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Sport w sztuce
Wernisaż: 18.5.2012
Wystawa otwarta w dniach: 19.5–30.9.2012
Kuratorzy: Monika Kozioł, Delfina Piekarska, Maria Anna Potocka

Volker Hildebrandt, Beckenbauer: Powitanie, 2005

Artyści: Kuba Bąkowski, Andrea Bender, Olaf Breuning, Roderick Buchanan, Paolo Canevari, Leon
Chwistek, Josef Dabernig, Simone Demandt, Edward Dwurnik, Margret Eicher, Harun Farocki, Richard
Fauguet, Massimo Furlan, Wolfgang Gärber, Volker Hildebrandt, Vlastimil Hoffman, Pravdoliub Ivanov,
Rafał Jakubowicz, Zuzanna Janin, Assa Kauppi, Justyna Koeke, Katarzyna Kozyra, Kamil Kuskowski,
Robert Kuśmirowski, Antal Lakner, Sigalit Landau, Zbigniew Libera, Ulrike Lienbacher, Ingeborg
Lüscher, Marcin Maciejowski, Olaf Nicolai, Jerzy Nowosielski, Agnieszka Polska, Kathrin Rabenort, Leni
Riefenstahl, Sławomir Rumiak, Katarzyna Sagatowska, Janek Simon, Zdzisław Sosnowski, Beat Streuli,
Leon Tarasewicz, Timm Ulrichs, Wunderteam

2

muzeum sztuki współczesnej w krakowie

www.mocak.pl

Sport w sztuce to – po Historii w sztuce – druga wystawa z cyklu przedstawiającego, jak artyści postrzegają
sprawy, którymi żyje człowiek.
Sport to niezwykle ważny terapeuta, zdejmujący z człowieka męczące warstwy zwierzęcości i agresji.
Wymyśliliśmy sposób na to, aby walczyć i zwyciężać, nie robiąc nikomu realnej krzywdy. Ten świat
sztucznych zachowań i precyzyjnych reguł jest kopalnią symboli i świetnie nadaje się do analizowania
tajnych zakamarków ludzkiej egzystencji. Nic dziwnego, że w sztuce sport pojawia się dość często i ma
bardzo różne „zastosowania”.
Sport w sztuce jest międzynarodową wystawą prezentującą prace kilkudziesięciu artystów i mającą ambicje ukazania jak najszerszej – zarówno od strony problemowej, jak i medialnej – interpretacji tematyki
sportowej. Pokażemy na niej dzieła klasyków malarstwa, twórców filmów i obiektów oraz artystów ryzykujących życiem w konfrontacji z ekstremalnymi wyczynami sportowymi.
Celem wystawy – podobnie jak całego cyklu – jest pokazanie ścisłego związku pomiędzy życiem a sztuką,
udowodnienie, że sztuka wspiera zrozumienie kondycji ludzkiej, oraz ujawnienie, że w każdej zabawie
kryje się powaga, a jak już się uchwyci powagę, to można się nią pobawić.
Wystawie towarzyszy katalog.
Autorzy tekstów: Jochen Gery / Delfina Piekarska, Honorata Jakubowska, Elfriede Jelinek, Lucien Kayser,
Józef Lipiec, Maria Anna Potocka

Marcin Maciejowski, Młodzi nie chcą
się uczyć ani pracować, 2000
olej na płótnie, Fundacja Sztuki
Polskiej ING
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Wystawa Sport w sztuce prezentuje kilka odniesień do problematyki sportu, które na różne sposoby wykorzystują jego potencjał. Szeroko
reprezentowanym podejściem, które równocześnie można uznać za nawiązujące do tradycyjnych praktyk sztuki, jest wykorzystywanie
odpowiedniego medium, które tak „dręczy” narzucony mu temat, że w efekcie artysta otrzymuje pożądane przesłanie symboliczne lub pożądany
efekt estetyczny. Na wystawie klasycznym przykładem takiego podejścia jest Leon Chwistek, którego Szermierka doskonale obrazuje wykorzystanie
tematu do uskutecznienia eksperymentalnej gry medialnej, wymagającej wielkiej ekspresji. Jerzy Nowosielski prowadzi zupełnie inną grę, mieszając
znaczeniowość tematu z medium łagodzącym dosłowność. U niego sport jest pretekstem do rozebrania kobiety, a malarstwo, maską kryjącą
realizm mrocznych wyobrażeń. Neutralizujące dotknięcie malarstwa pojawia się również w pracy Kamila Kuskowskiego Barwy klubowe. Szaliki
kibiców, namalowane w formie abstrakcji geometrycznych, całkowicie tracą swoją zaczepność. Leon Tarasewicz z kolei traktuje sytuacje realne
jako inspiracje do napięć abstrakcyjnych, które – zgrabnie przepuszczone przez malarstwo – odnoszą się do stanów emocjonalno-egzystencjalnych.
Jeszcze inną, nie mniej spektakularną operację medialną na temacie sportowym przeprowadza Andrea Bender. Doprowadza do siłowego zwarcia
między ekspresją prawdziwej walki, a ekspresją obrazującego ją malarstwa. Ponieważ brakuje zasad sędziowania takim walkom, więc każdy
indywidualnie decyduje o zwycięstwie. Wydaje się, że zwyciężyło malarstwo. Zupełnie inną grę medialną przeprowadza w swojej sztuce Leni
Riefenstahl. W jej przypadku operowanie sportem jest przesiąknięte zbrodniczą propagandą, co w najmniejszym stopniu nie przeszkadza
wartościom artystycznym tej sztuki, o ile wręcz ich nie wspomaga. Ten paradoks wynika z faktu, że jej filmy i fotografie zawsze – zapewne niechcący
– unieważniały treść na rzecz metody. Treść dawno przepadła, natomiast pozostało wielkie uznanie dla metod operowania znaczeniami. Nie mniej
wyrafinowane podejście medialne pojawia się w pracy Katarzyny Kozyry Lords of the Dance, chociaż mamy tu do czynienia z zupełnie innym
problemem i estetyką. Riefenstahl ostentacyjnie manifestuje wysmakowaną perfekcyjność, natomiast Kozyra nonszalancko i otwarcie odrzuca
dążenie do ładności czy precyzji. W dużym stopniu wymaga tego koncept, ponieważ mamy do czynienia z trzema obserwatorami, z których każdy
dysponuje inną starannością w operowaniu kamerą, w rezultacie czego trzy różne spojrzenia kreują trzy różne światy. Problem różnorodności
percepcji podejmuje również Harun Farocki, artysta, który potrafi precyzyjnie wykorzystywać cudze materiały nieartystyczne i zamieniać je
w sztukę. Jego instalacja na temat Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006 roku jest kubistycznym miksem medialnym, pokazującym, jak różne
twarze może mieć to samo zjawisko w zależności od koncepcji patrzenia na nie. O ile Farocki respektuje prawdę zjawiska, o tyle Agnieszka Polska
zamienia je w coś zupełnie innego. Narzucając starym fotografiom animację, uzyskuje głębokie przeinaczenie znaczeń. Bardzo interesującą
i przewrotną formę interpretacji zdarzeń sportowych przyjął Volker Hildebrandt. Rozbijając sekwencję ruchu na kilkadziesiąt kolejnych
pozycji stworzył wrażenie totalnego bezruchu. Kuba Bąkowski wprowadza inne przeinaczenie prawdy sytuacyjnej. Wykorzystuje ograniczenia
rejestracyjne fotografii i ośmiela się porównać z mistrzynią w podnoszeniu ciężarów. Simone Demandt z kolei przeprowadza analizę fotograficzną
sal gimnastycznych, wykorzystując ich pragmatyczną geometrię do stworzenia kompozycji minimalistycznych. Najbardziej tradycyjne podejście
medialne reprezentuje Katarzyna Sagatowska, która w swoich fotografiach zajmuje się estetyzacją sportu.
*Maria Anna Potocka, Od ciała do duszy… i z powrotem, fragment tekstu z katalogu towarzyszącego wystawie Sport w sztuce

Sport w sztuce, fot. R. Sosin
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Kolekcja MOCAK-u III
Kolekcja III – zachowując kilkanaście prac z poprzedniej odsłony – rozszerza swoją ekspozycję o liczne
prace fotograficzne. Staramy się pokazać, jak szeroki zakres wypowiedzi artystycznej mieści się
w medium fotografii. Prezentujemy monumentalną fotografię metafizyczno-estetyczną, fotografię
społeczną, analizy języka fotografii, fotografię jako ślad zdarzeń ulotnych oraz fotografię w roli narzędzia
komentującego inne media sztuki. Zakres możliwości medium fotograficznego okazuje się oszałamiający.

Artyści: Mirosław Bałka, Charlotte Beaudry, Jerzy Bereś, Bernhard Johannes Blume, Rafał Bujnowski,
Marek Chlanda, Josef Dabernig, Andrzej Dłużniewski, Stanisław Dróżdż, Veaceslav Druta, Pola Dwurnik,
Edward Dwurnik, Dick Higgins, Aleksander Honory, Nan Hoover, Jerzy Kałucki, Koji Kamoji, Krištof
Kintera, Grzegorz Klaman, Milan Knižák, Paweł Książek, Piotr Lutyński, Marcin Maciejowski, Bartek
Materka, Vlado Martek, Maria Michałowska, Géza Perneczky, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Mikołaj
Smoczyński, Maria Stangret, Petr Štembera, Beat Streuli, Jiří Valoch, Krzysztof Wodiczko, Heimo
Zobernig, Otto Zitko

Kolekcja MOCAK-u III, fot. R. Sosin
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Siergiej Bratkow
Gdy mężczyźni są na wojnie
Wernisaż: 18.5.2012
Wystawa otwarta w dniach: 19.5–17.6.2012
Koordynatorzy: Agnieszka Olszewska, Katarzyna Wąs

Siergiej Bratkow, Sasza, z cyklu Dzieciaki I, 2000
© artysta, dzięki uprzejmości Regina Gallery,
London & Moscow

Wystawa organizowana
w ramach 10. jubileuszowej edycji
Miesiąca Fotografii w Krakowie 2012.

Siergiej Bratkow, z cyklu Żołnierki, 2001, © artysta,
dzięki uprzejmości Regina Gallery, London & Moscow

Wystawa prac Siergieja Bratkowa, ukraińskiego fotografa konfrontującego w swojej twórczości tradycję
Wschodu z wpływami Zachodu. Wywodzący się z radykalnego realizmu artysta brutalnie obnaża
mechanizmy rządzące postsowieckim społeczeństwem. Na wystawie w MOCAK-u zaprezentowane
zostaną prace z serii Dzieciaki oraz Żołnierki. Jego zdjęcia ukazują bezdomne dzieci, prostytutki,
żebraków, często przybierają teatralną formę.
Cykl Dzieciaki obnaża prawdę o przedwczesnym dorastaniu młodego pokolenia. Fotografie są surowym
obrazem skutków, jakie kultura masowa wywierać może na osobowość i zachowanie młodych. Tytułowe
dzieci to przyjmujące – zdawać by się mogło obce – wyuzdane pozy i strojące dorosłe miny Lolity.
Bratkow ukazuje wizję końca dzieciństwa, nadchodzącego wraz z włączeniem telewizorów sączących
destrukcyjne wzorce.
Drugi cykl to Żołnierki – piękne, ponętne kobiety w żołnierskich mundurach. Kontrast jest kluczem do
twórczości Bratkowa, a jak twierdzi on sam, także do zrozumienia Ukrainy.
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Nowe wydawnictwa MOCAK-u:
Katalog Kolekcja MOCAK-u II

Publikacja stanowi prezentację prac artystów pokazanych na wystawie Kolekcja MOCAK-u II.
Autorzy tekstów: Monika Kozioł, Maria Anna Potocka

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Museum of Contemporary Art in Krakow

Kolekcja MOCAK-u
The MOCAK Collection

II

AES+F
Tomasz Bajer
Mirosław Bałka
Charlotte Beaudry
Eligiusz Bielutin
Rafał Bujnowski
Tomasz Ciecierski
Josef Dabernig
Marta Deskur
Stanisław Dróżdż
Edward Dwurnik
Pola Dwurnik
Dick Higgins
Matthias Jackisch
Aleksander Janicki
Jerzy Kałucki
Koji Kamoji
Krištof Kintera
Grzegorz Klaman
Jarosław Kozłowski
Paweł Książek

Agnieszka Kurant
Robert Kuśmirowski
Lars Laumann
Piotr Lutyński
Małgorzata Markiewicz
Bartek Materka
Maria Michałowska
Krzysztof Penderecki
Mieczysław Porębski
Jerzy Rosołowicz
Wilhelm Sasnal
Janek Simon
Mikołaj Smoczyński
Maria Stangret
Beat Streuli
Paweł Susid
Grzegorz Sztwiertnia
Zbigniew Warpechowski
Krzysztof Wodiczko
Otto Zitko

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Museum of Contemporary Art in Krakow

14.05.2012 08:56

Trzeci numer pisma „MOCAK Forum”

Redaktorem trzeciego wydania jest Samuel Nowak, a temat numeru to „PRZYJEMNOŚCI POPULARNE”.
Projekt okładki przygotował młody artysta – Janek Szewczyk.

03
1/2012 [3]
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PRZYJEMNOŚCI POPULARNE

PRZYJEMNOŚCI POPULARNE
10.05.2012 16:36

W części tematycznej, poświęconej kulturze popularnej, między innymi:
– tenis kobiecy jako przedmiot badań kulturowych;
– rozmowy z Rafałem Bujnowskim i Andą Rottenberg o „działaniach
popularnych”;
– artystka pop, czyli Alina Szapocznikow;
– esej wizualny Laury Paweli;
– fotograficzna relacja z gorących tureckich kurortów.
W EDUKATORNI można przeczytać, co artyści myślą o edukowaniu sztuką.
Dla najmłodszych – wkładka edukacyjną projektu Marty Sali.
W części „mocakowej” odkrywamy kilka tajemnic Archiwum Mikołaja
Smoczyńskiego i przybliżamy projekt Muzeum Kobiet.
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MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
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: Julita Kwaśniak (kwasniak@mocak.pl)

Współfinansowanie wystawy Sport w sztuce

Honorowy patronat
nad wystawą Sport w sztuce
objęła Minister Sportu i Turystyki

Honorowy patronat
nad wystawą Sport w sztuce
objął Polski Komitet Olimpijski

Projekt utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.

8

