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Willy Verginer, Równowaga ekologiczna, 2019,  
rzeźba, 90 × 125 × 60 cm, courtesy W. Verginer
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Natura w sztuce
Artyści: Basia Bańda, Kuba Bąkowski, Krzysztof M. Bednarski, Vaughn 
Bell, Michalina Bigaj, Julius von Bismarck, Blue Republic, Rafał Borcz, 
Guido Casaretto, Maurizio Cattelan, Julian Charrière, Tatiana Czekalska / 
Leszek Golec, Dawid Czycz, Oskar Dawicki, Wim Delvoye, Elmas Deniz, 
Jan Fabre, Julian Fałat, Lauren Fensterstock, Vibha Galhotra, Isa Genzken, 
Maya Gold, Trevor Gould, Nicolas Grospierre / Olga Mokrzycka- 
-Grospierre, Nilbar Güreş, Tomohiro Higashikage, Weronika Izdebska, 
Rolf Julius, Ewa Juszkiewicz, Ania Kanicka, Felix Kiessling, Fabian 
Knecht, Azade Köker, Bartosz Kokosiński, Wojciech Kopczyński, Juliusz 
Kosin, Grzegorz Kozera, Agata Kus, Rebecca Louise Law, Sarah Lucas, 
Piotr Lutyński, Krzysztof Maniak, Małgorzata Markiewicz, Teresa Murak, Julian Opie, Meret 
Oppenheim, Witek Orski, Javier Pérez, Dorota Podlaska, Henri Rousseau, Deborah Sengl, Luzia 
Simons, Robert Smithson, Justyna Smoleń, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Daniel Spoerri, Jonasz Stern, 
Beat Streuli, Yoshihiro Suda, Leon Tarasewicz, Tomasz Tatarczyk, Toni R. Toivonen, Arie van ’t Riet, 
Kathleen Vance, Anna VanMatre, Willy Verginer, Zbigniew Warpechowski, Marek Wasilewski, 
Sinta Werner

Kuratorzy: Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka, Martyna Sobczyk
Koordynator: Agnieszka Sachar
Wernisaż: 25.4.2019, godz. 18
Czas trwania wystawy: 26.4–29.9.2019
Miejsce: budynek A, poziom 0

Człowiek jest jedynym gatunkiem 
na Ziemi, który zapanował nad na-
turą. Przez tysiąclecia było to pa-
nowanie drapieżcy rozkoszującego 
się swoją siłą. Na szczęście u ludzi 
zaczęła wzrastać empatia w od-
niesieniu do przyrody; dostrzegli 
jej ból, wrażliwość i piękno. Mniej 
więcej sto lat temu pojawiła się 
refleksja, że istnienie człowieka 
ściśle zależy od stanu środowiska. 
Eksploatacja stopniowo przecho-
dziła w poszukiwanie balansu. Ten 
powolny proces bardzo wiele o nas 
mówi. Nic więc dziwnego, że stał 
się również ważnym polem ko-
mentarzy artystycznych. 

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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Natura w sztuce
Nature in Art

międzynarodowa  
wystawa ponad  
70 artystów
exhibition of over  
70 international 
artists

26.4–29.9.2019
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Rafał Borcz, Olchy II, 2017, olej / płótno, 120 × 160 cm, Kolekcja MOCAK-u
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Na wystawie Natura w sztuce pokazujemy prace ponad 70 artystów z wielu krajów, wykonane w ta-
kich technikach, jak malarstwo, fotografia, wideo, obiekt i instalacja. Ekspozycja została podzielona 
na pięć części: Piękno, Ekologia, Konfrontacja, Materia i Symbol. 

W pracach odnoszących się do piękna artyści utrwalają malownicze widoki, imitują procesy za-
chodzące w naturze, wywołują wrażenie obcowania z nią oraz dają możliwość kontemplowania jej 
doskonałości. Ekologia to troska o stan środowiska naturalnego, działania na rzecz ochrony przyro-
dy, ale także apokaliptyczne wizje przyszłości, w której natura może zostać przez nas zniszczona. 
Konfrontacja obejmuje zderzenie – lub integrację – artysty z siłami przyrody, próbę stawienia jej 
czoła, porównania sił i włączenia jej w proces twórczy. Materia to wykorzystanie przez twórców ele-
mentów organicznych, tworzenie przedstawień, które skupiają się na dokładnym oddaniu struktury 
i ekspresji danej powierzchni. Symbol w przeważającej mierze odnosi się do wizerunków zwierzę-
cych, ilustrujących ludzkie postawy oraz cechy charakteru.

Deborah Sengl, Zabity dla mody, 2017, 
obiekt, 100 × 40 × 30 cm, courtesy D. Sengl, 
fot. z archiwum artystki



www.mocak.pl

4

Dorota Nieznalska 
Przemoc i pamięć
Koordynator: Monika Kozioł
Wernisaż: 25.4.2019, godz. 18
Czas trwania wystawy: 26.4–18.8.2019 
Miejsce: budynek A, poziom -1

W 1940 roku, po zlikwidowaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Niemcy utworzyli w jego miejsce In-
stitut für Deutsche Ostarbeit (IDO, Instytut Niemieckich Prac na Wschodzie). Nadrzędnym celem tej 
instytucji była wszechstronna analiza historycznych, antropologicznych i gospodarczych zasobów 
ziem polskich. Część projektów i analiz IDO dotyczyła celów, które władze niemieckie chciały reali-
zować w Europie Środkowej i Wschodniej po wojnie. Chodziło zarówno o politykę ekonomiczną, jak 
i etniczną: wydzielenie grup etnicznych oraz segregację podbitej ludności. 

Plakat wystawy
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nieznalska

Przemoc  
i pamięć 
Violence 
and Memory 

zrealizowano przy pomocy finansowej województwa pomorskiego. projekt powstał dzięki współpracy z instytutem etnologii i antropologii kulturowej uniwersytetu jagielońskiego i archiwum uj w krakowie
with financial support of the pomeranian voivodeship and in collaboration with the jagiellonian university institute of ethnology and cultural anthropology and the jagiellonian university archives in krakow

Plakat_NIEZNALSKA_B2.indd   1 09.04.2019   15:14

Kobieta, za nią badacz z IDO, Nowa Wieś, Krynica, powiat nowosądecki, Generalne Gubernatorstwo, 
1940, Sektion Rassen- und Volkstumsforschung IDO, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Pracami antropologiczno-etnograficznymi zajmowała się sekcja rasowa i ludoznawcza. Analizowała 
różnorodność antropologiczną, przeprowadzała badania rasowe, w tym wywiady medyczne, ankie-
ty psychologiczne i socjologiczne, poszukiwała genetycznych dowodów na germańskość pewnych 
grup, a tym samym uzasadnienia dla zniemczenia zajętych terenów. Głównym obszarem jej działań 
była południowo-wschodnia Polska. Odbywały się one w miejscu zamieszkania wyselekcjonowa-
nych społeczności i udział w nich był przymusowy. 

Wykorzystana dokumentacja – odnosząca się głównie do górali podhalańskich i Łemków – pocho-
dzi z Archiwum UJ oraz zbiorów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Zdjęcia Łemków 
z materiałów ludoznawczych zostały wkomponowane w symboliczną formę ikonostasu karpackie-
go, co nadało każdej z postaci stygmat świętości. Fotografie Rusinów i górali podhalańskich podda-
nych badaniom rasowym przetworzono w technice ambrotypii na szkle. Umieszczono je za ikono-
stasem, w prezbiterium – miejscu najświętszym, niedostępnym dla wiernych. To wyraz szczególnej 
czci dla ukazanych na nich osób.

Praca jest pięknym przykładem empatii historycznej. Z jednej strony przywołuje pamięć zapomnia-
nego, z drugiej ostrzega przed hierarchizacją etniczną, a z trzeciej – osobom poddawanym takim se-
gregacjom nadaje status świętej ofiary.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego. 
Projekt powstał dzięki współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ i Archiwum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
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Stanisław Dróżdż 
Pojęciokształty
Kuratorzy: Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka
Wernisaż: 25.4.2019, godz. 18
Miejsce: budynek A, poziom -1

Stanisław Dróżdż jest jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiej sztuki konceptualnej oraz 
najwybitniejszym polskim poetą konkretnym. W 2003 roku reprezentował Polskę na weneckim 
Biennale. W 2019 roku przypada 80. rocznica urodzin i jednocześnie 10. rocznica śmierci artysty. 
Z tej okazji Muzeum prezentuje jego indywidualną wystawę, w całości złożoną z dzieł pochodzących 
z Kolekcji MOCAK-u.

Tytuł Pojęciokształty to nazwa, którą artysta określał swoje prace. Czasami nadawał słowom i znakom 
formę przestrzenną, łącząc doświadczenie sensualne z intelektualnym. Dzięki temu ujawniał prze-
nikanie się obu sfer.

Stanisław Dróżdż z wykształcenia był polonistą. Mimo że bardziej czuł się poetą niż artystą wizu-
alnym, jego twórczość zaliczana jest do sztuki. Punktem wyjścia jego prac były słowa, litery, znaki 
interpunkcyjne i symbole matematyczne. Tworzył wydruki, odbitki, maszynopisy, obiekty, instala-
cje oraz prace interaktywne.

Stanisław Dróżdż, bez tytułu [środek], 
1998, 80 × 80 cm, Kolekcja MOCAK-u
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Michael Schmidt 
LEBENSMITTEL
Kurator: Thomas Weski 
(Stiftung für Fotografie und Medienkunst mit 
Archiv Michael Schmidt)
Współpraca artystyczna: Laura Bielau
Koordynatorzy: Joanna Gorlach, Mateusz Grymek
Wernisaż: 25.4.2019, godz. 18
Czas trwania wystawy: 26.4–16.6.2019
Miejsce: Galeria Beta

Projekt książki i wystawy LEBENSMITTEL (Produkty spożywcze) Michaela Schmidta, fotografa uro-
dzonego w roku 1945 w Berlinie, obejmuje 177 zdjęć. Powstał w latach 2006–2010 podczas jego 26 
podróży po Niemczech, Norwegii, Holandii, Austrii, Włoszech i Hiszpanii. W ich trakcie Schmidt 
fotografował tuczarnie, ubojnie, hodowle ryb i uprawy szklarniowe, plantacje owoców i warzyw, 
wytwórnie makaronu i sera, a także zakłady przetwórstwa mięsa, ziemniaków i owadów.

Jego obraz współczesnej produkcji żywności nie jest wyrażonym wprost oskarżeniem. Artysta raczej 
stawia pytania, niż udziela odpowiedzi. Fotografie są ujęciami detali. Często trudno określić, jakie 
produkty są na nich widoczne. Seria dokumentuje, jak dalece sposób wytwarzania żywności kształ-
towany jest przez standardy uprzemysłowienia i produkcji masowej. Dawniej konsumenci znali po-
chodzenie wyrobów, obecnie procesu ich przygotowania nie cechuje już indywidualność, ale pod-
porządkowanie normom i efektywność.

W cyklu LEBENSMITTEL Schmidt po raz pierwszy obok zdjęć czarno-białych wykorzystuje także fo-
tografię kolorową, umożliwiającą mu ukazanie estetycznej doskonałości produktów, do której dąży 
przemysł, a także materialności ich opakowań. W roku 2014, krótko przed swoją śmiercią, Michael 
Schmidt za ten projekt otrzymał prestiżową Prix Pictet.

Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu 
Miesiąc Fotografii w Krakowie 2019

Michael Schmidt, bez tytułu, z cyklu LEBENS-
MITTEL, 2006–2010, odbitka żelatynowo-
-srebrowa, 56,1 × 81,6 cm, courtesy Galerie 
Nordenhake, Berlin/Sztokholm, © Stiftung 
für Fotografie und Medienkunst mit Archiv 
Michael Schmidt
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Anna Orłowska 
Pompier, błoto, socrokoko
Koordynatorzy: Joanna Gorlach, Mateusz Grymek
Wernisaż: 25.4.2019, godz. 18
Czas trwania wystawy: 26.4–16.6.2019
Miejsce: Galeria Re

Po II wojnie światowej w Polsce przymusowo upaństwowiono wszystkie zamki i pałace. Rozpoczął się proces 
ich adaptacji do nowych funkcji. Właściciela zastąpili najemca i użytkownik, lecz fascynacja vie de château 
nie zniknęła. Przetrwała w dziwnym kontraście z ideologią, która podważyła rację bytu tych obiektów i przy-
czyniła się do ich dewastacji. Nowe państwo ludowe zawłaszczyło także symboliczny wymiar pałacu, budując 
na nim obraz swojego prestiżu. Zrodzony w powojennej malignie styl budownictwa zawierał w sobie zatem 
wiele sprzeczności. Nowoczesność i postępowość kłóciły się z historycznymi cytatami, potrzeba wznoszenia 
monumentalnych gmachów „oddających wielkość epoki” nijak się miała do potrzeb człowieka pracy. Opo-
wieść osnuta wokół socrealizmu brzmi trochę jak baśń, podobnie jak historia budowy Nowej Huty, gdzie roz-
ległe żyzne łąki nad Wisłą w ciągu paru lat zmieniono w utopię – „szczęśliwe miasto szczęśliwej przyszłości”. 
Jak w soczewce skupiają się tu skomplikowane mity i fantazje tamtej ideologii i tamtego czasu.

Anna Orłowska, która swój ostatni projekt (Futerał, 2018) poświęciła polskim pałacom, jako punkt 
wyjścia wystawy wybrała nowohucki „pałac dożów”, czyli centrum administracyjne niegdysiej-
szej Huty imienia Lenina. W tej nazwie, spontanicznie nadanej przez mieszkańców Nowej Huty, 
pobrzmiewa echo dawnych fantazji i utopii, ale też współczesna prawda o tej niezwykłej dzielnicy 
Krakowa. Obrosła w mity i legendy, stała się w ostatnich latach atrakcją turystyczną, coraz chętniej 
odwiedzaną przez zagranicznych miłośników peerelowskiej egzotyki. Orłowska sfotografowała „pałac 
dożów” oraz dworek Jana Matejki, stojący około kilometra dalej. Fizyczna bliskość tych budowli, na-
leżących do różnych epok, stała się pretekstem do zastanowienia nad mentalnym i formalnym pokre-
wieństwem sztuki największego polskiego pompiera z socrealizmem.

Projekt Anny Orłowskiej został przygotowany na zlecenie Mie-
siąca Fotografii w Krakowie 2019. Pomysł, by do udziału w pro-
gramie głównym zaprosić artystów wizualnych, którzy przy 
wsparciu finansowym ze strony festiwalu zrealizują autorską in-
terpretację tematu zaproponowanego przez organizatora, zrodził 
się w roku 2017. Od tamtej pory zespół MFK zaprasza wybranych 
twórców do współpracy, a jednocześnie zachęca ich do podejmo-
wania tematów związanych z Krakowem i jego okolicą.

Projekt Pompier, błoto, socrokoko ma premierę w ramach MFK 2019 
w Galerii Re w MOCAK-u. W poprzednich edycjach festiwalu pre-
zentowano tu prace Diany Lelonek (2017) i Michała Łuczaka (2018).

Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu 
Miesiąc Fotografii w Krakowie 2019

Anna Orłowska, z cyklu Pompier, błoto, socrokoko, 2019, fotografia, 
© Anna Orłowska
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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

Kontakt dla mediów
Marta Sokołowska 
sokolowska@mocak.pl 
tel. (12) 263 40 55
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