„Miastoanuci” to wielkoformatowa książka obrazkowa przedstawiająca podróż po baśniowym świecie pełnym odniesień
do architektury polskich miast. Znajdziemy tu wątki z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Szczecina,
Lublina oraz Torunia.
Wernisaż wystawy obrazów ilustrujących „Miastonautów” oraz premiera książki odbędzie się w PROMie Kultury Saska
Kępa 1 czerwca 2017 roku. Wstęp wolny.

W świecie Miastonautów tramwaje wyjeżdżają wprost z budynków, a olbrzymie imbryki unoszą się nad dachami kamienic,
niesione przez kolorowe balony.
Na stronach książki odnaleźć można dziesiątki poukrywanych elementów - zadaniem czytelnika będzie ich odszukanie i
dokładne policzenie.
Występuje tu kilkadziesiąt postaci reprezentujących miejskie życie pełne zwyczajnych codziennych spraw, które w świecie
„Miastonautów” stają się mikroprzygodami. Ktoś tu marzy o lataniu, ktoś ma do przekazania ważną wiadomość.Książka
jest opowieścią o współpracy, wzajemnej pomocy, budowaniu wspólnoty i miejskich relacji.

Głównymi bohaterami tej pobudzającej wyobraźnię graficznej opowieści są chłopiec i pingwin poszukujący tajemniczej
dziewczyny. Czy uda im się ją odnaleźć?
Zamierzeniem autora było zbudowanie opowieści o mieście i jego mieszkańcach z myślą o dzieciach, jednak posługując się
techniką dotąd rezerwowaną dla dorosłych. Książka składa się z prawdziwych obrazów wykonanych technikami malarskimi,
których przygotowanie wymagało dużo czasu i cierpliwości. To dojrzały przekaz dotyczący lokalnej tożsamości i roli miasta
w codziennym życiu, skierowany do najmłodszych i opowiedziany przystępnym, baśniowym językiem.

Tytus Brzozowski w mediach:
..Crane.tv
https://www.youtube.com/watch?v=qXwE-xwLPzo
..Wykład podczas otwarcia wystawy.
https://www.youtube.com/watch?v=dkYCbTd1hZ8
.. Radio Warszawa
https://soundcloud.com/radio-warszawa/tbw2016-11-28?in=radio-warszawa/sets/tu-bylawarszawa
.. Radio RDC
http://www.rdc.pl/podcast/poranek-rdc-wystawamalarstwa-tytusa-brzozowskiego/
.. Bored Panda
http://www.boredpanda.com/surreal-worldwatercolor-paintings-tytus-brzozowski/
.. Okno na Warszawę
http://oknonawarszawe.pl/blog/archives/3684
.. Twarze Warszawy
http://www.twarzewarszawy.pl/tytus-brzozowskiwarszawa-magiczna-1435

Autorem książki jest Tytus Brzozowski - architekt i akwarelista, który w swoim malarstwie opowiada o mieście
marzeń - pełnym zdobnych kamienic, wąskich ulic i strzelistych wież. Posługując się elementami architektury i krajobrazu
charakterystycznymi dla lokalności Warszawy, tworzy nowe światy, które, mimo swej baśniowości, ciągle są tutejsze.
Szuka nawarstwień historii, zestawia budynki z różnych miejsc i czasów. W pracach Tytusa Brzozowskiego znajdziemy
intrygujące, surrealistyczne elementy, poukrywane wątki i zdarzenia.
Za publikację odpowiada wydawnictwo BABARYBA.

