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Léo Caillard, z cyklu Hipsterzy z kamienia, 2013,
fotografia, 120 × 180 cm, courtesy L. Caillard
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Sztuka w sztuce
Kuratorzy: Delfina Jałowik, Monika Kozioł, Maria Anna Potocka
Koordynator: Agnieszka Sachar
Czas trwania wystawy: 28.4–1.10.2017
Wernisaż: 27.4.2017 

Sztuka w sztuce to kolejna wystawa z cyklu konfrontującego ważne obszary życia z wyobraże-
niami artysty. Jednak ta wystawa będzie inna od poprzednich. Wcześniejsze tematy były „wzię-
te z życia” i analizowały zawarte w nim prawdy i manipulacje. Historia pokazywała dramat 
wojny, patriotyzm i identyfikację narodową. Sport ujawniał ludzkie ambicje i możliwości.  
Ekonomia przestrzegała przed siłą pieniądza i jego wszechobecnością. Zbrodnia zagłębiała się 
w zło tkwiące w człowieku. Gender wyświetlał przekłamania dotyczące płci. Medycyna poka-
zała skomplikowane uzależnienie od ciała. Każdy z tych tematów jest bezpośrednim źródłem 
symboli egzystencjalnych, które można wykorzystać we własnym komentarzu wobec świata, 
na który jesteśmy skazani. W ramach tych terminów funkcjonujemy, one wyznaczają pole na-
szej wolności, godności, ale również naszej nieprawości. Sztuka natomiast nie ma mocy bezpo-
średniego wpływania na nasze życie. 

Stanowi ona obszar refleksji, 
budzący i pogłębiający nasz 
namysł i naszą krytyczność 
wobec wszystkiego, co ist-
nieje. Taka jest jej rola i taką 
sztukę MOCAK stara się poka-
zywać we wszystkich swoich 
działaniach. Ale sztuka ma 
również bardziej „artystycz-
ną” twarz – jest wielką kolek-
cją rozpoznawalnych obraz-
ków, które mają swoje głośne 
historie, swoje niezwykłe 

28.4–1.10.2017
muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak
mocak museum of contemporary art in krakow
ul. lipowa 4, www.mocak.pl
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Plakat wystawy

wystawy – kwiecień 2017

Zofia Kulik, Ambasadorowie przeszłości. 
Made in GDR, USSR, Czechoslovakia and 
Poland, 2006, fotografia, 210 × 243 cm, 
courtesy Z. Kulik, Galeria ŻAK | BRANICKA, 
Berlin
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konteksty, są pełne stojących za nimi uniesień i egzaltacji. W skład tej kolekcji wchodzą arcydzie-
ła, przedstawienia sławnych postaci, określone gry kompozycyjne, specyficzne ekspresje, wielkie 
skandale. Obrazy „ze sztuki” są niezwykle nośne znaczeniowo. Każdy taki cytat ma pojemność 
małego tekstu. Dlatego artyści często wykorzystują cudzą sztukę. Powody są różne, ponieważ 
ta operacja może służyć wszystkim tematom. Wystawa Sztuka w sztuce nie jest zmaganiem się 
z określonym problemem egzystencjalnym, ale obrazem wyrafinowanej gry znaczeniowej, która 
radzi sobie z różnymi problemami. Dlatego już na wcześniejszych wystawach z tego cyklu można 
było znaleźć prace zawierające „sztukę w sztuce”.

Artyści: Elise Ansel, Krzysztof M. Bednarski, Rafał Bujnowski, Léo Caillard, Enrique Chagoya,  
Vuk Ćosić, Oskar Dawicki, Sven Drühl, Edward Dwurnik, Pola Dwurnik, Marian Eile, Roberto 
Fassone / Valeria Mancinelli, Simon Fujiwara, Tezi Gabunia, Dorothee Golz, Manfred Grübl,  
Aneta Grzeszykowska, Debora Hirsch, Wlastimil Hofman, Ewa Juszkiewicz, Alexandra 
Kehayoglou, Jerzy Kosałka, Katarzyna Kozyra, The Krasnals (Whielki Krasnal), Tomasz Kręcicki, 
Zofia Kulik, Robert Kuśmirowski, Isabelle Le Minh, Anka Leśniak, Leszek Lewandowski, Łódź 
Kaliska, Marcin Maciejowski, Marcello Maloberti, Shahar Marcus, Hiroyuki Masuyama, Bartek 
Materka, Yasumasa Morimura, Bjørn Nørgaard, Shinji Ogawa, ORLAN, Tanja Ostojić, Géza 
Perneczky, Zbigniew Pronaszko, Quayola, Adam Rzepecki, Nicola Samorì, Christian D. Schmit, 
Cindy Sherman, Nedko Solakov, Henryk Stażewski, Jana Sterbak, Mateusz Szczypiński, Grzegorz 
Sztwiertnia, Mariusz Tarkawian, Gavin Turk, Richard Tuschman, Hans Weigand, Wiktor Wolski, 
Michał Zawada, Aaron Zeghers 

Tezi Gabunia, Włóż głowę do galerii (Luwr), 2015–2016, instalacja, 50 × 82 × 50 cm,  
courtesy  T. Gabunia, Popiashvili Gvaberidze Window Project, Tbilisi

https://www.artsy.net/artist/elise-ansel
https://www.artsy.net/artist/leo-caillard
https://www.artsy.net/artist/enrique-chagoya
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Twórca i ślad 
Materiały z Archiwum Artystów  
z Kolekcji MOCAK-u

Kurator: Martyna Sobczyk
Współpraca: Katarzyna Wincenciak
Czas trwania wystawy: 28.4–17.9.2017
Wernisaż: 27.4.2017 
Miejsce: Galeria Alfa

Artyści: Jerzy Bereś, John Blake, Oskar Dawicki, Jerzy Kałucki, Milan Knížák, Rolf Langebartels, 
Ben Patterson, Zbigniew Warpechowski, Jacek Zachodny

Archiwum Artystów z Kolekcji MOCAK-u, będące częścią Archiwum MOCAK-u, to cenne 
źródło informacji o polskiej i zagranicznej sztuce współczesnej. Zbiór, zainicjowany przez Marię 
Annę Potocką w latach 70. w związku z działalnością Galerii PI, Galerii Potocka oraz Muzeum 
Artystów, jest sukcesywnie uzupełniany. Inauguracja Archiwum MOCAK-u w nowo oddanej 
przestrzeni oznacza udostępnienie setek materiałów źródłowych, wśród których znajdują się 
fotografie, filmy, książki artystyczne, korespondencja, autorskie notatki, rysunki, projekty 
oraz pozostałości po akcjach i wystawach. Często są to jedyne materiały dokumentujące dane 
działanie artystyczne. 

Plakat wystawy

John Blake, 600 oczu dla 
Krzysztoforów, 1981, 
fotografia instalacji,  
126 × 179,3 cm, 
Archiwum MOCAK-u

Jerzy Bereś 

John Blake 

Oskar Dawicki 

Jerzy Kałucki 

Milan Knížák 

Rolf Langebartels

Ben Patterson

Zbigniew Warpechowski

Jacek Zachodny

partner działań edukacyjnych
education partner

patron medialny
media patron

patron galerii re
re gallery patron

partnerzy mocak-u
mocak partners

28.4–24.9.2017
muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak
mocak museum of contemporary art in krakow
ul. lipowa 4, www.mocak.pl

materiały z archiwum artystów z kolekcji mocak-u

the artist  
and the trace
materials from the mocak collection artists’ archive

 
wystawa towarzysząca otwarciu 
archiwum mocak-u
mocak archive opening exhibition 

Jo
hn

 B
la

ke
, 6

00
 o

cz
u 

dl
a 

Kr
zy

sz
to

fo
ró

w
 | 

60
0 

Ey
es

 fo
r K

rz
ys

zt
of

or
y,

 19
81

, f
ot

og
ra

fia
 in

st
al

ac
ji 

| p
ho

to
gr

ap
h 

of
 th

e 
in

st
al

la
tio

n,
 12

6 
× 

17
9,

3 
cm

, A
rc

hi
w

um
 M

OC
AK

-u
 | 

M
OC

AK
 A

rc
hi

ve

tworca_slad_B1.indd   1 28.03.2017   11:20



www.mocak.pl

5

Wystawa inicjuje serię ekspozycji popularyzujących 
zbiory Archiwum MOCAK-u. Prezentowane na 
niej obiekty stanowią świadectwo procesów twór-
czych i efemerycznych działań performatywnych. 
Unikalne archiwalia dokumentują publiczne akcje, 
projekty artystyczne i ekspozycje z lat 1973–2004. 
Niepozorne przedmioty (np. latawiec, stalowa kula, 
drut) dopiero w zestawieniu z materiałem fotogra-
ficznym i opisami przywołują konkretne perfor-
mansy i wystawy.  

Ben Patterson, Co to jest Fluxus? To jest Fluxus, 2001, latawiec z performansu, 47 × 107 cm, Archiwum MOCAK-u

Milan Knížák, Pokaz mody, 1987, 
fotografia z performansu, 29,7 × 21 cm, 
Archiwum MOCAK-u
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Rozmowy o sztuce
Realizacja pokazu: Adam Uryniak, Katarzyna Wincenciak
Realizacja filmów: Betina Fekser, Delfina Jałowik, Monika Kozioł, Agnieszka Sachar,  
Adam Uryniak, Katarzyna Wąs, Katarzyna Wincenciak
Czas trwania: 28.4–28.6.2017
Miejsce: Archiwum MOCAK-u

28 lutego 2017 MOCAK otworzył nową przestrzeń naukowo-badawczą przeznaczoną do 
przechowywania i udostępniania zbiorów archiwalnych zgromadzonych w Kolekcji Muzeum. 

Archiwum MOCAK-u rozpoczyna swoją działalność w budynku B od pokazu Rozmów 
o sztuce – wywiadów z artystami przeprowadzonych przy okazji prezentacji ich wystaw 
w Muzeum. Opowiadają oni o swoich postawach twórczych, nie stroniąc od deklaracji 
o charakterze manifestu. Na liście artystów, z którymi rozmawialiśmy, znaleźli się: Eric 
Andersen, Charlotte Beaudry, Krzysztof M. Bednarski, Marek Chlanda, EVA & ADELE, Omer 
Fast, Krystian Lupa, Muntean/Rosenblum, Deborah Sengl, Daniel Spoerri, Mariusz Tarkawian 
i Wojciech Wilczyk. Wywiady można będzie oglądać od 28 kwietnia do 28 czerwca 2017 roku.

Archiwum MOCAK-u gromadzi i udostępnia dodatkowe informacje o dziełach i artystach 
współczesnych i teoretykach sztuki. W liczącym ponad 20 tysięcy obiektów Archiwum znajduje 
się osiem zbiorów tematycznych: 

Archiwum MOCAK-u, fot. R. Sosin
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Artyści z Kolekcji – 177 monograficznych teczek z katalogami i drukami autorskimi, rysunki, 
projekty wystaw i instalacji, dokumentacja fotograficzna prac, wystaw, akcji i performansów, 
korespondencja z artystami, a także broszury, kartki pocztowe i zaproszenia.

Grupa Krakowska – dokumentacja wystaw, spotkań i odczytów, w których brali udział artyści 
przedwojennej I Grupy (1933‒1937), jak również powojennej II Grupy (1957‒2016).

Galeria Krzysztofory – dokumentacja działalności najstarszej w Polsce, istniejącej od 1957 roku 
galerii: katalogi, plakaty, ulotki, zaproszenia i projekty, a także dokumenty administracyjne 
i korespondencja artystyczna.

Marian Eile – cykle fotograficzne według scenariusza Eilego i jego rysunki, autorskie kartki 
pocztowe, projekty stron do czasopism oraz roczniki „Szpilek” i „Przekroju”.

Władysław Hasior – fotografie prac i działań artysty, czasopisma, wycinki gazetowe 
z recenzjami wystaw, plakaty, katalogi, a także zaproszenia, broszury i ulotki.

Mieczysław Porębski – autorskie zestawy tematyczne przeźroczy, materiały ilustracyjne do 
publikacji, recenzje prac studentów, recenzje wydawnicze, czasopisma, wycinki prasowe, 
zaproszenia, broszury i ulotki.

Mikołaj Smoczyński – negatywy i diapozytywy prac fotograficznych, rękopisy, teksty, 
zdemontowane instalacje, nieukończone prace, projekty plakatów, odbitki próbne oraz 
dokumentacja wszystkich obszarów twórczości.

Archiwum bieżące – dokumentacja – w tym fotograficzna i filmowa – wystaw i wydarzeń  
od momentu powstania instytucji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

Aranżacja Archiwum 
powstała przy współudziale

Archiwum MOCAK-u, fot. R. Sosin
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Diana Lelonek
Liban i Płaszów –  
nowa archeologia

Kurator: Gordon MacDonald
Koordynatorzy: Joanna Gorlach, Martyna Sobczyk
Data wystawy: 28.4–18.6.2017
Wernisaż: 27.4.2017
Miejsce: Galeria Re

W prezentowanym na wystawie projekcie Liban i Płaszów – nowa archeologia Diana Lelonek 
zastanawia się nad skomplikowaną historią dwóch miejsc w Krakowie, które rzadko stają się 
przedmiotem namysłu. Artystka zagłębia się w bogactwo pozostawionych przez naturę i czło-
wieka śladów, odkrytych przez nią na terenie kamieniołomu Liban i obozu koncentracyjnego 
w Płaszowie. Prace Lelonek bazują na procesach, które zachodzą w przyrodzie, oraz na tym, co 
owe przekształcenia mówią o przeszłości tych obszarów. Artystka poszukuje śladów prehistorii 
i trudnej nowszej historii, uwzględnia też współczesne sposoby wykorzystania obu miejsc.

W czasie swoich badań Lelonek odkryła i przeniosła do galerii przedmioty tak różne, jak skamieliny 
z okresu jurajskiego, ślady obozów pracy z czasów II wojny światowej, pozostawione elementy sce-
nografii do filmu Stevena Spielberga Lista Schindlera oraz śmieci porzucone przez odwiedzających 
te tereny. Wszystkie te elementy z czasem uległy naturalnym procesom erozji. Zostały zrównane 
przez przyrodę i złożyły się na jedną historię – skamieliny, elementy scenografii i porzucone puszki 
pełnią funkcję okazów archeologicznych, odkrywanych i poddawanych refleksji. Budują one narra-
cję wokół powojennej mentalności społeczeństwa, są zapisem czasów i przemian. Wskazują również 
na obecną funkcję tego obszaru – przestrzeni, w której wyraża się pamięć zbiorowa.

Projekt realizowany przez Lelonek ma charakter badawczy, został zainicjowany przez kurato-
ra Gordona MacDonalda specjalnie dla Miesiąca Fotografii w Krakowie. Do momentu otwarcia 
wystawy artystka mierzyła się z miejscem, jego historią i współczesną funkcją. Wystawa jest za-

tem pierwszą, chociaż nie ostateczną pre-
zentacją efektów zainteresowania Lelonek 
tym zagadnieniem oraz tymi terenami.

Wystawa powstała we współpracy mery-
torycznej z Muzeum Geologicznym Insty-
tutu Nauk Geologicznych Polskiej Akade-
mii Nauk w Krakowie. 

Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu 
Miesiąc Fotografii w Krakowie 2017

Diana Lelonek, Encyklopedia PWN, z cyklu Liban  
i Płaszów – nowa archeologia, 2017, fotografia obiektu 
znalezionego, © D. Lelonek
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Susan Lipper
Grapevine: 1988–1992
Kurator: Gordon MacDonald 
Koordynatorzy: Joanna Gorlach, Martyna Sobczyk
Data wystawy: 28.4–18.6.2017
Wernisaż: 27.4.2017
Miejsce: Galeria Beta

Tytuł cyklu Susan Lipper Grapevine nawiązuje do Grapevine Branch, małej miejscowości 
w Wirginii Zachodniej w USA, gdzie autorka przyjeżdżała na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. 
Z czasem zdobyła zaufanie tej zamkniętej społeczności i nawiązała bliskie relacje z jej 
mieszkańcami, prowadząc z nimi rozmowy i fotografując ich aparatem średnioformatowym. 

Choć obrazy Lipper wydają się mieścić w konwencjonalnej poetyce fotografii dokumentalnej, 
odeszła ona od tradycji, pozwalając swoim modelom na wcielanie się w role i kreowanie 
postaci, które mogły – ale nie musiały – być z nimi tożsame. Po wydrukowaniu zdjęć oglądała  
je wspólnie ze swoimi modelami, aby umożliwić im korektę albo zmianę pozy. 

Ta współpraca paradoksalnie spełnia tradycyjną funkcję dokumentalną: akcentuje role płciowe 
i klasowe charakterystyczne dla prowincjonalnej Ameryki, a także skłania oglądającego do 
przywołania obrazów amerykańskiej wsi funkcjonujących w zbiorowej pamięci wizualnej.  
Na fotografiach Lipper każda rola jawi się jednocześnie jako sztuczka lub fantazja na temat 
własnej postaci, jak i sposób wyrażenia siebie. 

Tym samym Grapevine stanowi podwójną 
manifestację podmiotu, obrazując 
wyobraźnię i projekcje samej Lipper – 
tworzenie przez nią i odkrywanie 
fikcyjnego Edenu z dala od pustego 
konsumpcjonizmu – ale też wyostrzoną 
samoświadomość modeli w przyjmowaniu 
konkretnych póz.

Wszystkie obrazy prezentujemy dzięki 
uprzejmości artystki i Higher Pictures.

Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu 
Miesiąc Fotografii w Krakowie 2017

Susan Lipper, z cyklu Grapevine: 1988–1992,  
© Susan Lipper, courtesy S. Lipper, Higher Pictures
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Kolekcja MOCAK-u
Kuratorzy: Monika Kozioł, Maria Anna Potocka
Miejsce: Poziom -1

Ambicją MOCAK-u jest wyjaśnianie 
sztuki i uświadamianie odbiorcom, że 
sztuka współczesna jest partnerem co-
dzienności, a także istotnym komenta-
rzem i konieczną krytyką świata, w któ-
rym żyjemy. Tak rozumiana sztuka ma 
służyć wszystkim. Kolekcja stanowi waż-
ne narzędzie w procesie zaprzyjaźniania 
odbiorcy ze sztuką. Zadaniem Muzeum 
jest odpowiednia aranżacja spotkania od-
biorcy z dziełem. Kolekcja  MOCAK-u sta-
ra się podążać za nowym sensem sztuki. 
Próbujemy pokazać wszechstronność 
działań artystycznych i równocześnie za-
sygnalizować miejsca, które dla artystów 
są najbardziej irytujące i niepokojące. 

Kolekcja MOCAK-u pragnie zarysować krajobraz problemowy współczesności. Jest więc czymś 
więcej niż tylko zbiorem dzieł sztuki. Stanowi próbę zebrania reprezentatywnych uwag dotyczą-
cych wszystkich aspektów życia. Jest wykrzywionym i wyostrzonym lustrem „doraźnej niepraw-
dy”. W wypadku takiej koncepcji różnorodność tematów i mediów staje się nieunikniona.

Wystawa Kolekcji MOCAK-u,  
fot. M. Świdziński

Stanisław Dróżdż, Między, 1977–2004, instalacja,  
Kolekcja MOCAK-u, fot. M. Świdziński

Zakup prac dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego



www.mocak.pl

11

Live Factory 2
Warhol by Lupa

Koordynator: Betina Fekser
Miejsce: Poziom -1

Muzeum we współpracy z Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 
udostępniło nową przestrzeń w ramach swojej Kolekcji. Można w niej zobaczyć instalację 
Krystiana Lupy Live Factory 2, będącą adaptacją scenografii do jego sztuki Factory 2, której 
premiera odbyła się w Starym Teatrze w 2008 roku. Odwiedzający MOCAK mogą wejść 
w obszar pracy, dotknąć ścian i mebli, usiąść na „kanapie Warhola”, a także obejrzeć zapisy 
wideo z warsztatów teatralnych, które poprzedzały powstanie spektaklu. Koncepcja Lupy 
nawiązuje do srebrnego okresu Factory, kultowego miejsca, założonego w Nowym Jorku 
przez Warhola. Spotykali się tam najsławniejsi artyści, muzycy i aktorzy świata, a także ludzie 
szukający mocnych wrażeń. Życie w Factory było permanentnym performansem, w którym 
każdy wyciskał z siebie maksimum indywidualności.

Fot. R. Sosin
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WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 
WYSTAWOM

Rozmowy o sztuce. Fragmenty filmów 
z Archiwum MOCAK-u
28 kwietnia – 28 czerwca 2017
Archiwum MOCAK-u, budynek B

Oprowadzania po wystawie Kolekcji 
MOCAK-u

23.4.2017, godz. 12
W ramach Cracow Gallery Weekend Krakers, 
oprowadza Katarzyna Wincenciak

19.5.2017, godz. 21
W ramach Nocy Muzeów, oprowadza 
Katarzyna Wincenciak

11.6.2017, godz. 12
Oprowadza Dominika Mucha

Udział w oprowadzaniach w cenie biletu.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie 
Sztuka w sztuce
7.5.2017, godz. 12
Oprowadza Monika Kozioł
Udział w oprowadzaniu w cenie biletu.

Noc Muzeów 2017
19.5.2017, od godz. 18
Tego dnia Muzeum będzie otwarte wyłącznie 
od godziny 18 do 1 w nocy. Szczegółowy 
program można znaleźć na stronie  
www.mocak.pl

Oprowadzanie po wystawach
Grapevine: 1988-1992 i Liban i Płaszów ‒ 
nowa archeologia
20.5.2017, godz. 12

Susan Lipper: spotkanie z artystką
20.5.2017, godz. 13.30

Diana Lelonek: spotkanie z artystką
28.5.2017, godz. 14
Z artystką rozmawia Roma Sendyka, 
prowadzenie Martyna Nowicka.

WARSZTATY EDUKACYJNE

Cykl warsztatów inspirowanych sztuką 
współczesną. Obowiązują zapisy. Więcej
informacji na www.mocak.pl lub 
telefonicznie: 12 263 40 29.

Muzeum dzieci
2.4.2017 i 28.5.2017, godz. 12
Warsztaty dla rodzin z dziećmi.

Czas na sztukę
19.4.2017 i 17.5.2017, godz. 17
Cykl twórczych warsztatów dla seniorów.

Zabawy z książką
14.5.2017, godz. 12
Cykl warsztatów literacko-artystycznych  
dla dzieci.

Wzornik
20.5.2017 i 3.6.2017, godz. 15
Cykl inspirowanych wystawą Sztuka w sztuce  
malarskich warsztatów dla młodzieży i dorosłych.

wydarzenia towarzyszące
kwiecień – czerwiec 2017
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WYDARZENIA POZAWYSTAWIENNICZE

Sztuka książki
Całoroczny cykl wykładów poświęcony 
projektowaniu książki. Spotkania będą się 
odbywać w sali audiowizualnej.

Okładka
12.4.2017, godz. 17

Książki o sztuce
19.4.2017, godz. 17

Książka fotograficzna
10.5.2017, godz. 17

Klasycznie piękna książka
17.5.2017, godz. 17

Aktywne czytanie
8.4.2017, 10.6.2017, godz.12
Cykl twórczych warsztatów dla dzieci 
Spotkania będą się odbywać w Bibliotece.

Noc Bibliotek.
Czytanie porusza!
3.6.2017, godz. 18–22
Drugie Życie Książki – wymiana książek 
współorganizowana z Krakowskim Biurem 
Festiwalowym.

Spotkanie Sztuka książki: okładka, fot. J. Rytter
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Sztuka książki
O projektowaniu publikacji

Koordynacja projektu: Maciej Kłuś
Współpraca merytoryczna: Mariusz Sobczyński, Jakub Sowiński 

Sztuka książki to cykl wykładów i spotkań przybliżających 
najważniejsze kwestie związane z projektowaniem książek. Zajęcia 
przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem 
graficznym – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Prowadzący – doświadczeni 
projektanci i teoretycy – omówią zasady sztuki projektowania i zwrócą uwagę na relację tekstu 
i obrazu.

Tematem pierwszego spotkania będą okładki – ukazane przez pryzmat powojennych projektów 
Mieczysława Bermana, o których opowie Piotr Rypson, oraz znanych z lat 80. i 90. serii 
wydawniczych, które przedstawi Olga Drenda. Kolejnymi tematami rozmów będą: ilustracja 
– w najbardziej współczesnym wydaniu; dobór krojów pism – odpowiedni dla danych 
publikacji; klasyczne zasady składu – jako punkt odniesienia dla współczesnych projektantów. 
Prowadzący omówią również specyfikę projektowania różnych typów publikacji: książek 
fotograficznych, albumów o sztuce i specjalistycznych wydawnictw podręcznych. Współpracy 
autora z projektantem zostanie poświęcone osobne spotkanie.

Cykl wpisuje się w działania Biblioteki MOCAK-u dotyczące przenikania się sfer sztuki 
i literatury, a także nawiązuje do artystycznych poszukiwań twórców z Kolekcji MOCAK-u.

Terminy najbliższych spotkań:

Okładka 
12.4, godz. 17

Książki o sztuce
19.4, godz. 17

Książka fotograficzna
10.5, godz. 17

Klasycznie piękna książka
17.5, godz. 17

Więcej informacji: www.sztukaksiazki.pl
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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
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Rzecznik prasowy
Justyna Kuska
tel. 12 263 40 55
tel. kom. 798 085 270
e-mail: kuska@mocak.pl


