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Keloskop
(łac. caelum, niebo) – przyrząd umożliwiający obserwację miejskiego nieba
Coraz rzadziej podnosimy głowę aby spojrzeć w niebo. Miasto przysłania horyzont, nasz codzienny krajobraz zdominowany jest przez budynki, które pozostawiają jedynie wąskie kanały widocznego błekitu. To oderwanie od nieba nasiliło
się jeszcze bardziej podczas ostatniego lockdownu. Wielu zamknęło się w małych
mieszkaniach bez dostępu do otwartej przestrzeni. W tych warunkach oglądanie
nieba stało się wysiłkiem, a nawet wyzwaniem. A pozbawić się dostępu do nieba to
wyrzec się swoich marzeń i wolności.
W ramach Festival des Architectures Vives powstał Keloskop, instrument, którego
celem jest ponowne skierowanie naszego spojrzenia w górę, ku niebu. Niebo jest
esencją nietrwałości i jednocześnie jej antytezą. Keloskop to przyrząd, który pozwala na zbadanie tej relacji pomiędzy stałym a zmiennym. Dokładność przyrządu
jest bardzo wysoka, zmiany widoczne są w czasie rzeczywistym. Jak to jest możliwe?
Keloskop wykorzystuje lustro ze stali nierdzewnej, które odzwierciedla najmniejsze zmiany w otoczeniu. Lustro jest pochylone w taki sposób, aby umożliwić łatwą
obserwację nieba, a sama instalacja jest interaktywna - możliwy jest samodzielny
obrót urządzenia w celu zbadania fragmentu nieboskłonu według własnego uznania.
Po zakończonym festiwalu Keloskop powróci do Krakowa, gdzie mógłby ożywić
jeden z ogolnodostępnych placów/dziedzińców miasta.
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KELOSKOP: INSTALACJA POWSTAŁA NA FESTIWAL ARCHITEKTURY ŻYWEJ W MONTPELLIER
https://www.montpellier-france.com/

międzynarodowej selekcji do realizacji na dziedzińcu honorowym najstarszego uniwersytetu

W trakcie festiwalu FAV (14-19.06.2022) zostanie zaprezentowanych 10 instalacji artystów

medycznego na świecie. Po zakończeniu festiwalu Keloskop powraca do Krakowa, gdzie ma

z całego świata na dziedzińcach zabytków Montpellier. Praca pt. Keloskop, zrealizowana

stanąć na jednym z ogólnodostępnych placy/dziedzińców miasta.

wg. koncepji Alka Rokosza i przy współpracy z fundacją IDEANOVA została wybrana w
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KELOSKOP, zasada działania
Keloskop to okrągłe zwierciadło ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk, o śr.
1400mm, które można ręcznie obracać wokół centralnej osi. Obrót lustra umożliwia przegub
kulowy. Aby umożliwić zmianę kąta odbicia zostały przewidziane 2 regulacje: jedna z tyłu
zwierciadła oraz druga w profilu o zmiennej wysokości.
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KELOSKOP
instalacje jest obrotowa, użytkownik może dowolnie i swobodnie obrócić zwierciadło kierując je w
stronę interesującego fragmentu nieba.
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Alek Rokosz
Stypendysta Lycée Internationale Charles de Gaulle w Dijon oraz absolwent wydziału Architektury paryskiej Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture Val-de-Seine. Projektant oraz twórca instalacji artystycznych w przestrzeni miejskiej, wielokrotnie nagradzany w konkursach.
Zawodowo związany z wrocławską pracownią Oskara Zięty, gdzie projektuje instalacje artystyczne, jak i czuwa nad
działaniami kreatywnymi firmy. Dodatkowo działa w agencji Elab pomagając uczniom i studentom w przygotowaniu
aplikacji na zagraniczne uczelnie związane z architekturą i dizajnem.
Alek wyznaje zasadę, że każdy projekt zaczyna się od dobrze opowiedzianej historii. W swoich pracach łączy architekturę i sztukę z analizą zjawisk fizycznych i procesów społecznych. Przez wprowadzenie elementów interaktywnych,
stara się skrócić dystans między sztuką a jej odbiorcą.

Osiągnięciai realizacje
• Zdobywca stypendium artystycznego miasta Krakowa, 2022
• 1. miejsce w konkursie na 24h Zegar Słoneczny, Kraków 2021, Fundacja Ideanova, w trakcie realizacji
• Finalista Mazda Design Experience, 2021
alekrokosz.com
alekrokosz@gmail.com
+48 512 378 152

• Wyróżnienie za pawilon “Trójkąt na Trójkącie”, DOFA Wrocław 2020, zrealizowane
• 1. miejsce w konkursie na Kapsułę Czasu, Fundacja Tworzymy Kraków, Kraków 2018, zrealizowane
• 1. miejsce w konkursie na deszczowy mural “Urban Whale Watching”, Vancouver 2017, zrealizowane
• 1. miejsce w konkursie na organiczny pawilon na Święto Szałasów, Vancouver 2017, zrealizowane
• 1. miejsce w konkursie na rzeźbę parkową “Wierszownik”, Kraków 2016, zrealizowane
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www.ideanova.org.pl
kontakt@ideanova.org.pl

Misją Fundacji IDEANOVA jest aktywne działanie na rzecz zmiany dotychczasowego wizerunku
przestrzeni publicznej, poprzez wzbogacenie tkanki miejskiej w małe i średnie formy architektoniczne,
projektowane w duchu najnowszych trendów urbanistycznego designu, które na trwałe wpiszą się
w miejski krajobraz.
Działania Fundacji koncentrują się na wspieraniu młodych artystów, architektów i designerów
w rozpoczęciu ich kariery zawodowej poprzez organizację corocznych konkursów architektonicznych,
w wyniku których powstają unikatowe na skalę światową instalacje artystyczne.
KELOSKOP jest wynikiem współpracy pomiędzy Fundacją IDEANOVA, a projektantem Aleksandrem
Rokoszem.

@fundacja_ideanova

www.facebook.pl/fundacjaideanova

Fundacja IDEANOVA

