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Friedrich Vordemberge-Gildewart na schodach w Osthaus-Museum Hagen | Friedrich Vordemberge-
Gildewart on the stairs of the Osthaus-Museum Hagen, 1957, courtesy of Museum Wiesbaden Archiv
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Do absolutu poprzez abstrakcję
To the Absolute through the Abstract

Artysta: Friedrich Vordemberge-Gildewart 
Współorganizator: Fundacja Vordemberge-Gildewart, Szwajcaria
Kurator: Delfina Jałowik
Współpraca: Arta Valstar-Verhoff
Koordynator: Mateusz Grymek
Otwarcie wystawy: 28.6.2018
Czas trwania wystawy: 29.6–23.9.2018
Miejsce: Galeria Alfa, poziom -1

Artist: Friedrich Vordemberge-Gildewart
Co-organiser: Vordemberge-Gildewart Foundation, Switzerland
Curator: Delfina Jałowik
Collaboration: Arta Valstar-Verhoff
Co-ordinator: Mateusz Grymek
Opening: 28 June 2018
Running: 29 June – 23 September 2018
Venue: Alfa Gallery, level -1

Urodzony w 1899 roku niemiecki artysta Friedrich Vordemberge-Gildewart od początku swojej ka-
riery artystycznej w połowie lat 20. konsekwentnie szedł drogą abstrakcji bez względu na medium, 
które w danym momencie wykorzystywał. Studiował w Hanowerze architekturę, projektowanie 
wnętrz i rzeźbę. W historii sztuki zapisał się przede wszystkim jako malarz. Poza tymi czterema spe-

cjalizacjami wykonywał również projekty gra-
ficzne, zlecenia typograficzne, był wykładowcą, 
autorem tekstów poetyckich i esejów o sztuce. 

Vordemberge-Gildewart szybko zyskał uznanie 
i jako reprezentant międzynarodowej awangardy 
należał do wielu grup artystycznych, między in-
nymi De Stijl, Der Sturm, die abstrakten hanno-
ver, abstraction-création. Ekspansja narodowego 
socjalizmu w Niemczech w latach 30. zmusiła go 

muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak
mocak museum of contemporary art in krakow
ul. lipowa 4, www.mocak.pl29.6 –23.9.2018

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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Friedrich Vordemberge-Gildewart
Do absolutu poprzez abstrakcję
To the Absolute through the Abstract
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Plakat wystawy | Exhibition poster

Friedrich Vordemberge-Gildewart, K 194, 1953, olej / płótno | oil / canvas, 50 × 60 cm, Annely 
Juda Fine Art, London, courtesy of Vordemberge-Gildewart Foundation, Switzerland

VORDEMBERGE-GILDEWART FOUNDATION
SWITZERLAND
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do emigracji z kraju, w którym się urodził. Jego żona Ilse Leda była Żydówką, a prace samego arty-
sty, tworzone wbrew obowiązującemu kanonowi, zostały zaliczone do „sztuki zdegenerowanej”. 
Dopiero w 1954 roku wrócił do Niemiec, gdzie otrzymał stanowisko w Wyższej Szkole Projektowa-
nia w Ulm. Tam mieszkał aż do śmierci w 1962 roku.

Artysta stworzył 222 numerowane chronologicznie obrazy na płótnie. Określał je najpierw mianem 
konstrukcji (nawiązując do architektury), następnie – kompozycji (odwołując się do muzyki). Były 
one próbą stworzenia uniwersalnej struktury za pomocą jak najmniejszej ilości użytych środków. 
Prace Friedricha Vordembergego-Gildewarta znajdują się w najważniejszych kolekcjach muzealnych 
na całym świecie, w tym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, Tate Modern w Londynie 
oraz w Centre Georges Pompidou w Paryżu. W Museum Wiesbaden działa archiwum poświęcone 
artyście. Ta instytucja posiada też w swojej kolekcji najwięcej prac Vordembergego-Gildewarta. 
Na ekspozycji prezentujemy ponad 20 dzieł pochodzących ze zbiorów muzeów w Osnabrück oraz 
Wiesbaden, galerii sztuki z Berlina i Londynu oraz kolekcji prywatnych.

Born in 1899, from the very beginning of the artistic career on which he had embarked in the 
mid-1920s, the German artist Friedrich Vordemberge-Gildewart consistently pursued the path 
of abstraction, regardless of the medium in which he was operating at any given time. He studied 
architecture, interior design and sculpture in Hanover; in the history of art he is mainly regarded 
as a painter. Apart from these four specialisms, he also undertook graphic design projects and 
typographic commissions and was a lecturer as well as the author of poetic texts and essays on art.

Friedrich Vordemberge-Gildewart quickly gained recognition and, as a representative of the 
international avant-garde, he belonged to many artistic groups, including De Stijl, Der Sturm, die 
abstrakten hannover and abstraction-création. The rise of National Socialism in Germany in the 1930s 
forced him to emigrate from the country of his birth. His wife, Ilse Leda, was Jewish, and Vordemberge-

Gildewart’s works, which did not abide by the 
prevailing canon, were classified as ‘degenerate 
art’. The artist did not return to Germany until 
1954 when he was appointed to a post at the 
Ulm School of Design, and he lived in the city 
until his death in 1962.

Friedrich Vordemberge-Gildewart created 
222 canvasses, numbered chronologically. He 
first called them ‘constructions’, in reference 
to architecture, and later ‘compositions’, an 
evocation of music. In these works he aims 
to create a universal structure by the smallest 
possible number of means.

Friedrich Vordemberge-Gildewart, K 41, 1927, olej / płótno | oil / canvas, 
80 × 80 cm, Dieter and Si Rosenkranz  Collection, Berlin, courtesy of 
Vordemberge-Gildewart Foundation, Switzerland 



www.mocak.pl

4

Today, the works of Friedrich Vordemberge-Gildewart can be found in the most important museum 
collections throughout the world, including the Museum of Modern Art in New York, Tate Modern 
in London and the Centre Georges Pompidou in Paris. In the Museum Wiesbaden there is an 
archive devoted to the artist and it is there that the largest institutional collection of Vordemberge-
Gildewart’s works can be found. At the exhibition we present over 20 works from the collections of 
the museums in Osnabrück and Wiesbaden, as well as art galleries in Berlin and London and private 
collections.

KATALOG WYSTAWY | EXHIBITION CATALOGUE

Publikacja jest podzielona na części tekstową i albumową. Zawiera wypowiedzi reprezentujących 
Fundację Vordemberge-Gildewart – Arty Valstar-Verhoff, od połowy lat 80. zajmującej się twórczo-
ścią artysty, oraz Dietricha Helmsa, emerytowanego profesora sztuki na Hochschule für bildende 
Künste w Hamburgu, który jako pierwszy podjął się kompleksowego opracowania spuścizny twór-
cy. Oprócz tego w książce znajdują się rozmowa z Augustem Vordembergem – bratankiem malarza 
i jego ostatnim żyjącym krewnym, wybór pism artysty (po raz pierwszy tłumaczonych na języki 
polski i angielski), kalendarium i literatura przedmiotu – przygotowane przez redaktorkę publikacji 
Delfinę Jałowik – oraz esej Marii Anny Potockiej.

The publication is divided into text and album. It contains statements by Arta Valstar-Verhoff, 
who has been involved with the artist’s oeuvre since the mid-1980s, and Dietrich Helms, Professor 
Emeritus in Art, University of Fine Arts in Hamburg, who was the first to undertake comprehensive 
research of the artist’s legacy, both representing the Vordemberge-Gildewart Foundation. The 
book also includes an interview with August Vordemberge, the painter’s nephew and his last living 
relative, a selection of the artist’s writings – the first-ever translation into Polish and English, 
a detailed biographical timeline, a selection of literature on the subject, prepared by the editor of the 
publication Delfina Jałowik as well as an essay by Maria Anna Potocka.



www.mocak.pl

5

Nagroda Fundacji  
Vordemberge-Gildewart 2018
Award of the Vordemberge-Gildewart 
Foundation 2018
Artyści: Przemek Branas, Maciej Cholewa, Małgorzata Goliszewska, 
Natalia Janus-Malewska, Ewa Juszkiewicz, Adrian Kolarczyk,  
Daniel Koniusz, Sebastian Krok, Kamil Kukla, Agata Kus,  
Magdalena Lazar, Diana Lelonek, Honorata Martin, Agnieszka Polska, 
Maciej Salamon, Jana Shostak
Współorganizator: Fundacja Vordemberge-Gildewart, Szwajcaria
Kurator: Delfina Jałowik
Koordynator: Mateusz Grymek
Otwarcie wystawy: 28.6.2018
Czas trwania wystawy: 29.6–23.9.2018
Miejsce: Galeria Beta

Artists: Przemek Branas, Maciej Cholewa, Małgorzata Goliszewska, Natalia Janus-Malewska,  
Ewa Juszkiewicz, Adrian Kolarczyk, Daniel Koniusz, Sebastian Krok, Kamil Kukla, Agata Kus, 
Magdalena Lazar, Diana Lelonek, Honorata Martin, Agnieszka Polska, Maciej Salamon, Jana Shostak
Co-organiser: Vordemberge-Gildewart Foundation, Switzerland
Curator: Delfina Jałowik
Co-ordinator: Mateusz Grymek
Opening: 28 June 2018
Running: 29 June – 23 September 2018
Venue: Beta Gallery

MOCAK został zaproszony do przygotowania kolejnej edycji konkursu stypendialnego Fundacji Vor-
demberge-Gildewart. Aby dokonać jak najobiektywniejszego wyboru, skierowaliśmy prośbę o za-
rekomendowanie najciekawszych młodych twórców do najważniejszych instytucji prezentujących 
sztukę współczesną w Polsce. Były to: Galeria Arsenał w Białymstoku, Galeria Bielska BWA, Galeria 
Kronika w Bytomiu, Gdańska Galeria Miejska, BWA Katowice, Bunkier Sztuki w Krakowie, Galeria 
Labirynt w Lublinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Arse-
nał w Poznaniu, Trafostacja Sztuki w Szczecinie, BWA Tarnów, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 
w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, BWA Wrocław, Centrum Sztuki WRO we 
Wrocławiu i BWA Zielona Góra. Do wystawy Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart 2018 za-
kwalifikowanych zostało 16 artystów. Ich prace wzięły udział w konkursie, a 27 czerwca 2018 roku 
międzynarodowe jury powołane przez Fundację wyłoniło laureatów. 

Plakat wystawy | Exhibition poster

muzeum sztuki współczesnej w krakowie mocak
mocak museum of contemporary art in krakow
ul. lipowa 4, www.mocak.pl29.6–23.9.2018

NAGRODA FUNDACJI  
VORDEMBERGE-GILDEWART 
AWARD OF THE VORDEMBERGE- 
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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

Przemek Branas 
Maciej Cholewa
Małgorzata Goliszewska
Natalia Janus-Malewska

Ewa Juszkiewicz
Adrian Kolarczyk
Daniel Koniusz
Sebastian Krok

Kamil Kukla
Agata Kus
Magdalena Lazar
Diana Lelonek

Honorata Martin
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2018

wystawa konkursowa
competition exhibition

młodzi artyści polscy
young polish artists

fot. | photo: R. Sosin
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Pierwszą nagrodę, w wysokości 40 tysięcy franków szwajcarskich (około 151 tysięcy złotych), otrzy-
mała Diana Lelonek. Wyróżnienia po 15 tysięcy franków szwajcarskich (około 56 tysięcy złotych) 
przyznano Maciejowi Cholewie i Małgorzacie Goliszewskiej.

Coroczny konkurs stypendialny Fundacji Vordemberge-Gildewart odbywa się w różnych krajach. 
W 2011 roku MOCAK zorganizował jego pierwszą polską edycję, w której udział wzięło 15 twórców. 
Ich prace zostały zaprezentowane na wystawie Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart. Spo-
śród nich międzynarodowe jury, powołane przez Radę Fundacji, wyłoniło troje laureatów: I nagrodę 
(20 tysięcy franków szwajcarskich) otrzymała Anna Okrasko, wyróżnienia (po 10 tysięcy franków 
szwajcarskich) – Róża Litwa i Jan Dziaczkowski.
Fundacja Vordemberge-Gildewart rozpoczęła działalność w 1981 roku zgodnie z ostatnia wolą Ilse 
Vordemberge-Ledy, żony Friedricha Vordembergego-Gildewarta, z którym spędziła wiele lat. Ce-
lem statutowym tej instytucji jest wspieranie artystów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Jury 
przyznaje wybranemu twórcy nagrodę wystarczającą na pokrycie kosztów działalności artystycznej 
przez okres około dwóch lat. Zadaniem kuratora zaproszonego przez Fundację jest zorganizowanie 
wystawy wybranych artystów oraz zaprezentowanie portfolio każdego z nich.

MOCAK has again been honoured to be invited to present another edition of the grant competition. In 
order to ensure the most objective selection possible, we have asked the most important institutions 
that represent contemporary art in Poland to recommend interesting young artists. These institutions 
are: Arsenał Gallery in Białystok, BWA Gallery in Bielsko, Kronika Gallery in Bytom, Municipal 
Gallery in Gdańsk, BWA Katowice, Bunkier Sztuki Gallery in Krakow, Galeria Labirynt in Lublin, 
Muzeum Sztuki in Łódź, Centre of Polish Sculpture in Orońsko, Arsenal Municipal Gallery in Poznań, 
TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, BWA Tarnów, Zachęta – National Gallery of Art in 
Warsaw, Museum of Modern Art in Warsaw, BWA Wrocław, WRO Art Center in Wrocław and BWA 
Zielona Góra. As a result, 16 artists have been selected to take part in the Award of the Vordemberge-
Gildewart Foundation 2018 exhibition. On 28th June during a press conference at MOCAK the 
winners of the stipend competition of the Vordemberge-Gildewart Foundation were announced.

The winner of the main award of 40,000 Swiss francs (approx. 151,000 złoty) was Diana Lelonek. 
Maciej Cholewa and Małgorzata Goliszewska were awarded distinctions of 15,000 Swiss francs 
(approx. 56,000 złoty) each.

Each year, the competition funded by the grant from the Vordemberge-Gildewart Foundation in 
Switzerland takes place in different countries. In 2011 MOCAK organised its first Polish edition, 
with the participation of 15 artists. Their works were presented in the exhibition Award of the 
Vordemberge-Gildewart Foundation. From amongst them, the international jury, appointed by 
the Foundation’s Council, selected three winners: the first prize (20 000 Swiss francs) went to Anna 
Okrasko, and two distinctions (of 10 000 Swiss francs each) – to Róża Litwa and Jan Dziaczkowski.
The Vordemberge-Gildewart Foundation began its activity in 1981 on the initiative of Ilse 
Vordemberge-Leda. The Foundation continues to fulfil her last will, an outcome of her  many years 
spent with the artist Friedrich Vordemberge-Gildewart. The statutory aim of the institution is to 
provide support for artists under 35. The jury grants to the winning artist an award that is sufficient 
to subsidise his or her artistic activity for approximately two years. The task of the curator invited 
by the Foundation is to organise the exhibition of the selected artists and present their portfolios.
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Gra w murach Akademii
Play within the Walls of the Academy
Artyści: Vytenis Burokas, Elinga Garuolytė, Ona Juciūtė, Kęstutis 
Montvydas, Emilė Skolevičiūtė, Džiugas Šukys
Kuratorzy: Deimantas Narkevičius (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie), 
Martyna Sobczyk (MOCAK)
Otwarcie wystawy: 28.6.2018
Czas trwania wystawy: 29.6–23.9.2018
Miejsce: Galeria Re

Artists: Vytenis Burokas, Elinga Garuolytė, Ona Juciūtė, Kęstutis 
Montvydas, Emilė Skolevičiūtė, Džiugas Šukys
Curators: Deimantas Narkevičius (Vilnius Academy of Arts), Martyna Sobczyk (MOCAK)
Opening: 28 June 2018
Running: 29 June – 23 September 2018
Venue: Re Gallery

Na wystawie prezentujemy prace obecnych studentów i absolwentów Wydziału Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Wilnie. Eksponowane obiekty, instalacje i filmy powstały w latach 2014–2018 
pod kierunkiem Deimantasa Narkevičiusa. Ich różnorodność formalna i tematyczna jest wynikiem 
przyjętych przez prowadzącego metod nauczania oraz sposobu pojmowania sztuki.

Deimantas Narkevičius studiował w Akademii w Wilnie na przełomie lat 80. i 90., kiedy dokonano 
radykalnej zmiany dydaktycznej. Zrezygnowano wówczas z tradycyjnego realizmu i narracyjności 
przedstawień. Dopuszczony konceptualizm uwolnił sztukę z ograniczeń formalnych, a większość 
działań odbywała się poza pracowniami. Dodatkowym katalizatorem poszukiwania własnej drogi 
artystycznej była sytuacja polityczna.

Kiedy po 20 latach Narkevičius wró-
cił do Akademii w roli wykładowcy, 
postanowił, że jego głównym celem 
będzie odkrywanie indywidualizmu 
studentów oraz wspieranie ich roz-
woju. W przyjętej przez niego meto-
dzie młodzi artyści wyznaczają sobie 
zadania do realizacji, które następnie 
konsultują z profesorem. Kierunki ich 
 artystycznych poszukiwań są różne. 

Plakat wystawy | Exhibition poster
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Gra w murach Akademii  
Play within the Walls  
of the Academy

Artyści | Artists:
Vytenis Burokas
Elinga Garuolytė

Ona Juciūtė
Kęstutis Montvydas

Kuratorzy | Curators:  
Deimantas Narkevičius (Vilnius Academy of Arts) 
Martyna Sobczyk (MOCAK)

Emilė Skolevičiūtė
Džiugas Šukys
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Ona Juciūtė, Armstrong / Blues, 2018, instalacja | 
installation (fragment), wymiary różne | various 
dimensions, courtesy of O. Juciūtė, fot. | photo: O. Juciūtė
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Niektórzy konfrontują się z kulturowymi toposami czy mechanizmami społeczno-ekonomicznymi, 
inni skupiają się na samym procesie twórczym, traktując go jako pole samoobserwacji. Jedyną rzeczą 
narzuconą studentom przez prowadzącego jest krytyczne podejście do własnego doświadczenia i ota-
czającej rzeczywistości.

Wystawa jest dobrym pretekstem do analizy współczesnej sytuacji rzeźby, której możliwości me-
dialne się znacznie rozszerzyły. Zmieniły się zarówno warsztat, jak i metodologia procesu twórcze-
go. Skutki otwarcia na nowe środki wyrazu możemy zaobserwować w prezentowanych pracach. 
Wyznacznikiem ich przynależności do rzeźby jako dyscypliny jest trójwymiarowość lub jej symula-
cja w ruchu. Pokazują jednak, że rozmycie granic między mediami może wzbogacać sztukę.

At the exhibition we present the works of current students and graduates of the Faculty of Sculpture 
at the Vilnius Academy of Arts. The objects, installations and films on display were created during 
2014–2018 under the guidance of Deimantas Narkevičius. Their formal and thematic diversity results 
from the teaching methods used and the approach to art. 

Deimantas Narkevičius studied at the Academy in Vilnius at the turn of the 1980s and 1990s, at 
the time of a radical didactic watershed. At the time, traditional realism and narrativity were 
abandoned in favour of conceptualism, which freed art from formal limitations, and the majority 
of the activities took place outside the studios. The political situation at the time became another 
catalyst for the young artists to seek their own artistic path.

Having returned to the Academy two decades later as a lecturer, Narkevičius decided that 
his main goal would be to reveal the students’ individuality and providing support for their 
development. In the method that he has adopted, the young artists set themselves tasks to be 
accomplished, which they subsequently consult with the professor. The direction of their artistic 
quest varies. Some confront cultural topio or social and economic mechanisms, others focus on 
the creative process itself, treating it as a field for self-examination. The only factor imposed 
on the students by the guiding educator is the necessity for a critical approach to their own 
experience and the surrounding reality. 

The exhibition provides an ideal vehicle for 
the analysis of the state of the contemporary 
sculpture, the media potential of which has 
much expanded, with both the techniques 
and methodology of the creative process 
having undergone a change. The presented 
works enable us to observe the results of this 
openness to the new means of expression. 
What marks them firmly as sculptures is 
the object’s three-dimensionality or its 
simulation of movement. They do, however, 
demonstrate that a blurring of the boundaries 
between different media can enrich art.

Kęstutis Montvydas, Idiot, 2014, obiekt | object, 20,6 × 12,5 × 4,2 cm, courtesy of K. Montvydas, 
fot. | photo: A. Anskaitis
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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 Archi-
wum 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 tworze-
nia baz danych, służącego inwentaryzacji dzieł i archiwaliów. Obecnie trwa uzupełnianie metada-
nych koniecznych do udostępnienia opracowanych materiałów w galerii online na stronie Muzeum. 
W przygotowaniu jest także aplikacja mobilna pozwalająca przeglądać unikatowy zbiór zdigitalizo-
wanych materiałów pochodzących z Archiwum i Kolekcji MOCAK-u. Ma ona umożliwiać selektyw-
ną 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 efemerycz-
nych. 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

Mikołaj Smoczyński, praca Określenie na wystawie
Inner Spaces, Centrum Sztuki, Poznań, 1999, negatyw
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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’.

Archive and 1 200 original photographic prints by Mikołaj Smoczyński from the MOCAK Collection. 

to digitised photographs.

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.

Photographs from five of these (Artists from the Collection, Marian Eile, Władysław Hasior, 

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
MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
tel. | phone: 12 263 40 00, fax 12 257 10 34
office@mocak.pl

Dyrektor | Director:  
Maria Anna Potocka

Zastępca dyrektora | Deputy Director: 
Roman Krzysztofik
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