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Artist: Boris Lurie
Curators: Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka
Co-organiser: Boris Lurie Art Foundation
Opening: 25 October 2018 at 6 pm
Running: 26 October 2018 – 3 February 2019
Venue: building A, level -1

Boris Lurie (1924–2008) to amerykański artysta pochodzenia żydowskiego, który urodził się w Leningradzie (dziś Petersburg). Dzieciństwo spędził w Rydze. W sierpniu 1941 roku Niemcy rozpoczęli
deportację tamtejszej ludności żydowskiej do getta. Babka, matka, siostra i ukochana artysty zostały
rozstrzelane w lesie koło Rumbuli na ryskich przedmieściach w grudniu 1941 roku. Była to jedna
z największych egzekucji Einsatzkommando, w której w ciągu dwóch dni zabito około 30 tysięcy
Żydów. Boris z ojcem trafili do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a następnie w Buchenwaldzie,
skąd zostali wyzwoleni w maju 1945 roku. Po wojnie wyemigrowali do USA. Artysta do końca życia
mieszkał i pracował w Nowym Jorku.
Lurie tworzył na wielu polach – był artystą
wizualnym (twórcą obrazów, instalacji i obiektów), a także prozaikiem i poetą. Swoje działania zawsze postrzegał jako sprzeciw wobec
dominujących w tamtym czasie w Stanach
pop-artu i abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Nie
zależało mu na obecności na rynku sztuki. Wraz
ze Stanleyem Fisherem oraz Samem Goodmanem założył ruch NO!Art [NIE!Sztuka]. Jak sam
powiedział, „»NIE« oznacza, że nie przyjmujesz
wszystkiego, co ci mówią i co ty sam o sobie
myślisz. Jest to też wyraz niezadowolenia”.
Tworzył sztukę zaangażowaną politycznie i społecznie, która sprawia wrażenie spontanicznej,
anarchicznej i terapeutycznej.
Boris Lurie, Walizka NIE imigranta (antypop) | Immigrant’s NO Suitcase (Anti-Pop), 1963, technika mieszana |
mixed technique, 38,1 × 58,4 × 17,8 cm, courtesy of Boris Lurie Art Foundation
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Boris Lurie był psychicznie ofiarą Zagłady – jego twórczość ściśle wiązała się z tym doświadczeniem,
stanowiła nieustanną próbę przepracowania traumy wojennej. Artysta stworzył unikalny język symboli,
w którym autentyzm i napięcie emocjonalne przekraczają to, co stosowne i wymagające szacunku. Motywami pojawiającymi się w jego pracach są zdjęcia z obozów koncentracyjnych, gwiazda Dawida, wycięte z magazynów fotografie pin-up girls oraz słowo „NO” – dominanta wielu dzieł.
Spuścizna artysty (większość prac oraz materiały archiwalne) należy do nowojorskiej Boris Lurie
Art Foundation. Jej głównym zadaniem jest promowanie twórczości Luriego oraz ostrzeganie przed
trudnymi tematami będącymi jej inspiracją.

Boris Lurie (1924–2008) was an American artist, who was born into a Jewish family in Leningrad
(today Saint Petersburg). He spent his childhood in Riga. In August 1941, the Germans began
the deportation of the Jewish population of Riga to the ghetto. The artist’s mother, sister and
grandmother as well as his teenage girlfriend were shot in the Rumbula forests on the outskirts of
Riga in December 1941. The Rumbula massacre was one of the greatest atrocities to be carried out by
the Einsatzkommandos, in which, in the course of two days, some 30,000 Jews were killed. Boris
and his father found themselves in concentration camps in Stutthof, and then in Buchenwald, from
which they were liberated in May 1945. Shortly after the war ended, they emigrated to the USA.
Until the end of his life, the artist lived and worked in New York.
Lurie’s creative output encompassed many fields: he was a visual artist – creating paintings,
installations and objects – as well as a writer and poet. His activity as he saw it was a form of protest
against pop art and abstract expressionism – prevalent in the USA at the time. He did not care
whether his art gained acclaim on the art market. Together with Stanley Fisher and Sam Goodman,
he founded the NO!Art movement. To Lurie, “‘NO’ means not accepting everything that you are
told and thinking of yourself. And it is also an expression of dissatisfaction.” His was art that was
politically engaged and called for social action, art that was spontaneous, anarchic and therapeutic.
Boris Lurie was psychologically affected by the Holocaust and his art was irrevocably linked to
that experience – a ceaseless attempt to work through the trauma of war. Lurie created a unique
symbolic language, in which authenticity and emotional tension went beyond the accepted norms
of what is deemed appropriate. The recurrent leitmotifs of his work are footage from concentration
camps, the Star of David, snaps of pinup girls cut out from magazines and the word ‘NO’ – given
prominence in many of his works.
The artist’s legacy – the majority of his works and archival material – is the property of the Boris
Lurie Art Foundation in New York. The mission of the Foundation is to preserve and bring before the
public the art of Boris Lurie, while making the viewers aware of the complex issues that were the
impetus of these works.
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Karol Marks vs Moby Dick.
Analiza formy i rozbiórka idei
Karl Marx vs Moby Dick: An Analysis
of Form and Demolition of Ideas
Artysta: Krzysztof M. Bednarski
Kuratorzy: Achille Bonito Oliva, Maria Anna Potocka, Martyna Sobczyk
Wernisaż: 25.10.2018, godz. 18
Czas trwania wystawy: 26.10.2018–24.3.2019
Miejsce: budynek A, poziom 0
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Artist: Krzysztof M. Bednarski
Curators: Achille Bonito Oliva, Maria Anna Potocka, Martyna Sobczyk
Opening: 25 October 2018 at 6 pm
Running: 26 October 2018 – 24 March 2019
Venue: building A, level 0

Moby Dick i Karol Marks dominują w twórczości Krzysztofa M. Bednarskiego (KMB). Pierwszy to
prosty i gładki obiekt, który skłania do refleksji. Drugi to rozczochrana głowa, która prowokuje do
dyskusji. Moby Dick to symbol lustra, w którym ujawnia się deprawacja natury ludzkiej. Marks to
symbol troski o ludzki los, który zainspirował zbrodnię polityczną. KMB wykorzystuje oba te obiekty zarówno pod względem formy, jak i pod względem idei.
Inspiracją dla Moby Dicka była łódź znaleziona na nadbrzeżu Wisły w Warszawie. Artystę zachwycił jej monumentalizm i równocześnie minimalizm jej kształtu. W części prac ta forma pojawia się
w wersji nienaruszonej. Jednak w większości jest poddana brutalnym operacjom rzeźbiarskim.

Krzysztof M. Bednarski ze swoją rzeźbą |
Krzysztof M. Bednarski with his sculpture,
fot. | photo: A. Konik
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Zostaje pocięta i poskręcana, co powoduje zakłócenie logiki i naruszenie sensu. Ta operacja ujawnia
władzę człowieka nad ideą i jest głównym spoiwem ogromnego zespołu prac KMB odnoszących się
do Moby Dicka.
Drugim tematem symbolicznym w twórczości artysty jest Karol Marks, który w tym roku obchodziłby 200. urodziny. Na bazie pięknej i łatwo rozpoznawalnej głowy tego filozofa powstało wiele prac
KMB. W przeciwieństwie do brâncușowskiej gładkości Moby Dicka mamy tu do czynienia z kształtem niespokojnym. Właściwości tej formy odpowiadają niepokojowi ideologicznemu, ciążącemu nad
postacią Marksa. Ten empatyczny kapitalista, poruszony losem robotników, uruchomił mechanizm,
który w imię wolności zniewolił sporą część świata. Przeczuwał to, bo stwierdził, że najbardziej boi się
marksistów. Operacja historyczna, w której mimo woli wziął udział, skazała go na etyczną dwuznaczność. KMB wykorzystuje napięcie wokół postaci Marksa i zderza ją z różnymi symbolami oraz zmusza
do udziału w banalnych sytuacjach codzienności. Artysta nie zajmuje jednoznacznego stanowiska
„za” ani „przeciw”. Jest wprawdzie ironiczny, ale równocześnie bardzo pobłażliwy.
Koncepcja wystawy koncentruje się na tych dwóch symbolach, pokazując, jak wiele treści można
im narzucić i z nich wyciągnąć poprzez odpowiednie zabiegi rzeźbiarskie.

Moby Dick and Karl Marx dominate the creative output of Krzysztof M. Bednarski (‘KMB’). The
first is represented as a simple, smooth object that inspires thoughtful reflection. The other as
a dishevelled head, which provokes discussion. Moby Dick symbolises a mirror that reveals the
depravity of human nature. Marx – a symbol of concern for human plight – has become inspiration
for political crime. KMB employs both these objects in terms of both form and ideas.
The creative trigger for Moby Dick was a boat found on the bank of the Vistula in Warsaw. The artist
was entranced by the simultaneous monumentality and minimalism of the shape. In some of his
works, the form appears with no intervention. In the majority, however, KMB has subjected it to
brutal sculptural operations, cutting it up and twisting it, which results in a distortion of its logic
and sense. This treatment demonstrates human power over an idea and it is this that is the key link
between the vast body of Bednarski’s works that relate to Moby Dick.
His other symbolic leitmotif is Karl Marx, the 200th anniversary of whose birthday falls this year. KMB
has based many of his works on the handsome and easily recognisable head of the philosopher. As
a counterpoint to the Brâncușian smoothness of Moby Dick, here we are confronted with a shape that is
turbulent, its characteristics mirroring the ideological agitation that has burdened the figure of Marx – an
empathic capitalist who, moved by the plight of workers, set in motion a mechanism that, in the name
of freedom, subjugated a great part of the world. He had had a premonition of this, as he announced that
Marxists were what he was the most worried about. The historical process that he involuntarily took part
in condemned him to an ethical ambiguity. KMB employs the tension that surrounds the figure of Marx,
confronting it with various symbols and forcing it to participate in mundane rituals of everyday life. The
artist’s stance is not an unequivocal for or against. Albeit ironic, he is also indulgent of his subject.
The concept of the exhibition focuses on these two symbols, demonstrating that through
appropriate sculptural treatment it is possible to derive from and impose on them a multitude
of meanings.
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Artyści: Muntean/Rosenblum
Kurator: Monika Kozioł
Wernisaż: 25.10.2018, godz. 18
Czas trwania wystawy: 26.10.2018–24.3.2019
Miejsce: budynek A, poziom 0

Muntean/Rosenblum, bez tytułu [Las się rozstępuje…] | untitled [The forest flies apart…], 2018, olej / płótno | oil / canvas, 270 × 430 cm, courtesy of Muntean/Rosenblum, Galerie Ron Mandos, Amsterdam

Ranny, który może chodzić
Walking Wounded
muntean/rosenblum
ranny, który może chodzić | walking wounded
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Markus Muntean i Adi Rosenblum tworzą duet artystyczny od 1992 roku. Są znani przede wszystkim
jako autorzy monumentalnych kompozycji – scen zbiorowych opatrzonych cytatami z literatury.
Bohaterowie ich obrazów to młodzi ludzie, których sylwetki zostały przemalowane z materiałów
fotograficznych pochodzących z archiwum artystów oraz z czasopism i internetu. Mimika i mowa
ciała tych postaci ujawniają najczęściej ich bezradność, samotność i kruchość emocjonalną. Młode
pokolenie widziane oczami Munteana i Rosenblum jest kreowane i manipulowane przez media społecznościowe. Przekaz obrazów sprowadza się często do pytania o możliwość istnienia duchowości
we współczesnym świecie. Twórcy nie unikają patosu ani dwuznaczności, a kompozycje ich prac
nawiązują do konwencji sztuki dawnej.
Ta metoda znalazła kontynuację w dziełach powstających od 2017 roku. Bazują one na kadrach z wideo
zamieszczanych na YouTubie. Muntean/Rosenblum wybierają filmiki, które cieszą się ogromną popularnością, mimo że są rejestracją zwyczajnych, a nawet banalnych scen, rozgrywających się na przykład
w siłowni albo w gabinecie dentystycznym. W tych pracach artyści skupili się na cytatach z wierszy
Rilkego, Eliota, Celana i Bowlesa, zderzając obrazy reprezentujące kulturę popularną z najwyższej klasy
poezją. Zestawienie warstwy wizualnej z literacką nie ma wyraźnych uzasadnień i tym samym stawia
widza przed koniecznością znalezienia własnej interpretacji historii przedstawionej na płótnie.
Równie ważną częścią działalności duetu Muntean/
Rosenblum są akcje performatywne. W ich ramach
artyści często malują rany na ciałach aktorów, a następnie, bez jakiejkolwiek wskazówki dla odbiorcy
ani komentarza, umieszczają ich w przestrzeni miasta lub galerii. Bohaterowie ich obrazów oraz performansów sprawiają wrażenie skrzywdzonych lub
poruszonych emocjonalnie, rana odzwierciedla więc
Muntean/Rosenblum, bez tytułu [Ale miłość jest równie
wieczna…] | untitled [But love is eternal…], 2018, olej / płótno |
oil / canvas, 87 × 129 cm, courtesy of Muntean/Rosenblum,
Galerie Ron Mandos, Amsterdam
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ten stan. To, co w obrazach jest sugestią psychologiczną, konkretyzuje się w działaniach performatywnych. Jedna z takich akcji odbędzie się również w trakcie wernisażu w MOCAK-u.
Ekspozycja wpisuje się w program wystawienniczy poświęcony artystom, których prace znajdują
się w Kolekcji MOCAK-u.

Markus Muntean and Adi Rosenblum have been an artistic duo since 1992. They are known
primarily as authors of monumental compositions – group scenes accompanied by quotations from
literature. The protagonists of their paintings are young people whose figures have been repainted
from photographic materials from the artists’ archives, magazines and the internet. Their facial
expressions and body language usually reveal their helplessness, loneliness and emotional fragility.
Seen through the eyes of Muntean and Rosenblum, the young generation is being created and
manipulated by social media. The essential message of these images can often be distilled into the
question of whether it is possible for spirituality to exist in the contemporary world. The artists do
not shy away from pathos or ambiguity; the compositions of their works reference the convention of
the old masters.
This method has been continued in the works created since 2017. They are based on video frames
posted on YouTube. Muntean/Rosenblum choose films that enjoy great popularity, despite being
no more than footage of down-to-earth, banal scenes taking place, for example, in a gym or
a dentist’s surgery. In these works, the artists focus on quotations from poems by Rilke, Eliot, Celan
and Bowles, bringing together images representing popular culture with sophisticated poetry. The
juxtaposition of the visual and literary layers has no clearcut rationale; this obliges the viewers to
find their own interpretation of the history presented on canvas.
Performative actions are also an important part of the Muntean/Rosenblum duo’s activity. They often
paint wounds on the actors’ bodies and then, with no comment or pointers for the viewer, place them
in the city or gallery space. The protagonists of their paintings and performances seem wronged or
emotionally agitated – the wound reflecting their predicament. What in the Muntean/Rosenblum’s
paintings is a psychological suggestion takes a concrete shape in their performative actions. One such
action will also take place during the opening of the exhibition in MOCAK.
The display is part of an exhibition programme dedicated to the artists whose works can be found in
the MOCAK Collection.
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Język kwiatów
The Language of Flowers
Artysta: Akira Inumaru
Kurator: Monika Kozioł
Wernisaż: 25.10.2018, godz. 18
Czas trwania wystawy: 26.10.2018–17.3.2019
Miejsce: Galeria Alfa

akira inumaru
język kwiatów | the language of flowers
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Przedstawienia natury w sztuce zmieniały się na przestrzeni wieków. W zależności od czasu była
ona ukazywana symbolicznie lub realistycznie. Przyroda stała się także materiałem dla nowego kierunku sztuki – land artu.
Dla Akiry Inumaru natura jest inspiracją
i tworzywem. Artysta wykorzystuje bowiem
kwiaty oraz barwniki pozyskane z roślin
i poddaje je oddziaływaniu słońca. Jak deklaruje, głównym bohaterem jego realizacji
jest światło, ponieważ – w znaczeniu fizycznym – „tworzy” ono kolor, niszczy materię
i równocześnie karmi rośliny. Artystę interesuje także jego sens filozoficzny (platoński) związany z poznaniem oraz mistyczny,
duchowy.
Na wystawie w MOCAK-u prezentujemy
trzy cykle. Dwa z nich – Iki-utsushi (Podwójny) oraz Ignis fatuus (Błędne ogniki) – są połączone wspólnym procesem powstania i tym
samym tworzą dyptyk, w którym część
pierwsza jest genezą, a druga rezultatem. Ich
zestawienie ujawnia dwa podejścia twórcze – metody przypadku oraz kontrolowania
Akira Inumaru, Ignis fatuus (Błędne ogniki | Jack-o’Lantern), 2013, technika mieszana / papier | mixed
technique / paper, 109,5 × 79 cm (fragment), Kolekcja
MOCAK-u | MOCAK Collection
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gestu. Do wykonania prac artysta użył kosmosów – kwiatów z rodziny astrowatych – dopuszczając
ingerencję światła. Trzeci cykl – L’arc-en-ciel des plantes (Tęcza roślin) – składa się z przedstawień
siedmiu roślin, które są naturalnymi źródłami barwników. Kolory, jakie można z nich uzyskać, odpowiadają poszczególnym barwom tęczy.
Wystawa wpisuje się w cykl prezentacji artystów z Kolekcji MOCAK-u. Jest także kolejną – po
Logicznej emocji z 2015 roku – ekspozycją ukazującą dokonania współczesnych twórców japońskich.

Representations of nature in art have changed over the centuries. Depending on the epoch, it was
represented symbolically or realistically. Nature has also become a material for a new art direction –
land art.
For Akira Inumaru, nature is an inspiration and material. The artist uses flowers and dyes obtained
from plants, and subjects them to the impact of the sun. As he declares, the main agent of his works
is light, because – in a physical sense – it ‘creates’ colour, destroys matter and simultaneously feeds
plants. The artist is also interested in its philosophical (Platonic) sense, related to cognition and its
mystical, spiritual meaning.
At the exhibition at MOCAK we present three cycles. Two of them – Iki-utsushi (Double) and Ignis
fatuus (Jack-o’-Lantern) – are connected by a common process of creation and thus form a diptych in
which the first part is the genesis and the second outcome. Their juxtaposition reveals two creative
approaches – the methods of chance and gesture control. In his works, the artist used cosmoses,
flowers from the Asteraceae family, and allowed light to intervene. The third cycle, L’arc-en-ciel des
plantes (Rainbow of Plants), consists of the representation of seven plants, which are a natural sources
of dyes. The colours that can be obtained from them correspond to the individual colours of the
rainbow.
The exhibition is part of a series of presentations by artists from the MOCAK Collection. After the
Logical Emotion of 2015, it is also another exhibition showing the achievements of contemporary
Japanese artists.
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Artysta: Mac Adams
Kurator: Agnieszka Sachar
Wernisaż: 25.10.2018, godz. 18
Czas trwania wystawy: 26.10.2018–17.3.2019
Miejsce: Galeria Beta
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Curator: Agnieszka Sachar
Opening: 25 October 2018 at 6 pm
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Mac Adams, z serii Tajemnice | from the series The Mysteries, 1976–1977, fotografia cyfrowa | digital photograph, courtesy of gb agency
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Mac Adams urodził się w Wielkiej Brytanii w 1943 roku, obecnie mieszka w New Jersey. Przez
30 lat był profesorem na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku w Old Westbury. Wystawa
wM
 OCAK-u jest pierwszą indywidualną prezentacją jego prac w Polsce.
Przedmiotem fascynacji i źródłem inspiracji dla tego artysty są sytuacje niejednoznaczne i równocześnie niepokojące. Tworzy on instalacje oraz fotografie, w których manipuluje percepcją widzów
w taki sposób, aby mieli wrażenie podglądania scen zbrodni. Instalacje wiarygodnie naśladują miejsca, w których przypuszczalnie właśnie doszło do morderstwa. Zdjęcia z kolei sugerują zbrodnię poprzez trzy różne zestawy ujęć. Pierwsza grupa to fotografie przedstawiające przedmioty, które przez
policję mogłyby być potraktowane jako dowody rzeczowe. Druga to uchwycone przez aparat momenty poprzedzające domniemane przestępstwo, czasami zestawiane w dyptyki ze zdjęciami, które
można uznać za dokumentację miejsca jego dokonania. Trzecią grupę stanowią fotografie, w których
zbrodnię oglądamy za pośrednictwem odbić na błyszczących przedmiotach.

Mac Adams, z serii Tajemnice | from the series The Mysteries, 1976–1977,
fotografie cyfrowe | digital photographs, courtesy of gb agency
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Artysta stosuje konwencję dokumentacji policyjnej. Dąży do maksymalnego obiektywizmu, zachowania dystansu i eliminacji zaangażowania emocjonalnego. Nie przekazuje konkretnej wersji zdarzeń, tylko sugeruje ich przebieg poprzez pojedyncze sceny. Demaskuje w ten sposób perwersyjność
naszej wyobraźni i skłonność do wyszukiwania śladów przestępstwa w zaobserwowanych okolicznościach. Zbrodnia wprawdzie budzi odrazę, jednak u większości ludzi przewagę nad wstrętem bierze ciekawość. Wydaje się, że dla człowieka zło jest bardziej intrygujące niż normalność.

Mac Adams was born in Britain in 1943 and now lives in New Jersey. For 30 years he was
a Distinguished Teaching Professor at the State University of New York in Old Westbury.
The exhibition at MOCAK is the first individual presentation of his works in Poland.
The subject of the artist’s fascination and source of inspiration are situations which are both
ambiguous and disturbing. He creates installations and photographs in which he manipulates
the perception of viewers in such a way that they have the impression of watching a crime
scene. The make-believe installations are convincing representations of places where a murder had
apparently just taken place. The pictures, in turn, suggest a crime through three different sets of
shots. The first group consists of photographs presenting objects which could be treated as material
evidence by the police. The second is the moments captured by the camera that appear to precede
the supposed crime, sometimes combined into diptychs with photographs that can be considered
documentation of the crime scene. The third group comprises shots of the crime viewed through its
reflections on shiny objects.
The artist applies the style of police documentation, which strives for maximum objectivity and
detachment, removing any emotional involvement. Rather than convey a specific chain of events,
he merely hints at how they may have unfolded through snatches of individual vignettes. In doing
so, he reveals the perversity of our imagination and inclination to seek traces of a crime committed
in the circumstances observed. Crime is repugnant, yet for the majority, curiosity gets the better of
revulsion. It would appear that we find evil more intriguing than normality.

11

www.mocak.pl

Artyści: Julia Czarnecka, Kamil Macioł, Andrzej Mara, Anastasiia Mikhno,
Horacy Muszyński, Katarzyna Sokół, Emilia Turek, Franek Warzecha
Kurator: Mateusz Grymek
Współpraca: Łukasz Skąpski
Partner wystawy: Akademia Sztuki w Szczecinie
Wernisaż: 25.10.2018, godz. 18
Czas trwania wystawy: 26.10.2018–17.03.2019
Miejsce: Galeria Re

Emilia Turek, Granie | Game-Playing, 2018, obiekt | object, 10 × 50,5 × 31,5 cm, fot. | photo: E. Turek

Pracownia Łukasza Skąpskiego
The Studio of Łukasz Skąpski
pracownia
łukasza
skąpskiego

the studio
of łukasz
skąpski

26.10.2018–17.3.2019

julia czarnecka
kamil macioł
andrzej mara
anastasiia mikhno
horacy muszyński
katarzyna sokół
emilia turek
franek warzecha

muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak
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ul. lipowa 4, www.mocak.pl
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Plakat wystawy | Exhibition poster

Artists: Julia Czarnecka, Kamil Macioł, Andrzej Mara, Anastasiia Mikhno, Horacy Muszyński,
Katarzyna Sokół, Emilia Turek, Franek Warzecha
Curator: Mateusz Grymek
Collaboration: Łukasz Skąpski
Exhibition Partner: Academy of Art in Szczecin
Opening: 25 October 2018 at 6 pm
Running: 26 October 2018 – 17 March 2019
Venue: Re Gallery

Łukasz Skąpski to absolwent i były wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez lata
pozostawał silnie związany z krakowskim środowiskiem artystycznym. Obecnie jest profesorem
Akademii Sztuki w Szczecinie. Podejmowanymi przez niego tematami są życie codzienne oraz przemiany społeczne. Wraz z Oskarem Dawickim, Igorem Krenzem oraz Wojciechem Niedzielką założył
Grupę Azorro, działającą w latach 2001–2010. Artyści w swoich filmach w ironiczny sposób odnosili
się do artworldu i otaczającej ich rzeczywistości. Na wystawie w MOCAK-u pokazujemy fotografie,
wideo i obiekty studentów oraz absolwentów prowadzonej przez Skąpskiego Pracowni Fotografii
i Strategii Artystycznych.
Ekspozycja dzieli się na trzy części. Pierwszą stanowią prace analizujące ludzką twarz. Artyści
poruszają zagadnienia związane z antropologią.
Anastasiia Mikhno wykonała pomiary twarzy
86 Europejczyków, aby ujawnić ich różnorodność. Julia Czarnecka, odnosząc się do systemu
inwigilacji w Chinach, stworzyła aplikację, która
przyznaje punkty za szerokość uśmiechu. Kamil
Macioł wykonał serię zdjęć z modelkami, eksponujących ich niedoskonałości oraz wpływ stresu

Horacy Muszyński, Halo! Uwaga! | Hello! Attention!, 2015,
wideo | video, 14 min 15 s, courtesy of H. Muszyński
12

www.mocak.pl

na ciało. Franek Warzecha stworzył kolaż wideo, zestawiając ze sobą fragmenty filmów dwóch artystów, którzy wyrażają emocje poprzez krzyk.
Druga grupa prac to realizacje zaangażowane w problemy społeczno-polityczne. Andrzej Mara pokazuje obiekt zbudowany z papierosów wyłudzonych od przypadkowych ludzi. Emilia Turek podejmuje wątek rozłamu politycznego w Polsce.
W trzeciej grupie prac artyści zderzają działania komercyjne z wytworami kultury wysokiej. Horacy
Muszyński głosem naganiacza zachęca do kupna produktów z grafiką inspirowaną twórczością Pieta
Mondriana. Katarzyna Sokół przedstawia zdjęcia półnagiego modela w bokserkach, na których nadrukowała sentencje filozoficzne.
Niewątpliwie na jakość artystyczną wystawy wpływa duży talent dydaktyczny profesora Skąpskiego. Wnikliwe spojrzenie prowadzącego pozwala studentom w odważny, autentyczny sposób podejmować aktualne tematy.

Łukasz Skąpski is a graduate and former lecturer of the Academy of Fine Arts in Krakow. For many
years, he had close links to the Krakow artistic community. Today he is a Professor of the Academy
of Art in Szczecin. The themes that he takes up involve everyday life and social changes. Together
with Oskar Dawicki, Igor Krenz and Wojciech Niedzielko he founded the Azorro Group, active
during 2001–2010. In their films, the artists ironically referred to the art world and the surrounding
reality. At our exhibition in MOCAK we show photographs, videos and objects by students and
graduates of the Skąpski Studio of Photography and Arts Strategies.
The exhibition is divided into three parts. The first part consists of works analysing the human
face. The artists deal with issues related to anthropology. Anastasiia Mikhno took measurements
of the faces of 86 Europeans in order to reveal their diversity. Julia Czarnecka, in reference to the
surveillance system in China, created an app that awards points for the width of one’s smile. Kamil
Macioł took a series of photographs with female models, exposing their imperfections and the
effects of stress on the body. Franek Warzecha created a video collage, juxtaposing fragments of
films by two artists, which express emotions through shouting.
The second group of works consists of pieces engaged in social and political issues. Andrzej Mara
shows an object made of cigarettes that have been cadged from random people. Emilia Turek takes
up the theme of political disintegration in Poland.
In the third group of works, the artists clash commercial activities with the products of high culture.
Adopting crude manner of one hawking goods, Horacy Muszyński encourages purchase of items
with graphics inspired by Piet Mondrian. Katarzyna Sokół presents photos of a semi-naked male
model in boxer shorts, on which she has printed philosophical maxims.
Undoubtedly, Professor Skąpski’s great educational talent has had a considerable impact on the
artistic quality of the exhibition. The insightful gaze of the guiding lecturer has enabled the students
to take up topical issues in a manner that is as genuine as it is bold.
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Wycinanki polskie
Polish Cut-Outs
Alicja Biała, Mąka | Flour, 2018, kolaż | collage, 41 × 29 cm, courtesy of A. Biała

Artystka: Alicja Biała
Kuratorka: Magdalena Mazik
Partner wystawy: Wydawnictwo Wolno
Wernisaż: 5.10.2018, godz. 18
Czas trwania wystawy: 6.10–9.12.2018
Miejsce: Biblioteka MOCAK-u

alicja biała

wycinanki polskie
polish cut-outs
6.10–9.12.2018

wśród kolaży między innymi wycinanki
ilustrujące wybór wierszy
marcina świetlickiego
polska (wiązanka pieśni patriotycznych).
the collages will include cut-outs
illustrating marcin świetlicki’s selection
of poems entitled polska (wiązanka
pieśni patriotycznych).

muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak
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Artist: Alicja Biała
Curator: Magdalena Mazik
Exhibition partner: Wydawnictwo Wolno
Opening: 5 October 2018 at 6 pm
Running: 6 October – 9 December 2018
Venue: MOCAK Library

Wycinanki polskie Alicji Białej to ciągle powiększający się zbiór, liczący obecnie ponad 40 kolaży. Największe to ponad dwumetrowe kompozycje. Artystka szuka odpowiedzi na pytanie, jak uchwycić
wyobrażenie własnego kraju. Jej metoda zakłada wykorzystanie wszystkich możliwych środków:
rzeczy zapamiętanych i zasłyszanych, fotografii archiwalnych, materiałów znalezionych w internecie i własnych zdjęć. Cechą charakterystyczną obrazu Polski wyłaniającego się z prac Alicji Białej jest
to, że historia tłumaczy teraźniejszość. Na ekspozycji można zobaczyć zarówno nowe kolaże, jak i te,
które ilustrują wybór wierszy Marcina Świetlickiego Polska (wiązanka pieśni patriotycznych), opublikowany przez Wydawnictwo Wolno (2018).
W trakcie wystawy można włączyć się w akcję Polska bez
obrazy, zorganizowaną z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości. W ramach tego przedsięwzięcia trzy oryginalne prace Alicji Białej (Trwam, Maryjki, Prezes) oraz
tomik Marcina Świetlickiego są wypożyczane na kilka dni
osobom zainteresowanym doświadczeniem sztuki w sferze
prywatnej.
W sprawie wypożyczenia kolaży prosimy o kontakt z Biblioteką MOCAK-u pod adresem biblioteka@mocak.pl lub telefoniczny: 12 263 40 36.

Alicja Biała, Kosmos | Cosmos, 2018, kolaż | collage, 41 × 29 cm, courtesy of A. Biała
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Alicja Biała (ur. 1993) – ilustratorka, graficzka, artystka wizualna. Ukończyła VIA University College
oraz Copenhagen School of Design and Technology w Danii. Obecnie kontynuuje edukację w Royal
College of Art w Londynie. Jest autorką murali w Warszawie (Cykliści, 2016), Águedzie (Widows and
Widowers, 2016), Meksyku (Mexico Dances, 2017) oraz w Kassel (Unknown, 2017).

Polish Cut-Outs by Alicja Biała are an ever-expanding collection, presently of over 40 collages. The
biggest ones are compositions more than two metres long. How best to capture the image of one’s
own country? The artist is trying to find the answer. Her method employs all possible means at her
disposal: things that she has remembered and heard, archival photographs, materials found on the
internet and her own shots. Alicja Biała’s take on the image of Poland, as evident from her works,
is that history explains the present. The exhibition features both new cut-outs and those illustrating
Marcin Świetlicki’s selection of poems Polska (wiązanka pieśni patriotycznych) [Poland (A Collection of
Patriotic Songs)], published by Wydawnictwo Wolno in 2018.
During the exhibition you have an opportunity to take part in the action Poland – No Offence Taken,
inaugurated on the occasion of the 100th anniversary of the country regaining independence. As part
of this project, three original works by Alicja Biała (TV Trwam, Saint Marys, Chief) and the volume by
Marcin Świetlicki are available on a short-term loan to those interested in experiencing art in private.
Those interested please contact the MOCAK Library at: biblioteka@mocak.pl or by phone:
(+48) 12 263 40 36.
Alicja Biała (b. 1993) – illustrator, graphic and visual artist. Graduate of VIA University College and
Copenhagen School of Design and Technology in Denmark. She is currently continuing her education
at the Royal College of Art in London. She is the author of murals in Warsaw (Cyclists, 2016), Águeda
(Widows and Widowers, 2016), Mexico City (Mexico Dances, 2017) and Kassel (Unknown, 2017).
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Obiekt upamiętniający „noc kryształową”
The object commemorates “Kristallnacht”
Pogrom „Kristallnacht”
9.11.1938
Okno pamięci
„Kristallnacht” („noc kryształowa”) to zapowiedź Holokaustu. Ten pogrom pokazał, że część
społeczeństwa niemieckiego jest już zaprawiona w nienawiści i gotowa na czyn. Po kilku latach
nazistowskiej propagandy udało się Żydów odczłowieczyć.
„Kristallnacht” – którego symbolem jest rozbite szkło – oznacza odczłowieczanie bliźniego.
Okno pamięci ma ostrzegać przed tą zbrodnią.

“Kristallnacht” Pogrom
9 November 1938
Window of Memory
“Kristallnacht” (Night of Broken Glass) was
a harbinger of the Holocaust. The pogrom
showed that a section of German society had
been primed with hatred and ready to act. After
several years of Nazi propaganda, the Jews had
been successfully dehumanised.
“Kristallnacht” – symbolised by broken glass
– stands for the dehumanisation of human
beings. Window of Memory is intended to
forewarn against this crime.

fot. | photo: R. Sosin
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11. zeszyt z cyklu Twórcza Kolekcja
Creative Collection,
issue no. 11 of the series
11. zeszyt z cyklu Twórcza Kolekcja poświęcony jest pięciu pracom z Kolekcji MOCAK-u: Z mojego okna Józefa Robakowskiego, Mapa Małgorzaty
Markiewicz, Zjednoczony świat – wersja totalitarna Jarosława Kozłowskiego
oraz Ojczysty i Macierzysta Jadwigi Sawickiej.

TWÓRCZA
KOLEKCJA
Wykonaj zadania i poznaj
Kolekcję MOCAK-u

JÓZEF ROBAKOWSKI
MAŁGORZATA MARKIEWICZ
JAROSŁAW KOZŁOWSKI
JADWIGA SAWICKA

NR 11

Twórcza Kolekcja

zeszyt_11_Robakowski_Kozlowski_Sawicka_Markiewicz.indd 1

1

17.10.2018 09:26

Dzieła te prezentowane były na wystawie Ojczyzna w sztuce. Każde z nich
dotyczy innego zagadnienia, które łączy się z pojęciem ojczyzny: zmian
społecznych, granic, globalizacji oraz języka. Tak jak w przypadku poprzednich wydawnictw z tej serii, zeszyt składa się z czterech zadań, które mają
nie tylko przybliżyć odbiorcy znaczenie pracy, ale także pobudzić go do refleksji, skłonić do wyrażenia własnego zdania i rozwijać kreatywność.
Publikacja przeznaczona jest dla osób dorosłych i młodzieży. Zeszyt będzie dostępny bezpłatnie od
1 listopada w formie drukowanej w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i w formie
elektronicznej na stronie internetowej www.mocak.pl.
Zeszyt nr 11 dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Kultura – Interwencje 2018”.
Zakup prac Małgorzaty Markiewicz, Józefa Robakowskiego i Jadwigi Sawickiej dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Issue no. 11 from the series Creative Collection is devoted to five works from the MOCAK Collection:
From My Window by Józef Robakowski, A Map by Małgorzata Markiewicz, The United World –
A Totalitarian Version by Jarosław Kozłowski and Jadwiga Sawicka’s Fatherland and Motherland.
These works were presented at the exhibition Motherland in Art. Each takes on board a different
issue, which is connected with the concept of one’s native country: social changes, borders,
globalisation and language. As was the case with previous publications from this series, the booklet
consists of four tasks, which are not only to bring the viewers closer to the meaning of the work, but
also to stimulate them to reflect, express their own opinions and develop creativity.
The publication is intended for adults and young people. It will be available free of charge from
1 November in printed form from MOCAK the Museum of Contemporary Art in Krakow and in
electronic form on the Museum’s website: www.mocak.pl.
Issue no. 11 was co-funded by the Narional Cultural Centre as part of the programme ‘Culture – Intervention 2018’.
The purchase of works by Małgorzata Markiewicz, Józef Robakowski and Jadwiga Sawicka was co-founded from the
funds of the Minister of Culture and National Heritage.
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digitalizacja
digitalisation
Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
w latach 2017–2018 realizujemy projekt „Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK dla e-kultury i e-edukacji”.
Celem tego przedsięwzięcia jest digitalizacja 8500 klatek negatywów i diapozytywów z Archiwum MOCAK-u oraz 1200 autorskich odbitek fotograficznych Mikołaja Smoczyńskiego z Kolekcji
Muzeum. Projekt obejmuje zarówno skanowanie materiałów, jak i przygotowanie metadanych,
a następnie udostępnienie zdigitalizowanych fotografii.
Muzeum zakończyło etap skanowania wszystkich materiałów transparentnych. Zabezpieczono też
pliki cyfrowe uzyskane w procesie digitalizacji oraz uruchomiono nową wersję programu do tworzenia baz danych, służącego inwentaryzacji dzieł i archiwaliów. Obecnie trwa uzupełnianie metadanych koniecznych do udostępnienia opracowanych materiałów w galerii online na stronie Muzeum.
W przygotowaniu jest także aplikacja mobilna pozwalająca przeglądać unikatowy zbiór zdigitalizowanych materiałów pochodzących z Archiwum i Kolekcji MOCAK-u. Ma ona umożliwiać selektywną prezentację tego zbioru w formie przewodnika po ekspozycji.
Aplikację tę tworzymy, aby uatrakcyjnić zwiedzanie MOCAK-u i poszerzyć wiedzę różnych grup
odbiorców o informacje dotyczące obiektów na co dzień niewidocznych i nieeksponowanych.
Archiwum MOCAK-u gromadzi i udostępnia dodatkowe informacje o dziełach i artystach z Kolekcji
Muzeum. Obecnie obejmuje dziewięć zbiorów tematycznych. Digitalizacji poddaliśmy fotografie
z pięciu z nich (Artyści z Kolekcji, Marian Eile, Władysław Hasior, Mieczysław Porębski, Mikołaj
Smoczyński). Wybrany przez nas materiał stanowi w dużej mierze dokumentację działań efemerycznych. Część z nich to nigdy niereprodukowane zdjęcia pokazujące nieznaną dotąd część twórczości
artystów, które przyczynią się do wzbogacenia wiedzy o nich.
„Cyfryzacja bezcennej kolekcji
materiałów fotograficznych
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK dla e-kultury
i e-edukacji”
Wysokość dofinansowania:
579 783,81 zł
Wartość projektu: 811 310,85 zł

fot. | photo: Marcin Ciepielewski
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Thanks to co-financing from the Regional Operational Programme for the Małopolska Region
in 2017–2018, we are implementing the project ‘Digitisation of the Invaluable Collection of
Photographic Materials from MOCAK the Museum of Contemporary Art in Krakow for E-culture
and E-education’.
The aim of this project is to digitise 8 500 frames of negatives and diapositives from the MOCAK
Archive and 1 200 original photographic prints by Mikołaj Smoczyński from the MOCAK Collection.
The project involves both scanning materials and preparing metadata, followed by providing access
to digitised photographs.
The Museum has completed the scanning of all transparent materials. Digital files obtained during
the digitisation process have also been made secure and a new version of the program for creating
databases for the inventory of works and archives has been launched. Currently, the metadata
necessary to make the materials available in the online gallery on the Museum website are being
supplemented. A mobile application is also under preparation to provide access to a unique
collection of digitised material from the MOCAK Archive and Collection. It is to enable selective
presentation of this collection in the form of an exhibition guide.
We have been creating this application in order to make MOCAK sightseeing more attractive and to
make diverse groups of recipients aware of objects that are usually unseen by the public as they are
not on display.
The MOCAK Archive collects and makes available additional information about the works and
artists from the Museum Collection. There are currently nine thematic collections in the Archive.
Photographs from five of these (Artists from the Collection, Marian Eile, Władysław Hasior,
Mieczysław Porębski, Mikołaj Smoczyński) have been digitised. The material that we have selected
is, to a large extent, a documentation of ephemeral activities. Some are photographs that have never
been reproduced, showing a hitherto unknown part of the artists’ work, which will contribute to
the enrichment of general knowledge about these artists.
‘Digitisation of the Invaluable Collection of Photographic Materials from MOCAK the Museum
of Contemporary Art in Krakow for E-culture and E-education’
Value of co-financing: 579 783.81 PLN
Project cost: 811 310.85 PLN
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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
MOCAK the Museum
of Contemporary Art in Krakow
ul. Lipowa 4, 30-702 Krakow
phone: +48 12 263 40 00
fax: +48 12 257 10 34
office@mocak.pl
Director: Maria Anna Potocka
Deputy Director: Roman Krzysztofik

Kontakt dla mediów
Paulina Mędrala
tel. (12) 263 40 55
medrala@mocak.pl
Contact for the press
Paulina Mędrala
phone: +48 12 263 40 55
medrala@mocak.pl
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