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Na wystawie zostaną zaprezentowane dwa cykle fotograficzno-tekstowe. Zdjęcia przedstawiają
starannie zaaranżowane produkty spożywcze i przedmioty codziennego użytku. Seria
Nie-rozmaite historie przypomina tradycyjne martwe natury, natomiast prace z cyklu
Hiper-rzeczywistość to kompozycje otwarte. Przekaz fotograficzny w obu wypadkach uzupełniają teksty szukające w przedmiotach symbolicznych odniesień do psychiki osób, które je
kupiły lub ukradły. Rzeczy stają się podstawą do diagnozy psychologiczno-socjologicznej.

Olga Kisseleva, z cyklu Hiper-rzeczywistość, fotografia, 2014, 100 × 150 cm, Kolekcja MOCAK-u
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Seria Nie-rozmaite historie składa się z trzech elementów: słownika, opowiadań oraz fotografii.
Punktem wyjścia i kluczem do zrozumienia całości jest słownik, przygotowany przez artystkę we
współpracy z badaczami nauk humanistycznych, opisujący współczesne symbole – na przykład
melon to znak przyjaźni, jabłko – piękna, kogut – zuchwałości. Kolejnym krokiem było spisanie
przez Hélènę Villovitch krótkich historii z życia Olgi Kisselevy. Ostatni etap to wykonanie zdjęć.
Podstawą wyboru fotografowanych produktów stał się opracowany na początku słownik. Każde
z opowiadań zostało zilustrowane układem przedmiotów, których znaczenie – przyjaźń, piękno,
zuchwałość – pojawiło się w tekście. Praca pokazuje, że rzeczy oprócz funkcji użytkowej przywołują
określone emocje i mogą być odzwierciedleniem relacji międzyludzkich oraz cech charakteru.
Prace z cyklu Hiper-rzeczywistość to kompozycje złożone z towarów skradzionych w supermarkecie. Artystka uzyskała zgodę na dokumentację zawartości siatek zarekwirowanych przez
ochronę sklepu. Ułożone na barwnym tle produkty posłużyły jako podstawa do stworzenia
profilu psychologicznego osoby, która próbowała je ukraść. Przygotowujący analizę socjolog
nie wiedział, że ma do czynienia ze złodziejem. Okazuje się, że największym zainteresowaniem
wcale nie cieszyły się artykuły pierwszej potrzeby, ale towary, których chęć posiadania została
wykreowana przez media.

Zakup prac z cyklu Hiper-rzeczywistość
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Olga Kisseleva, z cyklu Nie-rozmaite historie, fotografia, 2009–2010, 40 × 60 cm, courtesy O. Kisseleva
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Wernisaż: 23.6.2016, godz. 18
Czas trwania wystawy: 24.6–25.9.2016
Kurator: Martyna Sobczyk
Miejsce: Galeria Re
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Plakat wystawy

Wystawa studentów i dyplomantów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
prezentuje prace powstałe w latach 2014–2016 w Pracowni Miedziorytu prof. Krzysztofa
Tomalskiego. Grafiki wykonane w technikach wklęsłodruku, dawniej przeznaczonych
do celów ilustracyjno-reprodukcyjnych, posłużyły do zaprezentowania istotnych
współczesnych zagadnień.
Ekspozycja ma na celu określenie charakteru praktyki unowocześniania tradycyjnego warsztatu. Tytuł nawiązuje
do serii odbitek wykonywanych podczas
pracy nad matrycą, które umożliwiają
przeanalizowanie kompozycji i skontrolowanie bieżącego stanu. Czuwanie nad
całością procesu jest konieczne, gdyż
techniki te nie pozwalają na naprawienie
błędu. W Pracowni Miedziorytu do procesu kreacji został włączony druk, dając
kolejną sposobność do nowatorskich
i indywidualnych rozwiązań. Twórcy
koncentrują się na samym medium, poszukując odpowiedniego dla siebie sposobu obrazowania. Na wystawie możemy
zobaczyć różne techniki metalowe, zarówno suche (mezzotinta), jak i trawione
(akwaforta, akwatinta, miękki werniks).

Joanna Kaczor, VI, z cyklu Lustro niczego nie zapamięta, 2016,
akwaforta na ksero, 100 × 70 cm, courtesy J. Kaczor
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Współcześnie terminem „grafika” najczęściej określa się grafikę komputerową polegającą na
cyfrowej manipulacji obrazem. Grafika warsztatowa jest traktowana jako zbiór technik historycznych, kojarzonych powszechnie z rzemiosłem, schematycznością i określoną estetyką.
Choć jej praktykowanie nadal wymaga wielu narzędzi i specjalistycznego wyposażenia pracowni, dziedzina ta uniezależniła się od swej funkcji użytkowej. Młodzi artyści koncentrują się na
swobodnych, jednorazowych efektach, poszukując uzasadnienia dla posługiwania się tymi tradycyjnymi technikami w swej twórczości.

Kaja Wojtyga, Strzelony jesienią, 2015,
miękki werniks, 100 × 70 cm, courtesy K. Wojtyga
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Puls utopii – rozbłyski w ciemni
Czas trwania wystawy: 16.1.2016–20.1.2017
Kuratorzy: Ines Doujak, Oliver Ressler
Koordynator: Martyna Sobczyk
Miejsce: fasada budynku B
Prezentacja inicjatywy Ines Doujak i Olivera Resslera realizowanej od 2014 roku. Jej część stanowi tworzenie przez zaproszonych artystów i aktywistów koncepcji banerów, które ukazują
utopijne projekty. Z jednej strony proponują one opór wobec otaczającej rzeczywistości, z drugiej wycofanie się z niej. Pokazują różne podejścia do utopijnego impulsu ostatnich lat – od
aprobaty po pewien rodzaj ironii i satyry. Wybrano 12 banerów (o wymiarach 3,4 × 9 m), które
co miesiąc będą zmieniane i eksponowane na fasadzie budynku B.
27.6–24.7.2016
Christoph Schäfer
Międzymiastowa gezyfikacja
2014

Christoph Schäfer, Międzymiastowa gezyfikacja, 2014, baner, 3,4 × 9 m
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Cytaty z Kolekcji
Kuratorki: Monika Kozioł, Magdalena Mazik
Współpraca: Maciej Kłuś, Anna Pyzik, Katarzyna Wincenciak
Miejsce: Budynek B | Biblioteka
Cytaty z Kolekcji to całoroczna inicjatywa, w ramach której w Bibliotece MOCAK-u są prezentowane i omawiane wybrane prace ze zbiorów Muzeum. Projekt nie tylko daje możliwość
zapoznania się z dziełami, które nie są obecnie eksponowane na wystawie Kolekcji, ale stanowi
również zachętę do niespiesznej i pogłębionej analizy twórczości wybranych artystów. W lipcu
zaprezentujemy pracę Jerzego Kosałki Plan bitwy pod Kłobuckiem, w sierpniu wideo oraz fotografię Oskara Dawickiego zatytułowane Drzewo wiadomości, we wrześniu natomiast realizację
autorstwa Dana Perjovschiego MOCAK Krakow Notebook.

Jerzy Kosałka, Plan bitwy pod Kłobuckiem, 2004, obiekt, 84,5 × 105,5 cm
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Jonasz Stern
Krajobraz po Zagładzie
Wernisaż: 4.8.2016
Czas trwania wystawy: 5.8–25.9.2016
Kurator: Maria Anna Potocka
Współpraca kuratorska: Delfina Jałowik
Miejsce: Zentrum für verfolgte Künste im Kunstmuseum Solingen
Jonasz Stern swoim życiem i twórczością
odcisnął się na historii sztuki polskiej
XX wieku. Przed wojną był członkiem
I Grupy Krakowskiej, a w 1957 roku
współzałożycielem II Grupy Krakowskiej,
do której należeli między innymi Maria
Jarema i Tadeusz Kantor. Były to dwie najważniejsze formacje artystyczne w Polsce.
Jonasz Stern, Kompozycja kobaltowa, po 1970, kolaż / płótno, 23 × 57 cm,
courtesy J.J. Grabscy

Grupa przedwojenna eksperymentowała
z formą i manifestowała swoje lewicowe
poglądy. Większość członków należała do KPP (Komunistyczna Partia Polski). Jonasz Stern był
za te poglądy więziony w obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej. Po wybuchu II wojny
światowej Stern uciekł z Krakowa do Lwowa. Obrazy pozostawione w pracowni zaginęły. Znany jest jedynie Akt z 1935 roku, znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
Po zajęciu Lwowa przez Niemców Jonasz Stern – jako Polak pochodzenia żydowskiego – został
zamknięty w getcie. 1 czerwca 1943 roku znalazł się w grupie przeznaczonej na rozstrzelanie.
Udało mu się uniknąć kuli i w nocy zbiec z miejsca egzekucji.
Dramatyczne doświadczenia wojenne odcisnęły piętno na jego myśleniu i sztuce. Ale nie było w nim
cienia nienawiści czy goryczy. Stał się filozofem życia, przemijania i godności. W swoich asamblażach wyrażał to przy użyciu prostych symboli: pomiętej tkaniny, szkieletów zwierząt i ryb, piasku,
kamieni, siatek i – wyjątkowo – fotografii. Dramatyzm jego obrazów jest całkowicie wolny od patosu. Stworzył świat abstrakcyjnych pejzaży pozostałych po świecie unicestwionym. Jednak te kompozycje nie są wyrazem rozpaczy za tym utraconym. Jest w nich natomiast przesłanie dla żyjących,
zobowiązujące do bardziej czujnego człowieczeństwa. Jonasz Stern ukazuje w swojej sztuce krajobraz po Zagładzie, którego potencjał estetyczny jest wyrazem nadziei na odrodzenie się wartości.
Wystawa współorganizowana przez MOCAK oraz Zentrum für verfolgte Künste im Kunstmuseum
Solingen. Ekspozycji towarzyszy katalog w języku polskim, niemieckim i angielskim, zawierający
teksty Jürgena Kaumköttera i Rolfa Jessewitscha, Andrzeja Kostołowskiego, Marii Anny Potockiej,
Adama Sandauera oraz Jana Tarasina, a także kalendarium życia Jonasza Sterna (opracowane przez
Józefa Chrobaka) i reprodukcje prezentowanych na wystawie prac.
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Weekendy z literaturą
Od czerwca do września Biblioteka MOCAK-u zaprasza na Weekendy z literaturą. Podczas kolejnych wakacyjnych weekendów w MOCAK-u odbywać się będą spotkania z pisarzami, warsztaty, literackie oprowadzania oraz panele dyskusyjne dotyczące procesu powstawania książki.
Celem projektu jest promowanie czytelnictwa i pokazanie różnorodności świata literatury.

9.7, sobota

godz. 15 – warsztaty Zabawy z książką
godz. 17 – spotkanie z poetą

10.7, niedziela

godz. 15 – literackie oprowadzanie
po Bibliotece Mieczysława Porębskiego
godz. 17 – dyskusja ekspercka dotycząca
pracy tłumacza z udziałem zaproszonych
gości

6.8, sobota

godz. 15 – warsztaty Zabawy z książką
godz. 17 – spotkanie z eseistą

Fot. Inga Szeliga

7.8, niedziela

godz. 15 – wymiana książek w ramach Drugiego Życia Książki.
Wydarzenie organizowane we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym
godz. 16 – literackie oprowadzanie po Bibliotece Mieczysława Porębskiego
godz. 17 – dyskusja ekspercka dotycząca pracy wydawcy z udziałem zaproszonych gości

10.9, sobota

godz. 15 – warsztaty Zabawy z książką
godz. 17 – spotkanie z autorem powieści graficznej

11.9, niedziela

godz. 15 – literackie oprowadzanie po Bibliotece Mieczysława Porębskiego
godz. 17 – dyskusja ekspercka dotycząca pracy edytora z udziałem zaproszonych gości
Patron medialny:

Projekt Weekendy z literaturą uzyskał dofinansowanie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa
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Kino letnie w MOCAK-u
Przez całe wakacje zapraszamy na wieczorne seanse filmowe nawiązujące do problematyki poruszanej przez wystawę Medycyna w sztuce. Każda z projekcji zostanie poprzedzona wstępem
Adriana Kowalskiego – filmoznawcy, doktoranta w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokazy odbywają się w piątki o godzinie 21 w podcieniach MOCAK-u.
Wstęp wolny.
24.6, piątek, godz. 21

Jack, jakiego nie znacie

(2010) reż. Barry Levinson, 134 min

Telewizyjny film biograficzny, wyprodukowany przez HBO, opowiadający o życiu doktora Jacka Kevorkiana, słynnego amerykańskiego lekarza, zwolennika eutanazji i konstruktora maszyny umożliwiającej nieuleczalnie chorym
popełnienie samobójstwa. Nazywany Doktorem Śmierć Kevorkian (Al Pacino) od lat 80. opowiada się za prawem do
eutanazji. Jednocześnie pomaga pacjentom, którzy świadomi swego terminalnego stanu, decydują się odejść z tego
świata. Pierwszą wykonaną przez niego eutanazją była pomoc pacjentowi cierpiącemu z powodu choroby Alzheimera w stadium niepozwalającym na godne życie. Film prezentuje to wydarzenie, a także następującą po nim kampanię
zwolenników i przeciwników eutanazji, która przetoczyła się przez amerykańskie media. Jack Kevorkian od ponad
trzydziestu lat budzi gorące dyskusje wśród Amerykanów. Wielokrotnie stawał przed sądem. W 1999 roku, skazany
za zabójstwo drugiego stopnia, trafił do więzienia, gdzie spędził w sumie osiem lat. [opis dystrybutora]

1.7, piątek, godz. 21
The Knick (odc. 1, 2)
(2014) reż. Steven Soderbergh, ok. 120 min

Projekcja serialu produkcji HBO The Knick (2014, USA). Akcja serialu osadzona jest w Nowym Jorku, w szpitalu Knickerbocker, w pierwszych latach XX wieku, gdy nie istniały antybiotyki, a umieralność pacjentów była zatrważająco wysoka.
Dr John Thackery wprowadza własne, pionierskie rozwiązania medyczne, jednocześnie zmagając się z uzależnieniem od
kokainy. Thackery stoi na czele młodego, odważnego zespołu, w skład którego wchodzą jego protegowany Everett Gallinger,
młody Bertie Chickering Jr oraz Algernon Edwards – obiecujący chirurg z Europy, który wbrew woli Thackery’ego zostaje
włączony do zespołu. Galerię charakterystycznych postaci serialu uzupełniają Cornelia Robertson, córka dobroczyńcy szpitala; gburowaty kierowca ambulansu Tom Cleary; Lucy Elkins, nowa twarz w zespole pielęgniarek; szemrany zarządca szpitala Herman Barrow, oraz siostra Harriet, pielęgniarka, która nie obawia się mówić, co myśli. [opis dystrybutora]

8.7, piątek, godz. 21

Code Blue

(2011) reż. Urszula Antoniak, 80 min

Marian jest pielęgniarką, praca w szpitalu niemal zupełnie ją pochłania. Opiekuje się umierającymi, asystuje przy śmierci,
czasami ją przyspiesza. W zamian zatrzymuje i kolekcjonuje drobne przedmioty należące do zmarłych pacjentów. Mimo
że jest realną postacią, odgrywa w tej historii symboliczną rolę, przywodząc na myśl Charona, z uwagą i współczuciem
przeprowadzającego ich na drugi brzeg Styksu. Wrażenie potęguje muzyczna klamra, którą stanowi średniowieczna pieśń
o Najświętszej Dziewicy, wprowadzająca widzów w przestrzeń niemal sakralną. Marian żyje w pustym mieszkaniu, nieprzywiązana do życia stroni od ludzi. Bywają jednak chwile, w których łaknie bliskości – boleśnie, całą sobą. Któregoś
dnia zwraca uwagę na nowego sąsiada. Połączy ich osobliwe doświadczenie – oboje są biernymi świadkami brutalnego
gwałtu. Wspólny akt voyeuryzmu daje początek więzi, której kulminacją będzie dotkliwy finał. [opis dystrybutora]

15.7, piątek, godz. 21
The Knick (odc. 3, 4)
(2014) reż. Steven Soderbergh, ok. 120 min
Projekcja serialu produkcji HBO (USA).
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22.7, piątek, godz. 21

Motyl i skafander

(2008) reż. Julian Schnabel, 112 min

Prawdziwa historia redaktora francuskiego „Elle”, Jeana-Dominique’a Bauby’ego, który w wieku 43 lat zostaje
sparaliżowany w wyniku udaru. Porażenie obejmuje całe jego ciało z wyjątkiem lewego oka. Mogąc komunikować
się z bliskimi tylko mrugając nim, Bauby próbuje odtworzyć wspomnienia i opisać wszystkie aspekty swojego wewnętrznego świata – poczynając od psychicznego udręczenia spowodowanego uwięzieniem we własnym ciele, po
wyimaginowane opowieści ze światów, które odwiedził w swoim umyśle. [opis dystrybutora]

29.7, piątek, godz. 21
The Knick (odc. 5, 6)
(2014) reż. Steven Soderbergh, ok. 120 min
Projekcja serialu produkcji HBO (USA).

5.8, piątek, godz. 21

Pokaz niespodzianka
118 min

Projekcja filmu o rewolucji seksualnej w Stanach Zjednoczonych lat 60., w ramach kina letniego towarzyszącego
wystawie Medycyna w sztuce.

12.8, piątek, godz. 21
The Knick (odc. 7, 8)
(2014) reż. Steven Soderbergh, ok. 120 min
Projekcja serialu produkcji HBO (USA).

19.8, piątek, godz. 21

Niebezpieczna metoda

(2011) reż. David Cronenberg, 99 min

Zygmunt Freud i Carl Gustav Jung, dwaj wielcy twórcy psychoanalizy, poznają się dzięki pięknej młodziutkiej pacjentce cierpiącej na ataki histerii. Pewnego dnia Sabina zostaje przywieziona do szpitala psychiatrycznego, w którym pracuje Jung. Już wkrótce ich więź przerodzi się w coś znacznie poważniejszego niż zwykła relacja pacjentki
z lekarzem. Skrywane dotąd żądze Sabiny przemienią ten związek w pełen erotycznych perwersji gorący romans.
Historia skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy kobieta pozna osobiście okrytego sławą i starszego od siebie Freuda.
Ta znajomość doprowadzi do przełomowych odkryć dotyczących ludzkiej seksualności. [opis dystrybutora]

26.8, piątek, godz. 21
The Knick (odc. 9, 10)
(2014) reż. Steven Soderbergh, ok. 120 min
Projekcja serialu produkcji HBO (USA).

2.9, piątek, godz. 21

Istnienie

(2007) reż. Marcin Koszałka, 69 min

Kontrowersyjny dokument Marcina Koszałki. Przejmujący obraz nieuchronności przemijania, na które wszyscy jesteśmy skazani. Jerzy Nowak zdecydował się wystąpić w tym filmie, jak sam twierdzi, dla sławy. Po raz pierwszy w swojej
aktorskiej karierze chce zagrać główną rolę. Aktor przygotowuje się do śmierci ze szczególnym namaszczeniem, pamiętając o najmniejszym szczególe. Nie boi się śmierci, powoli się z nią oswaja. Krok po kroku obserwujemy codzienność Nowaka oczekującego na ostateczność. Stajemy się świadkami jego sentymentalnej podróży na Ukrainę, wizyty
w szpitalu, rozmów z przyjaciółmi i żoną. Momentem przełomowym jest chwila, kiedy aktor podejmuje decyzję o przekazaniu swoich zwłok nauce. W tym celu odwiedza miejsce, gdzie studenci medycyny w praktyce zdobywają wiedzę na
temat ludzkiej anatomii. Spokój i pogodzenie się z tym, co lada chwila nadejdzie, to wyraz jego życiowej odwagi, której
można tylko pozazdrościć. Nie wszystek umrę – mówi, i trudno nie przyznać mu racji. [opis dystrybutora]
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Program wydarzeń towarzyszących
Lato w MOCAK-u

W ramach akcji Lato w M
 OCAK-u zapraszamy organizacje działające nieodpłatnie na rzecz dzieci i młodzieży do
skorzystania z oferty warsztatów finansowanych z projektu Sto lekcji o Kolekcji. W celu ustalenia szczegółów
prosimy o kontakt: edukacja@mocak.pl lub pod numerem: 12 263 40 29. Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.

Sto lekcji o Kolekcji.
Krzysztof M. Bednarski

10.7, niedziela, godz.12
Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku
6–12 lat, poświęcone pracy Krzysztofa M. Bednarskiego
Ogród owoców zapomnianych dla Tonina Guerry
(1998) z Kolekcji MOCAK-u. Wstęp wolny, obowiązują
zapisy: edukacja@mocak.pl, tel. 12 263 40 29.

Weekendy z literaturą

Warsztaty malarskie

Wernisaż

Sto lekcji o Kolekcji.
Krzysztof Wodiczko

11–12.6, 9–10.7, 6–7.8, 10–11.9
Trwający całe lato projekt promujący czytelnictwo i pokazujący różnorodność świata literatury. Podczas kolejnych wakacyjnych weekendów w MOCAK-u odbywać się
będą spotkania z autorami książek, warsztaty, oprowadzania
literackie, a także panele dyskusyjne dotyczące procesu powstawania książki. Wstęp wolny.

23.6, czwartek, godz. 18–22
Otwarcie wystawy Olgi Kisselevy Martwa Natura.
Portret psychologiczny oraz wystawy Odbitka próbna.
Wstęp wolny.

Oprowadzania po wystawie
Medycyna w sztuce

26.6, 10.7, 24.7, 7.8, 21.8, 18.9, 2.10, niedziele, godz. 12
W co drugą niedzielę zapraszamy na oprowadzania
z przewodnikiem. Wstęp w cenie biletu.

Saving Faces

30.6, czwartek, godz. 18
Wykład Iaina Hutchisona, chirurga z londyńskiego Szpitala św. Bartłomieja, na temat prowadzonego przez niego
od 1990 roku projektu Saving Faces, poświęconego operacjom twarzy zdeformowanych przez choroby i urazy.
Na wystawie Medycyna w sztuce można zobaczyć cykl
obrazów autorstwa współpracującego z nim w ramach
projektu artysty Marka Gilberta, przedstawiający
pacjentów na różnych etapach leczenia. Wstęp wolny,
liczba miejsc ograniczona, wykład odbędzie się w języku
angielskim.

17.7, niedziela, godz. 12
Zapraszamy dorosłych i młodzież. Uczestnicy spotkania
przyjrzą się obrazom prezentowanym na wystawie Making
Connections Roberta Devriendta i wspólnie dokonają ich
analizy. Część warsztatowa będzie okazją do wykonania
własnych prac malarskich. Wstęp wolny, obowiązują zapisy: edukacja@mocak.pl, tel. 12 263 40 29.

24.7, niedziela, godz.12
Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla młodzieży w wieku
13–18 lat poświęcone pracy Krzysztofa Wodiczko Pojazd
dla bezdomnych. Wstęp wolny, obowiązują zapisy:
edukacja@mocak.pl, tel. 12 263 40 29.

Sto lekcji o Kolekcji. Pola Dwurnik

7.8, niedziela, godz. 12
Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6–12 lat
poświęcone pracy Poli Dwurnik Litości! Wstęp wolny,
obowiązują zapisy: edukacja@mocak.pl,
tel. 12 263 40 29.

Drugie Życie Książki

7.8, niedziela, godz. 15–16
Wielka wymiana książek współorganizowana
z Krakowskim Biurem Festiwalowym. Szczególnie mile
widziane książki o sztuce.
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Sto lekcji o Kolekcji.
Grzegorz Sztwiertnia

21.8, niedziela, godz. 12
Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla młodzieży w wieku
wieku 13–18 lat poświęcone pracy Grzegorza Sztwiertni
Miednice. Wstęp wolny, obowiązują zapisy: edukacja@
mocak.pl, tel. 12 263 40 29.

Sto lekcji o Kolekcji.
Robert Kuśmirowski

25.9, niedziela, godz. 12
Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6–12 lat
poświęcone pracy Roberta Kuśmirowskiego Portiernia.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy:
edukacja@mocak.pl, tel. 12 263 40 29.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Medycyna w sztuce
4.9, niedziela, godz. 12
Zapraszamy na oprowadzanie z jednym z kuratorów
wystawy – Delfiną Jałowik. Wstęp w cenie biletu.

Warsztaty edukacyjne, 12.6.2016, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
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Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
tel. 12 263 40 00, fax 12 257 10 34
office@mocak.pl
Dyrektor: Maria Anna Potocka
Zastępca dyrektora: Roman Krzysztofik
Rzecznik prasowy: Justyna Kuska
(kuska@mocak.pl, tel. 12 263 40 55), 798 085 270

Partner MOCAK-u

Partner działań edukacyjnych

Patron Galerii Re

Patronat honorowy nad wystawą Medycyna w sztuce

Partner wystawy Medycyna w sztuce

Partnerzy wystawy Roberta Devriendta Making Connections

Partner wystawy Odbitka próbna

Patroni medialni
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