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courtesy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki



www.mocak.pl

2

Ojczyzna w sztuce

Kuratorzy: Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka, 
Agnieszka Sachar
Koordynator: Martyna Sobczyk
Czas trwania wystawy: 27.4–30.9.2018
Wernisaż: 26.4.2018, godz. 18
Miejsce: budynek A, poziom 0

Artyści: Nikita Alexeev, Heba Y. Amin, Alpin Arda Bağcık, Maja Bajevic, Kuba Bąkowski, Krzysztof 
M. Bednarski, Michał Budny, Rafał Bujnowski, David Černý, Oskar Dawicki, Gunter Demnig, Monika 
Drożyńska, Edward Dwurnik, Mounir Fatmi, Simon Fujiwara, Władysław Hasior, Mona Hatoum, 
Dietrich Helms, Aleksander Janicki, Paweł Kowalewski, Jarosław Kozłowski, Jimm Lasser, Andrei 
Liankevich, Robert Longo, Łódź Kaliska, Marcin Maciejowski, Małgorzata Markiewicz, Jan Matejko, 
Grégory Michenaud, Jarosław Modzelewski, Bartosz Mucha, Damir Muratov, Deimantas Narkevičius, 
Csaba Nemes, Szabina Ősz-Varga, Tim Parchikov, Włodzimierz Pawlak, Pavel Pepperstein, 
Przemysław Pokrycki, Wang Qingsong, Sara Rahbar, Józef Robakowski, Zofia Rydet, John Salvest, 
Jadwiga Sawicka, Alberto Schommer, Andres Serrano, Nikita Shalenny, Katharina Sieverding, 
Łukasz Skąpski, Klaus Staeck, Beat Streuli, Paweł Susid, Melissa Vandenberg, Gal Weinstein, Wojciech 
Wilczyk, Krzysztof Wodiczko, Piotr Wysocki, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Jerzy Jurry Zieliński
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muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak
mocak museum of contemporary art in krakow
ul. lipowa 4, www.mocak.pl27.4 –30.9.2018

OJCZYZNA W SZTUCE  
MOTHERLAND IN ART

muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak - instytucja kultury miasta krakowa | mocak the museum of contemporary art in krakow - a cultural institution of the city of krakow

patroni medialni
media patrons

patron galerii re
re gallery patron

partner mocak-u
mocak partner

partnerzy wspierający projekt
partners supporting the project

Nikita Alexeev 
Heba Y. Amin 
Alpin Arda Bağcık
Maja Bajevic 
Kuba Bąkowski
Krzysztof M. Bednarski
Michał Budny
Rafał Bujnowski 
David Černý 
Oskar Dawicki
Gunter Demnig
Monika Drożyńska
Edward Dwurnik
Mounir Fatmi 
Simon Fujiwara 
Władysław Hasior
Mona Hatoum 
Dietrich Helms 
Aleksander Janicki
Paweł Kowalewski

Jarosław Kozłowski
Jimm Lasser
Andrei Liankevich
Robert Longo 
Łódź Kaliska
Marcin Maciejowski 
Małgorzata Markiewicz
Jan Matejko
Grégory Michenaud
Jarosław Modzelewski
Bartosz Mucha
Damir Muratov 
Deimantas Narkevičius
Csaba Nemes 
Szabina Ősz-Varga 
Tim Parchikov 
Włodzimierz Pawlak 
Pavel Pepperstein
Przemysław Pokrycki 
Wang Qingsong 

Sara Rahbar 
Józef Robakowski
Zofia Rydet
John Salvest 
Jadwiga Sawicka 
Alberto Schommer 
Andres Serrano 
Nikita Shalenny 
Katharina Sieverding 
Łukasz Skąpski
Klaus Staeck
Beat Streuli
Paweł Susid 
Melissa Vandenberg 
Gal Weinstein 
Wojciech Wilczyk
Krzysztof Wodiczko
Piotr Wysocki
Włodzimierz Jan Zakrzewski 
Jerzy Jurry Zieliński

PLAKAT_OJCZYZNA W SZTUCE_B1_OZALID.indd   1 09.04.2018   15:49

Plakat wystawy

wystawy – kwiecień 2018

Mounir Fatmi, Stracone wiosny, 2017, instalacja, 300 × 405 × 40 cm, courtesy of M. Fatmi
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Ważne słowo „ojczyzna” przeżywa w dzisiejszym świecie wielką i momentami bolesną moderni-
zację. W dawnym rozumieniu było to miejsce, w którym się dorastało, do którego się przynależa-
ło i którego za cenę życia należało bronić przed obcymi. Ojczyzna była twierdzą, gdzie mówiono 
w jednym języku, czczono lokalnego boga i hołdowano tradycji, szanowanej na równi z rytuałami 
religijnymi. Ten model – dający poczucie osadzenia, ale również izolacji – opierał się na wykluczeniu 
i radykalnie dzielił ludzi na naszych i obcych. Takie podejście sprawdzało się do momentu, kiedy 
ludzkość zaczęła się intensywnie przemieszczać. Pewne próby – niezbyt wyrafinowane – pod-
ważenia izolacyjnego modelu ojczyzny podjęły Cesarstwo Rzymskie, a potem monarchia  
austro-węgierska. Jednak w obu przypadkach narody „zaproszone” były zbyt przywiązane do  
identyfikacji ojczyźnianej, aby dać się skusić przynależnością do mocarstwa. Dopiero Unia Europej-
ska zbudowała model ojczyzny opartej na zasadzie pełnej zgody – wręcz ochoty – na przynależność. 

Obecnie pojmowanie ojczyzny wymaga głębokiej – przede wszystkim mentalnej – transforma-
cji. Inaczej będziemy skazani na to, aby być obcym w cudzej ojczyźnie albo przyjmować obcego 
w swojej. Obie sytuacje są emocjonalnie wyjątkowo niekomfortowe. Dzisiaj naszą ojczyzną jest cały 
świat. Tym samym wszyscy ludzie są naszymi ziomkami i zasługują na takie same prawa i szacunek. 
 Ojczyzna „dawna” oczywiście nadal pozostanie wartością. Poprzez krajobraz, język, klimat i trady-
cję stanie się naszą rozszerzoną indywidualnością, wewnętrzną identyfikacją, nostalgiczną przyjem-
nością bycia sobą w rozpoznanym otoczeniu. Będziemy tej ojczyzny bronić, manifestując kulturową 
wartość ludzi tam urodzonych. Uzbrojenie kulturowe w miejsce militarnego to wymóg dzisiejszego 
świata.

Idea ojczyzny totalnej jest ciągle marzeniem. Jednak to marzenie coraz bardziej staje się jedynym 
wyjściem. Tylko z koncepcji jednego narodu wynika bezpieczeństwo świata. 

Artyści już dawno przeszli na „globalny model ojczyzny”. Mówią uniwersalnym językiem obrazów 
i z łatwością zmieniają kraje zamieszkania, wszędzie odnajdując pokarm dla wyobraźni. Nowe miej-
sca są dla nich tym cenniejsze, że nadają oswojonym obrazom trochę inne znaczenia symboliczne. 
Obrazy stają się bogatsze, bo zaczynają smakować różnymi „ojczyznami”. Artystów z całego świa-

ta – czujących swoją indywidualność 
i odrębność – łączą również wspólne dla 
wszystkich kultur problemy egzysten-
cjalne. Dotyczą one przede wszystkim 
poszukiwania wewnętrznego sensu 
i zewnętrznej niezależności. Dlatego, 
szukając odpowiedzi na pytanie: „Czym 
jest dla nas ojczyzna?”, warto zaglądnąć 
do katalogu odpowiedzi artystycznych. 
Wystawa Ojczyzna w sztuce zamierza 
zebrać i przedstawić najciekawsze roz-
wiązania. 

Rafał Bujnowski, Graboszyce 23, z cyklu Domy polskie, 2002, olej / płótno,  
62 × 82 cm, Kolekcja MOCAK-u
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Dietrich Helms
W poszukiwaniu rysunku totalnego
Kurator: Agnieszka Sachar
Czas trwania wystawy: 27.4–17.6.2018
Wernisaż: 26.4.2018, godz. 18
Miejsce: Galeria Alfa, poziom -1

Na wystawie prezentujemy rysunki Dietricha Helmsa (ur. 1933) z lat 1954–2006. 
Najstarsze z nich powstały w czasie studiów artysty w Akademii Sztuk Pięknych w Hamburgu. 

Helms nieustannie dąży do zrozumienia i doświadczenia rysunku. Nigdy nie stara się uzyskać 
wrażenia, że dzieło jest skończone. Analiza poszczególnych aspektów medium, takich jak linia, 
wykorzystanie przestrzeni, relacja pomiędzy papierem a grafitem, tuszem czy kredką, ma 
umożliwić mu dotarcie do tego, co nieuświadomione, do rysunku totalnego. 

Artysta traktuje materialny rysunek przede wszystkim jako dowód na istnienie rysunków wyobra-
żonych. Komentując proces powstawania swoich prac, mówi o tym, że punktem wyjścia jest dla 
niego pewne wyobrażenie. To ono skłania go do aktywności twórczej. Na kolejnym etapie zostaje 
jednak zarzucone i zastąpione przez nowe wyobrażenie, oparte na gotowym dziele. 

Plakat wystawy
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media patrons

patron galerii re
re gallery patron
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mocak partner
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muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak
mocak museum of contemporary art in krakow
ul. lipowa 4, www.mocak.pl27.4–17.6.2018

dietrich helms
w poszukiwaniu rysunku totalnego 
in search of the total drawing

muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak - instytucja kultury miasta krakowa | mocak the museum of contemporary art in krakow - a cultural institution of the city of krakow
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Dietrich Helms, bez tytułu, 1960, tusz / papier, 61,7 × 87,8 cm, Kolekcja MOCAK-u
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W efekcie w umyśle artysty ma powstać ry-
sunek totalny. Aby to osiągnąć, Helms stosuje 
różne metody osłabiania kontroli nad efektem 
swojej pracy. Tworzy w seriach, jeden rysu-
nek po drugim, czekając na moment, kiedy 
świadomość zostaje stępiona przez powta-
rzalność ruchu. Używa do rysowania obu rąk 
jednocześ nie, zakłócając w ten sposób pano-
wanie nad kreską. Najbardziej zaskakujące 
są jednak rysunki wykonane z zamkniętymi 
oczami.

Dietrich Helms, bez tytułu, 1992, tusz / papier, 
59,3 × 41,8 cm, Kolekcja MOCAK-u

Dietrich Helms, bez tytułu, 1957, 
atrament  papier, 21 × 29,7 cm, 

Kolekcja MOCAK-u
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Nowa odsłona Kolekcji MOCAK-u
Kuratorzy: Monika Kozioł, Maria Anna Potocka
Inauguracja: 26.4.2018, godz. 18
Miejsce: budynek A, poziom -1

Artyści: Faig Ahmed, Paweł Althamer, Daniel Arsham, Alpin Arda Bağcık, Mirosław Bałka, Feiko 
Beckers, Krzysztof M. Bednarski, Anatolij Biełow, Ahmad Canaan, Guido Casaretto, Marek Chlanda, 
Jan Christensen, Tomasz Ciecierski, Louisa Clement, Josef Dabernig, Oskar Dawicki, Stanisław Dróżdż, 
Pola Dwurnik, Stefan Gierowski, Maya Gold, Leopold Kessler, Krištof Kintera, Ragnar Kjartansson, 
Grzegorz Klaman, Jarosław Kozłowski, Ewa Kulasek, Marek Kvetán, Ane Lan, Jadwiga Maziarska, 
Frodo Mikkelsen, Sofie Muller, Julian Opie, Yigal Ozeri, Włodzimierz Pawlak, Józef Robakowski, Erna 
Rosenstein, Kourosh Salehi, Jacek Sempoliński, Deborah Sengl, Lee Seung-hee, Daniel Spoerri, Maria 
Stangret, Jonasz Stern, Andrzej Szewczyk, Janusz Tarabuła, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Tomasz 
Tatarczyk, Witold Urbanowicz, Zbigniew Warpechowski, Ai Weiwei, Heimo Zobernig

Nowa wystawa Kolekcji MOCAK-u składa się z dwóch odrębnych i bardzo odmiennych części. 
Pierwsza z nich to polskie zbiory Josefa Kloppenborga. Prezentowane prace zostały zakupione  
w 2016 roku. Zbiór obejmuje dzieła 15 artystów powstałe w latach 1959–2003. Ponieważ stoi za 
nim wyraźny zamysł kolekcjonerski, więc postanowiliśmy je pokazać w ramach jednej wystawy.  
Intencją kolekcjonera było szerokie zobrazowanie abstrakcji. Eksponowane obrazy i rysunki uka-
zują ją z różnych perspektyw. Pojawiają się uabstrakcyjnianie natury, analiza koloru, zapis emo-
cjonalny oraz – zwłaszcza u Jonasza Sterna i Tomasza Ciecierskiego – tworzenie własnych alfabe-
tów symbolicznych.

W drugiej części nowej eks-
pozycji pokazujemy przede 
wszystkim rzeźby i obiekty 
pozyskane do zbiorów Mu-
zeum w ciągu ostatnich trzech 
lat. Na tej wystawie prezentu-
jemy między innymi realizacje 
Faiga Ahmeda, Alpina Ardy 
Bağcıka, Daniela Arshama, 
Feika Beckersa, Krzyszto-
fa M. Bednarskiego, Guida 
 Casaretta, Jana Christensena, 
Sofie Muller,  Deborah  Sengl, 
Lee Seung-hee,  Daniela 
 Spoerriego, Zbigniewa 
 Warpechowskiego.

Zakup prac dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Kolekcja MOCAK-u. Od lewej prace: Tomasza Ciecierskiego, 
Stefana Gierowskiego, Jadwigi Maziarskiej, fot. R. Sosin
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Coroczne zmiany układu ekspozycji Kolekcji MOCAK-u są jednym z głównych jej założeń. Zasada 
cykliczności jest dość nietypowa dla praktyk muzealnych. W zdecydowanej większości muzeów 
ekspozycje kolekcyjne nie są zmieniane latami. W przypadku MOCAK-u ta cykliczność wynika 
z chęci stworzenia życia wokół dzieł, uruchomienia ich różnych interpretacji w zależności od kon-
tekstu, w jakim się znajdują, i zainicjowania dialogu pomiędzy nimi.

Od marca 2016 roku w ramach wystawy Kolekcji prezentujemy także interaktywną instalację 
 Krystiana Lupy Live Factory 2: Warhol by Lupa, zbudowaną na bazie scenografii do jego sztuki 
 Factory 2, której premiera odbyła się w Starym Teatrze w 2008 roku.

Kolekcja MOCAK-u jest tworzona od samego początku istnienia Muzeum. Obecnie w zbiorach znaj-
duje się 4787 prac 296 artystów polskich i zagranicznych. Ambicją MOCAK-u jest wyjaśnianie sztuki 
i uświadamianie odbiorcom, że sztuka współczesna jest ważnym 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 MOCAK-u jest odpowiednia aranżacja spotkania odbiorcy z dziełem.

Kolekcja MOCAK-u. Od lewej prace: Deborah Sengl, Krištofa Kintery, 
Juliana Opiego, Krzysztofa M. Bednarskiego, Pawła Althamera, fot. R. Sosin
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Salvatore Vitale 
Nieuchwytny dźwięk. 
Odkrywanie wirtualnego 
(2014–2018)
Kurator: Iris Sikking 
Koordynatorzy: Joanna Gorlach, Martyna Sobczyk
Czas trwania wystawy: 27.4–17.6.2018
Wernisaż: 26.4.2018, godz. 18
Miejsce: Galeria Beta

Mieszkający w Szwajcarii artysta wizualny podejmuje próbę zobrazowania świata danych cyfrowych 
za pomocą fotografii. W rzeczywistości wirtualnej każda cenna informacja w formie binarnej, za-
nim dotrze do celu, jest tymczasowo magazynowana i modyfikowana. Vitalego interesują tajemnice 
 cyberprzestrzeni, wszechobecne usługi internetowe oraz media społecznościowe, ponieważ korzy-
stanie z nich wymaga nieustannej refleksji oraz zaufania człowieka do maszyny.

Fotografie zaprezentowane na wystawie Nieuchwytny dźwięk. Odkrywanie wirtualnego przed-
stawiają między innymi niepozorne urządzenia, w których magazynowane są materiały cyfrowe. 
Autorowi udało się dotrzeć do względnie młodej gałęzi szwajcarskiego przemysłu informatycznego. 
Firmy działające w tym sektorze w ostatnich latach zmieniły kraj w dochodową przystań, pozwala-
jącą przechowywać i chronić dane z całego świata. 

Instalacja prezentowana podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie jest częścią większego projektu 
zatytułowanego Jak zabezpieczyć kraj. Opowiada on o cyfrowym przepływie danych i poma-

ga zrozumieć zasady funkcjonowania 
technologii i infrastruktury do tego 
służących. W prezentacji Vitalego okreś-
lenia takie jak „malware”, „hosting 
danych”, „ hakowanie”, „superkompu-
tery” i „serwery” zilustrowane zostają 
konkretnymi przedmiotami. Materiały 
audiowizualne oraz interaktywne ele-
menty instalacji umożliwiają odbiorcy 
bezpośrednie doświadczenie działania 
sieci, której na co dzień zawierzamy  
informacje o sobie.

Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu 
Miesiąc Fotografii w Krakowie 2018

Salvatore Vitale, z cyklu Jak zabezpieczyć kraj, 2014–2018, 
fotografia, © S. Vitale
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Michał Łuczak
Wydobycie (2017–2018)
Kurator: Iris Sikking 
Koordynatorzy: Joanna Gorlach, Martyna Sobczyk
Czas trwania wystawy: 27.4–17.6.2018
Wernisaż: 26.4.2018, godz. 18
Miejsce: Galeria Re

Wydobycie Michała Łuczaka to wielowymiarowy obraz górnictwa na Górnym Śląsku. Fotograf 
wychował się i wciąż mieszka w tym regionie. Niemal stuletni dom w Giszowcu, w którym żyje 
z rodziną, stopniowo się przechyla w wyniku długotrwałej eksploatacji złóż węgla. Na tym terenie 
występują również wstrząsy o magnitudzie dwa lub nawet trzy i pół. Na skutek zapadania się ziemi 
w pobliskim lesie tworzą się też małe zbiorniki wodne. To osobiste doświadczenie efektów eksplo-
atacji węgla stanowiło punkt wyjścia wystawy.

O górnictwie mówi się w wielu kontekstach – między innymi politycznym, społecznym, etnogra-
ficznym i ekologicznym. Węgiel, powstały ze szczątków paproci, widłaków i skrzypów sprzed  
300 milionów lat, w Polsce nadal jest powszechnie wykorzystywanym surowcem energetycznym. 
W fotografiach prezentowanych na wystawie artysta koncentruje się w równej mierze na kopali-
nach, jak i na górnikach, którzy wciąż są filarem przemysłu wydobywczego.

Michał Łuczak, z cyklu Wydobycie, 2017–2018, 
fotografia, © M. Łuczak

Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu 
Miesiąc Fotografii w Krakowie 2018
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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
Maciej Kłuś
tel. 12 263 40 55, 798 085 270
e-mail: klus@mocak.pl
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Program edukacyjny 
Nowo otwartym wystawom będzie towarzyszył specjalnie przygotowany program opracowany z my-
ślą o różnych grupach odbiorców. Projekty edukacyjne, spotkania, oprowadzania oraz warsztaty 
z artystami będą okazją do wnikliwego zapoznania się z prezentowanymi pracami, a także umożliwią 
aktywne uczestnictwo i dadzą okazję do twórczej wypowiedzi wszystkim uczestnikom zajęć.

Wystawa Ojczyzna w sztuce będzie punktem wyjścia warsztatów międzypokoleniowych Czas wol-
ny, a także warsztatów rodzinnych. 
Szkoły, przedszkola i inne grupy zorganizowane będą miały możliwość skorzystania z oferty dodat-
kowych lekcji muzealnych, dostępnej w czasie trwania wystawy. 
Osoby chcące doskonalić swoje umiejętności pod okiem artysty zostaną zaproszone do udziału 
w warsztatach dla młodzieży i dorosłych z cyklu Wzornik.
W maju, lipcu i sierpniu zapraszamy także na wieczorne seanse filmowe nawiązujące do tematyki wystawy.

W ramach Miesiąca Fotografii odbędą się warsztaty dla młodzieży Odkrywanie wirtualnego inspi-
rowane wystawą Salvatore Vitalego. Do współczesnej fotografii będzie się też odnosić czerwcowa 
odsłona Zabaw z książką. Dorośli natomiast zostaną zaproszeni do udziału w zajęciach z Michałem 
Łuczakiem.
W trakcie Krakow Photo Fringe w Bibliotece MOCAK-u działa czytelnia poświęcona fotografii i kul-
turze wizualnej.

Uczestnicy spotkania towarzyszącego wystawie W poszukiwaniu rysunku totalnego zostaną zapro-
szeni do Archiwum MOCAK-u, gdzie obejrzą książki artystyczne autorstwa Dietricha Helmsa.

Zachęcamy też do zapoznania się z cyklem zeszytów edukacyjnych stworzonych na podstawie wy-
branych prac z Kolekcji MOCAK-u. Część materiałów dostępna jest na stronie Muzeum.

Najbliższe wydarzenia

26.4–23.6
Poczytaj o fotografii! Czytelnia poświęcona 
fotografii i kulturze wizualnej (Biblioteka 
MOCAK-u)

12.5
Oprowadzania dla dzieci i młodzieży po 
wystawie Ojczyzna w sztuce 

12.5
Oprowadzania po wybranych wystawach 
czasowych: Odkrywanie wirtualnego 
(2014–2018), Wydobycie (2017–2018), 
W poszukiwaniu rysunku totalnego

16.5
Kosmopolityczne siły reakcji. Globalny alt right 
a sprawa polska. Spotkanie z udziałem Samuela 
Nowaka, Michała Gulika, Ewy Majewskiej oraz 
Klubu Jagiellońskiego
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17.5
Wszystko jest sztuką, wszystko jest polityką. 
Pokaz specjalny filmu Ai Weiwei: Never Sorry

18.5
Gra muzealna dla dzieci i młodzieży inspirowana 
wybranymi wystawami i zbiorami Archiwum 
MOCAK-u 

18.5
Noc Muzeów w MOCAK-u

19.5
Czas wolny. Warsztaty międzypokoleniowe 
inspirowane wystawą Ojczyzna w sztuce

26–27.5 
Wzornik. Warsztaty z Michałem Łuczakiem 
inspirowane wystawą Wydobycie (2017–2018)

31.5
Dlaczego ojczyzna (fatherland), a nie 
matczyzna (motherland)? Dyskusja z udziałem 
Joanny Hańderek, Joanny Ostrowskiej 
i Małgorzaty Markiewicz

7.6
Ojczyzna poza ojczyzną. Spotkanie 
z Ewą Winnicką, autorką książek Angole 
i Londyńczycy

8–15.6
Tydzień Osób Niepełnosprawnych w MOCAK-u

9.6
Sztuka pod ręką. Warsztaty dostosowane do 
potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

9.6 
Odkrywanie wirtualnego. Warsztaty dla 
młodzieży inspirowane wystawą Salvatore 
Vitalego

14.6
Spotkanie poświęcone wystawie Dietricha 
Helmsa W poszukiwaniu rysunku totalnego

14.6
Dwugłos o małych ojczyznach. Spotkanie 
z Małgorzatą Czyńską (Dom polski) oraz Beatą 
Chomątowską (Betonia)

16.6
Zabawy z książką dotyczące współczesnej 
fotografii

21.6
Siła instytucji, siła wyobraźni. Seminarium 
poświęcone książce Wyjście awaryjne Rafała 
Matyi
Szczegółowe informacje na temat warsztatów 
będą się pojawiać na stronie Muzeum

www.mocak.pl/edukacja oraz w mediach 
społecznościowych.

Kontakt

Maria Prawelska 
Dział Edukacji MOCAK-u
prawelska@mocak.pl
12 263 40 29

Adrian Kowalski
Koordynator projektów pozawystawienniczych
kowalski@mocak.pl
12 263 40 39

Magdalena Mazik
Kierowniczka Biblioteki MOCAK-u
mazik@mocak.pl
12 263 40 36
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