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Jonasz Stern, Kałusz w roku 1942 | Kalush 1942, 1988, technika mieszana | mixed technique, 50 × 70 cm, kolekcja prywatna | private collection
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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.
Grupa przedwojenna eksperymentowała z formą
i manifestowała swoje lewicowe poglądy. Większość
jej członków należała do Komunistycznej Partii
Polski. Jonasz Stern był za swe przekonania przetrzymywany w obozie dla więźniów politycznych
w Berezie Kartuskiej.
Po wybuchu II wojny światowej Stern uciekł
z Krakowa do Lwowa. Obrazy pozostawione w pracowni zaginęły. Z ważnych zachował się 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.

Jonasz Stern, Upokorzenie, 1984, technika mieszana, 117 × 72 cm,
własność prywatna
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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 za pomocą prostych symboli: pomiętej tkaniny, szkieletów zwierząt,
zwłaszcza 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, co utracone. 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 towarzysząca Krakowskim Spotkaniom Artystycznym 2017 KONFIGURACJE.
Malarstwo Rzeźba Rysunek.
Wystawie towarzyszy katalog.
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Kuratorzy: Agnieszka Sachar, Maayan Sheleff
Współpraca: Miri Segal
Wernisaż: 29.6.2017
Czas trwania wystawy: 30.6–24.9.2017
Miejsce: Galeria Re

Obserwacja na odległość | Remote Viewing, 2017, video, 11 części | parts, 51 min, reżyseria | directed by: Miri Segal, produkcja | production:
Hamidrasha Beit Berl College, część | part 3: Avner Pinchover, Dafna Talmon, Spa: Drzewo Życia | The Tree of Life Spa

Polska ↔ Izrael
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POLAND

30.6–24.9.2017
muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak
mocak museum of contemporary art in krakow
ul. lipowa 4, www.mocak.pl
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Artyści: Guy Aon, Anton Avramov, Bezalel Ben Chaim, Shulamit Bialy, Ronit Citri, Alina Dekel,
Karin Dolin, Nurit Gal, Carmit Hassine, Sima Kirschner, Gadi Kozich, Chana Manhaimer, Lilah
Markman, Roni Oren, Jacqueline Pearl, Avner Pinchover, Moshe Roas, Dafna Talmon
Wystawa w Galerii Re została zrealizowana we współpracy z dr Miri Segal – dyrektorem studiów magisterskich na Wydziale Sztuki Hamidrasha Beit Berl College w Kefar Sawa w I zraelu
– w ramach programu tych studiów. W trakcie trwających pół roku zajęć o charakterze
warsztatowym ich uczestnicy pracowali nad projektem dla MOCAK-u z wybranym przez
Miri Segal kuratorem, Maayan Sheleff. Ograniczenia budżetowe oraz odległość geograficzna dzieląca Polskę i Izrael spowodowały, że przywiezienie do Krakowa większych obiektów

Obserwacja na odległość, 2017, wideo, 11 części, 51 min, reżyseria: Miri Segal, produkcja: Program Magisterski na Wydziale
Sztuki Hamidrasha Beit Berl College, część 8: Shulamit Bialy, Matrioszka
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czy przyjazd studentów do MOCAK-u nie byłyby możliwe. W rezultacie postanowili oni
zaprezentować swoje dzieła w formie filmu, zatytułowanego Obserwacja na odległość, będącego jednocześnie dokumentacją z montażu wymyślonej wystawy, która nie mogła powstać.
W wideo, zrealizowanym i wyreżyserowanym przez Miri Segal, pokazali obrazy, fotografie,
tkaninę artystyczną, teatrzyk kukiełkowy, animacje i performansy. Projekcję uzupełniono
o lekkie, łatwe do przewiezienia obiekty i w ten sposób każdy artysta, lub duet artystyczny,
reprezentowany w filmie pokazuje w Krakowie jeden przedmiot.
Prace można podzielić na dwie grupy tematyczne. Punktem odniesienia dla pierwszej
jest kontekst społeczny, w którym funkcjonuje artysta, do drugiej należą dzieła związane
z historią Izraela oraz kontekstem geopolitycznym tego kraju. Istotnym źródłem inspiracji
były w tym przypadku dzieje budynku mieszczącego obecnie Galerię Re. W czasie II wojny
światowej był on portiernią Fabryki Schindlera – miejscem, przez które więźniowie przechodzili dwa razy dziennie: rano, w drodze do pracy, i wieczorem, gdy wracali do obozu
w Płaszowie.
Wszystkie pokazywane prace można odczytać jako nawiązanie do jednej z funkcji Galerii Re,
która jest jednocześnie przestrzenią promocji wybranych dzieł studentów kierunków artystycznych i świadkiem historii.
Wystawie towarzyszy katalog.

POLSKA
POLAND
Guy Aon
Anton Avramov
Bezalel Ben Chaim
Shulamit Bialy
Ronit Citri
Alina Dekel
Karin Dolin
Nurit Gal
Carmit Hassine

HAMIDRASHA_katalog_DRUK.indd 1
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KOLEKCJA WOKÓŁ MOCAK-u
Inauguracja: 29.6.2017, godz. 18
Koordynatorzy: Monika Kozioł, Katarzyna Wincenciak
Miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4
Grupa prac znajdujących się w przestrzeni wokół MOCAK-u odnosi się do czterech zagadnień:
Holokaustu, historii sztuki, historii polityki oraz interwencji w przestrzeni publicznej. Cztery
poniższe prace będą stanowiły dopełnienie stałej wystawy Kolekcji MOCAK-u.

Leopold Kessler

(1976, Niemcy | Germany / Austria)

Surrogate City Bike Station /
MOCAK 2015
2015/2017

Leopold Kessler jest artystą działającym w przestrzeni publicznej, którego interwencje mają
charakter akcji, zazwyczaj filmowanych, lub
obiektów w postaci permanentnych instalacji.
Każdy ze swoich obiektów artysta projektuje dla fot. R. Sosin
konkretnych instytucji z uwzględnieniem specyfiki miejsca. Jedną z takich instalacji, „martwą kawiarnię”, można oglądać na dziedzińcu muzeum 21er Haus w Wiedniu. Obiekt zaprojektowany dla Kolekcji MOCAK-u wpisuje się właśnie
w konwencję „nieużyteczności”. Jest to betonowa symulacja punktu wynajmu rowerów. Z daleka wygląda na prawdziwą stację rowerową, z bliska okazuje się rzeźbą. To zaskoczenie uświadamia nam, jak dalece żyjemy w przekonaniu, że wszystko, co nas otacza, powinno nam służyć.
Zakup pracy dofinansowano 						Realizacja:
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
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Leszek Lewandowski
(1960, Polska | Poland)

Fontanna
2017

W 2017 roku minęło sto lat od powstania jednego
z najgłośniejszych dzieł w historii sztuki – Fontanny
Marcela Duchampa. Ten obiekt – zaliczany do kategorii ready made, czyli gotowy przedmiot – był pisufot. R. Sosin
arem eksponowanym na postumencie. Sygnowany
„R. Mutt” został zgłoszony na wystawę Stowarzyszenia Artystów Niezależnych w The Grand
Central Palace w Nowym Jorku. Fontanna wzbudziła sprzeciw członków komisji wystawowej,
którzy nie uznali jej za dzieło sztuki i nie zgodzili się na prezentację. Egzemplarz pracy, który
powstał w 1917 roku, zaginął, a w 1964 roku pod nadzorem Duchampa stworzono 17 replik.
Leszek Lewandowski postanowił spełnić wolę artysty zawartą w tytule i specjalnie na wystawę
Sztuka w sztuce zaprojektował fontannę, która jest eksponowana w miesiącach letnich.

Łukasz Surowiec
(1985, Polska | Poland)

Berlin-Birkenau

2012

Z przylegających do obozu Auschwitz-Birkenau terenów, gdzie w czasie II wojny światowej
wysypywano prochy zamordowanych, artysta wykopał około czterystu młodych brzóz. Ponad
trzysta zawiózł do Berlina, gdzie w ramach Biennale zostały posadzone w różnych lokalizacjach,
między innymi w parkach, na terenie szkół, instytucji kulturalnych oraz w miejscach pamięci
związanych z deportacjami i Zagładą. Pozostałe brzozy pozostawił w swoim ogrodzie lub rozdał
przyjaciołom. Trzy z nich zostały włączone do wystawy Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie Auschwitz, a po jej zakończeniu stały się częścią Kolekcji
MOCAK-u i rosną przed wejściem
do Muzeum. Drzewa są nie tylko
żywymi pomnikami, które mają
za zadanie podtrzymywać pamięć
o Holokauście, ale także potomkami jego świadków.

fot. R. Sosin

7

www.mocak.pl

Dorota Nieznalska
(1973, Polska | Poland)

Dar Gdańska dla Krakowa
2017

Inspiracją projektu jest postać Lecha Wałęsy,
jego rola i znaczenie w historycznym akcie obalenia komunizmu. Dar Gdańska dla Krakowa
to fragment muru Stoczni Gdańskiej im. Lenina,
który 14 sierpnia 1980 około godziny 11 przeskoczył Lech Wałęsa (wszystkie bramy Stoczni
były już w tym czasie zamknięte), aby dołączyć
do strajkujących tam pracowników. Po przybyciu na teren Stoczni stanął na czele Komitetu
Strajkowego. Przygotowano dwadzieścia jeden
postulatów, które stały się podstawą do rozmów z przedstawicielami rządu komunistycznej Polski. Strajk zakończył się 31 sierpnia 1980
podpisaniem porozumienia, które wraz z trzema innymi dokumentami tworzą tak zwane
porozumienia sierpniowe. Dzień ten uznaje się
za symboliczny początek ruchu „Solidarność”,
którego działania przyczyniły się do upadku
komunizmu w Polsce i Europie.

fot. R. Sosin

Dar Gdańska dla Krakowa został zbudowany z cegieł pozostałych po rozbiórce jednej z hal
znajdujących się na terenie Stoczni. Inspiracją dla artystki był pomnik – także fragment muru
Stoczni – który znajduje się przy siedzibie NSZZ Solidarność w Gdańsku.
Podczas wernisażu w sali audiowizualnej Muzeum prezentowany będzie film Doroty Nieznalskiej
Zaczęło się w Gdańsku (2017), który stanowi dopełnienie pracy Dar Gdańska dla Krakowa.

Realizacja:
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trwające wystawy

Léo Caillard, z cyklu Hipsterzy z kamienia | from the series Hipsters in Stone, 2013, fotografia | photograph, 180 × 120 cm, courtesy of L. Caillard

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
art in art
28.4–1.10.2017

muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak
mocak museum of contemporary art in krakow
ul. lipowa 4, www.mocak.pl
partnerzy mocak-u
mocak partners

partner działań edukacyjnych
education partner

patron galerii re
re gallery patron

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

patroni medialni
media patrons
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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
Sztuka w sztuce to kolejna wystawa z cyklu konfrontującego
ważne obszary życia z wyobrażeniami artysty. Jednak ta wystawa jest inna od poprzednich.
Wcześniejsze tematy były „wzięte z życia” i analizowały zawarte
w nim prawdy i manipulacje.
Historia pokazywała dramat
wojny, patriotyzm i identyfikację narodową. Sport ujawniał
ludzkie ambicje i możliwości.

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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Ekonomia przestrzegała przed siłą pieniądza i jego wszechobecnością. Zbrodnia zagłębiała się
w zło tkwiące w człowieku. Gender wyświetlał przekłamania dotyczące płci. Medycyna pokazała 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 naszej wolności, godności, ale również naszej nieprawości. Sztuka natomiast nie ma mocy bezpośredniego wpływania na nasze życie.
Stanowi ona obszar refleksji, budzący i pogłębiający nasz namysł i naszą krytyczność wobec
wszystkiego, co istnieje. Taka jest jej rola i taką sztukę MOCAK stara się pokazywać we wszystkich swoich działaniach. Ale sztuka ma również bardziej „artystyczną” twarz – jest wielką kolekcją rozpoznawalnych obrazków, które mają swoje głośne historie, swoje niezwykłe konteksty, są
pełne stojących za nimi uniesień i egzaltacji. W skład tej kolekcji wchodzą arcydzieła, 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”.

Tezi Gabunia, Włóż głowę do galerii (Luwr), 2015–2016, instalacja, 50 × 82 × 50 cm,
courtesy T. Gabunia, Popiashvili Gvaberidze Window Project, Tbilisi, fot. R. Sosin
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Kurator: Martyna Sobczyk
Współpraca: Katarzyna Wincenciak
Czas trwania wystawy: 28.4–17.9.2017
Wernisaż: 27.4.2017
Miejsce: Galeria Alfa

John Blake, 600 oczu dla Krzysztoforów | 600 Eyes for Krzysztofory, 1981, fotografia instalacji | photograph
of the installation, 126 × 179,3 cm, Archiwum MOCAK-u | MOCAK Archive

Twórca i ślad
Materiały z Archiwum Artystów
z Kolekcji MOCAK-u
Jerzy Bereś
John Blake
Oskar Dawicki

materiały z archiwum artystów z kolekcji mocak-u

the artist
and the trace
materials from the mocak collection artists’ archive
partnerzy mocak-u
mocak partners

Jerzy Kałucki
Milan Knížák
Rolf Langebartels

28.4–24.9.2017

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

wystawa towarzysząca otwarciu
archiwum mocak-u
mocak archive opening exhibition

Ben Patterson
Zbigniew Warpechowski
Jacek Zachodny
partner działań edukacyjnych
education partner

tworca_slad_B1.indd 1
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patron medialny
media patron
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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.

John Blake, 600 oczu dla
Krzysztoforów, 1981,
fotografia instalacji,
126 × 179,3 cm,
Archiwum MOCAK-u
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Wystawa inicjuje serię ekspozycji popularyzujących
zbiory Archiwum MOCAK-u. Prezentowane na
niej obiekty stanowią świadectwo procesów twórczych 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 fotograficznym i opisami przywołują konkretne performansy i wystawy.

Milan Knížák, Pokaz mody, 1987,
fotografia z performansu, 29,7 × 21 cm,
Archiwum MOCAK-u

Ben Patterson, Co to jest Fluxus? To jest Fluxus, 2001, latawiec z performansu, 47 × 107 cm, Archiwum MOCAK-u
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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 codzienności, a także istotnym komentarzem i konieczną krytyką świata,
w którym żyjemy. Tak rozumiana sztuka ma służyć wszystkim. Kolekcja stanowi ważne narzędzie w procesie zaprzyjaźniania odbiorcy ze sztuką. Zadaniem Muzeum jest odpowiednia aranżacja spotkania odbiorcy z dziełem. Kolekcja MOCAK-u stara się podążać za nowym sensem
sztuki. Próbujemy pokazać wszechstronność działań artystycznych i równocześnie zasygnalizować 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 dotyczących wszystkich aspektów życia. Jest wykrzywionym i wyostrzonym lustrem „doraźnej nieprawdy”. W wypadku takiej koncepcji różnorodność tematów i mediów staje się nieunikniona.
Zakup prac dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

KwieKulik, Działania z tubą, 1975/2009, fotografia barwna, obiekt, 30,4 × 30,4 cm każda, 148 × 48 × 28 cm,
Kolekcja MOCAK-u, fot. R. Sosin

13

www.mocak.pl

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

14

www.mocak.pl

wydarzenia towarzyszące
lipiec – wrzesień 2017

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Sztuka w sztuce
17.9.2017, godz. 12
Oprowadza Delfina Jałowik
Udział w oprowadzaniu w cenie biletu.
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Kolekcji MOCAK-u
24.9, niedziela, godz. 12
Oprowadza Monika Kozioł.
Warsztaty edukacyjne
Cykl warsztatów inspirowanych sztuką
współczesną. Obowiązują zapisy. Więcej
informacji na www.mocak.pl lub
telefonicznie: 12 263 40 29.

lato w mocak-u
1.7–31.8, od wtorku do piątku,
godz. 12
Audycje o sztuce
Cykl otwartych wykładów na temat
wybranych prac z wystawy Sztuka w sztuce.
1.7 i 26.8, godz. 14
Muzeum Dzieci
Warsztaty dla rodzin z dziećmi.
4, 5 i 6.8, godz. 16
Wzornik
Cykl warsztatów malarskich dla młodzieży
i dorosłych.
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Aktywne czytanie
19.8, godz. 12
Cykl twórczych warsztatów dla dzieci.
Spotkania będą się odbywać w Bibliotece.
Zabawy z książką
9.7 i 10.9, godz. 12
Cykl warsztatów literacko-artystycznych
dla dzieci.
Czas na sztukę
13.9, godz. 17
Cykl twórczych warsztatów dla seniorów.
Tydzień Kultury bez Barier
29.9–15.10
Drugie Życie Książki
20.8, godz. 16
Wymiana książek współorganizowana
z Krakowskim Biurem Festiwalowym.
Pełny program wydarzeń
dostępny na www.mocak.pl

www.mocak.pl

Kino letnie
Od 30 czerwca do 1 września zapraszamy
na wieczorne seanse filmowe nawiązujące
do tematyki wystawy Sztuka w sztuce.
Seanse będą się odbywać w piątki
o godzinie 21 w podcieniach MOCAK-u.
Szczegóły na stronie www.mocak.pl.
Wstęp wolny.

28.7
Koneser
reż. Giuseppe Tornatore, 2013
2 godz. 11 min
4.8
Shirley – wizje rzeczywistości
reż. Gustav Deutsch, 2013
1 godz. 33 min

7.7
Wyjście przez sklep z pamiątkami
reż. Banksy, 2010
1 godz. 27 min

11.8
Szukając Vivian Maier
reż. John Maloof, Charlie Siskel, 2013
1 godz. 23 min

14.7
Śmietnisko
reż. Lucy Walker, 2010
1 godz. 39 min

18.8
Pina
reż. Wim Wenders, 2011
1 godz. 46 min

21.7
Akademia tajemniczych sztuk pięknych
reż. Terry Zwigoff, 2006
1 godz. 39 min

25.8
Seans niespodzianka!
Pokaz filmu poświęconego przenikaniu
się rzeczywistości i sztuki.

16

www.mocak.pl

Program towarzyszący
wystawie Sztuka w sztuce
Kino letnie

Od czerwca do września MOCAK zaprasza na wieczorne seanse filmowe nawiązujące do tematyki
wystawy Sztuka w sztuce.
Każda z projekcji zostanie poprzedzona wstępem dotyczącym zagadnienia obecności sztuki
w kinie, opracowanym przez filmoznawcę Adriana D. Kowalskiego.
Kino porusza temat sztuki na wiele sposobów – od biografii artystów po realizacje na granicy gatunków, próbujące za pomocą różnych środków wyrazu dotrzeć do prawdy o artyście i procesie
twórczym. Kino letnie w MOCAK-u zaprasza na prezentację interesujących filmów podejmujących tę niełatwą tematykę.
W programie znajdą się między innymi Wyjście przez sklep z pamiątkami, niebanalny dokument
o Banksym, a także Pollock – ukazujący burzliwe życie osobiste i artystyczne słynnego malarza.
Seanse będą obywać się w piątki o godzinie 21, od 30 czerwca do 1 września w podcieniach
MOCAK-u.
Wstęp wolny.

Edukacja

Artystyczne ingerencje w dzieła sztuki, zapożyczenia i cytaty z prac innych artystów, problem
oryginalności i reprodukcji to tematy warsztatów i spotkań nawiązujących do wystawy Sztuka
w sztuce. Przygotowany program zajęć dla dzieci, dorosłych i seniorów będzie okazją do wnikliwego zapoznania się z wybranymi dziełami prezentowanymi na wystawie, a także ich twórczej
interpretacji.
Od początku maja do końca września, oprócz stałych działań edukacyjnych oferowanych
przez Muzeum, publiczność będzie miała okazję wziąć udział w następujących warsztatach
inspirowanych wystawą Sztuka w sztuce:
Projekty:

Czas na sztukę

Projekt dla seniorów, na który składają się warsztaty związane z aktualnymi wystawami. Osią
spotkań jest oprowadzanie po ekspozycji, dyskusja i zajęcia twórcze.

Lato w MOCAK-u

Cykl warsztatów dla dzieci spędzających wakacje w mieście.
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Tydzień Kultury bez Barier

Ogólnopolska akcja kierowana do wszystkich zainteresowanych sztuką bez względu na płeć,
kolor skóry, wiek czy uprawiany zawód. Poszczególne wydarzenia będą w pełni dostosowane do
potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Warsztaty

Wzornik

Cykl malarskich warsztatów dla młodzieży i dorosłych inspirowany dziełami artystów, którzy
wykorzystują w swych pracach motywy zapożyczane z prac innych twórców.

Warsztaty dla rodzin

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i ich opiekunów, które oprócz wprowadzenia najmłodszych odbiorców w przestrzeń Muzeum oraz twórczą zabawę w grupie najbliższych będą również okazją
do spotkania z historią sztuki w kontekście sztuki najnowszej.

Katalog
W związku z wystawą ukaże się obszerna polsko-angielska publikacja. Oprócz tekstów teoretycznych autorstwa W.J.T. Mitchella, Marii Poprzęckiej, Marii Anny Potockiej i Joanny Wojnickiej
katalog będzie zawierał bogato ilustrowaną część poświęconą artystom i pracom pokazywanym
na wystawie. Publikacja ukaże się w lipcu 2017 roku.

Przedmioty artystyczne
Przedmioty artystyczne towarzyszące wystawie Sztuka w sztuce to lusterka z reprodukcją pracy
Krzysztofa M. Bednarskiego z cyklu Ja, Bachus (Toskania) oraz zestaw podkładek pod kubki
z pracami Vuka Ćosića z serii History of Art for Airports.
Przedmioty zostały stworzone w ścisłej współpracy z artystami. Dodatkowo w sprzedaży znalazły
się również plakaty z prezentowaną w ramach wystawy pracą Tanji Ostojić, sygnowane przez
artystkę.
Dostępne w MOCAK Bookstore oraz sklepie online.
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Sztuka w sztuce
Do jakich artystów, dzieł i motywów z historii sztuki odwołują się twórcy prezentowani
na wystawie Sztuka w sztuce?

Elise Ansel
Caravaggio, Tycjan, Nicolas Poussin, Jan Gossaert,
Peter Paul Rubens, Giovani Bellini, Edward Manet

Tezi Gabunia
Peter Paul Rubens, Roy Lichtenstein

Krzysztof M. Bednarski
Caravaggio, René Magritte, Constantin Brâncuși

Dorothee Golz
Jan Vermeer, Leonardo da Vinci, Hans Holbein,
Hugo van der Goes

Rafał Bujnowski
James McNeill Whistler

Manfred Grübl
Leonardo da Vinci

Léo Caillard
rzeźba antyczna ze zbiorów Luwru

Aneta Grzeszykowska
Cindy Sherman

Enrique Chagoya
Andy Warhol

Debora Hirsch
kafelki w kościele św. Franciszka z Asyżu
w Salvadorze (Brazylia)

Vuk Ćosić
malowidła naścienne z Lascaux, rzeźba Wenus
z Milo, Andrea Mantegna, Michał Anioł, Paul
Cézanne, Marcel Duchamp, Kazimierz Malewicz,
Andy Warhol, poezja haiku
Oskar Dawicki
Andrzej Wróblewski
Sven Drühl
Günther Förg, fotograf S.D.N.N.
Edward Dwurnik
Stanisław Wyspiański, Bartek Materka
Pola Dwurnik
XVI-wieczne portrety Elżbiety I
Marian Eile
Jacques-Louis David
Roberto Fassone / Valeria Mancinelli
Marina Abramović & Ulay, Vito Acconci, Bas Jan
Ader, Joseph Beuys, Chris Burden, Allan Kaprow,
Gordon Matta-Clark, Bruce Nauman, Dennis
Oppenheim, Kazuo Shiraga
Simon Fujiwara
Michał Anioł
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Wlastimil Hofman
wizerunki Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Ewa Juszkiewicz
Élisabeth-Louise Vigée Le Brun, Józef Simmler
Alexandra Kehayoglou
Jean-Honoré Fragonard
Jerzy Kosałka
Leonardo da Vinci, Marcel Duchamp
Katarzyna Kozyra
Jean-Auguste-Dominique Ingres
The Krasnals (Whielki Krasnal)
Artur Żmijewski
Tomasz Kręcicki
okładki publikacji o sztuce
Zofia Kulik
Hans Holbein
Robert Kuśmirowski
Stanisław Wyspiański
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Isabelle Le Minh
Bernhard „Bernd” Becher i Hilla Becher

Adam Rzepecki
Marcel Duchamp

Anka Leśniak
Francisco Goya, Paul Gauguin, Diego Velázquez,
Tycjan

Nicola Samorì
Luca Giordano, Matti Preti, Pompeo Batoni,
krąg warsztatowy José de Ribery

Leszek Lewandowski
Marcel Duchamp

Christian D. Schmit
etapy drogi artystycznej

Łódź Kaliska
Jan Matejko, Edward Manet, malarze tzw.
szkoły z Fontainebleau

Cindy Sherman
Fra Bartolomeo

Marcin Maciejowski
Władysław Podkowiński
Marcello Maloberti
rzeźba starożytna (egipska, sumeryjska, asyryjska
i etruska)
Shahar Marcus
Yves Klein
Hiroyuki Masuyama
William Turner
Bartek Materka
Ralph Hedley
Yasumasa Morimura
Diego Velázquez, Jan Vermeer
Bjørn Nørgaard
Wenus z Milo
Shinji Ogawa
Jan Vermeer
ORLAN
Sandro Botticelli, Gian Lorenzo Bernini,
Jean-Auguste-Dominique Ingres

Nedko Solakov
Kazimierz Malewicz
Henryk Stażewski
Georges de La Tour
Jana Sterbak
Pieter Bruegel Starszy
Mateusz Szczypiński
Jan van Eyck, Pieter Bruegel, Richard Hamilton
Grzegorz Sztwiertnia
prace prezentowane w Galerii Obrazów Starych
Mistrzów w Dreźnie
Mariusz Tarkawian
Jan Matejko, Nobuyoshi Araki i wielu innych
Gavin Turk
Andy Warhol, Jacques-Louis David
Richard Tuschman
Edward Hopper
Hans Weigand
Hokusai (drzeworyt japoński)

Tanja Ostojić
Gustaw Courbet

Wiktor Wolski
sztuka współczesna: Marina Abramović, Andreas
Gursky, Damien Hirst, Jeff Koons, Takashi
Murakami, Ai Weiwei

Géza Perneczky
pojęcie sztuki

Michał Zawada
Diego Velázquez

Zbigniew Pronaszko
akt

Aaron Zeghers
Bas Jan Ader

Quayola
rzeźba hellenistyczna Grupa Laokoona
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Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 -
ul.
Lipowa 4, 30-702 Kraków  Ń 
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
Maciej Kłuś
tel. 12 263 40 55
tel. kom. 798 085 270
e-mail: klus@mocak.pl

