKT jest również
przy Teatrze Wilama Horzycy.
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Zapraszamy ciepło!
Dzięki nowej kolekcji grzejników CIEPŁO i SZTUKA otrzymujemy nie tylko ciepło,
ale coś więcej – emocje, światło, tajemnicę… po prostu piękno.
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„Marzenia... Proszę mi wierzyć, one są na wyciągnięcie ręki. Od dawna malując moje krainy,
chciałem dać Ludziom ciepło. Pragnąłem dać zagubionemu w meandrach współczesności
Człowiekowi, odrobinę optymizmu i światła. Pragnąłem, żeby "przytulił" się do tych
obrazów, żeby poczuł ciepło....I oto moje ciche marzenia, zyskują kształt realny. Teraz
każdy, dosłownie każdy, może fizycznie dotknąć obrazów, przytulić się do nich i poczuć
ciepło.”
Józef Stolorz
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