
HOME  • Life & Works  • About the Society  • Memberhip & Donations  • Publications  • Events   •  Links

Home >> Society.org >> Worldwide >> POLAND >> William Morris u Polska: The William Morris Society U.S.

William Morris u Polska 
 

Wieści z Nikąd: powieść utopijna przekead z Angielskiego, Marvi

Kreczowskiej (duża pdf 177Mb, zajmie dużo czasu, aby pobrać)

William Morris Biogramy, malarz i rysownik, pisarz i
poeta

William Morris: (Walthamstow 1834 - Kelmscott Manor 1896)

Malarz i rysownik, pisarz i poeta; wierzył w nastanie złotego wieku, kiedy przemysłowców zastąpią
artyści, którzy wszystkim pracującym ofiarują szczęście i miłość Piękna.Żył w zgodzie ze swoimi teoriami,
różnorodną działalnością starając się je szerzyć i stosować. Urodził się w zamożnej rodzinie. W młodości
wiódł życie amatora sztuki. Bardzo wcześnie doszedł do przekonania, że przemysłowa cywilizacja
przynosi brzydotę. Pierwszy zwrócił uwagę na znaczenie środowiska i konieczność polepszenia warunków
życia robotników. Uważał maszynę i produkcję przemysłową za nieszczęście i porzucił Londyn, żeby
zamieszkać na wsi. Obrazy Burne-Jonesa, z którym zaprzyjaźnił się w Oxfordzie, zrobiły na nim tak
wielkie wrażenie, że porzucił studia architektoniczne dla malarstwa. Razem z Philipem Webbem
zbudował sobie dom w pobliżu Londynu, the Red House, z czerwonej cegły miejscowej i wedle planu,
który uzależniał strukturę fasady od funkcjonalnego układu pomieszczeń wewnętrznych. Był to pierwszy
etap prowadzący do Art Nouveau. Drugi wiąże się z powstaniem w Londynie firmy Morris, Marshall,
Faulkner and Co., 1861. W sklepie tej firmy znajdowało się wszystko, co służy do dekoracji wnętrza.
Celem było uprzystępnienie publiczności użytkowych dzieł sztuki. Do przedsięwzięcia dołączyli się
Rossetti, Burne-Jones i inni. Morris odnowił także sztukę graficzną. Jego pomysłu jest nowa czcionka
zwana "Golden Type," upiększał też książki Zdobiąc ich marginesy arabeskami, esami-folresami, liniami,
na wzór iluminowanych manuskryptów średniowiecznych. Swoje zasady wyłożył w książce "sztuki
dekoracyjne, ich związki z życiem współczesnym."
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