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Wystawy – czerwiec 2012

Pola Dwurnik

Erotyczny ogród Apolonii
Miejsce: Galeria Alfa
Wernisaż: 28.6.2012
Wystawa otwarta w dniach: 29.6–30.9.2012
Kurator: Monika Kozioł

Pola Dwurnik
Wymarzony ogród Apolonii, 2011-2012
olej / płótno

Na indywidualnej wystawie Poli Dwurnik zostaną pokazane prace z serii Ogród Apolonii. Cykl obrazów
nawiązuje do libretta opery Georga Friedricha Händla Alcina, w którym mieszkająca na wyspie czarownica zamienia byłych kochanków w rośliny i zwierzęta. Pod postacią zwierząt artystka przedstawia swoich
kolejnych partnerów i idąc tropem tej metafory, analizuje swoje związki z nimi.
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Erotyczna przeszłość to jeden z najcenniejszych i najbardziej strzeżonych skarbów kobiety. Tego sekretu nie
dzieli się z rodzicami, przyjaciółkami, rodzeństwem ani nawet – a może zwłaszcza – z mężczyznami . Dlatego
nie mogę podać wielu szczegółów dotyczących intymnych związków, które symbolizują zwierzęta na moich
obrazach. […] Powiem tyle: jesienią 2010 roku przeżywałam euforyczną „depresję” po rozstaniu z chłopakiem.
Dniami i nocami analizowałam wspólne chwile i moją bardziej odległą przeszłość. Muszę przyznać, że nie jestem
typem romansowym i każdy mężczyzna ucieleśniał w moich oczach spełnienie marzenia o idealnej, wiecznej
miłości. I tak, zastanawiając się nad przyczynami kolejnej porażki, grą płci i „teatrem seksualnym” oraz cechami
charakteru poszczególnych partnerów, natrafiłam na operę Georga Friedricha Händla Alcina napisaną na
kanwie Orlanda szalonego. Cóż to było za odkrycie! Oto znalazłam klucz do niekończących się wątpliwości.
Mogłam już tylko zamknąć się w pracowni, zawierzyć intuicji, pamięci podświadomości i poprzez nadanie byłym
chłopakom „zwierzęcych masek” zanalizować przeszłość i ją odczarować.
[…] Przemieniając byłych mężczyzn w zwierzęta, posługując się figurą retoryczną, zamykając ich w ramie
obrazu, nazywając to miejsce – istniejące teraz realnie na płótnie, ale także mentalnie w mojej świadomości
– Ogrodem Apolonii, uwolniłam się od obezwładniającego chaosu wspomnień. Nie odczuwam już szkodliwej
potrzeby ciągłego powracania do minionych chwil, analizowania ich i oglądania ze wszystkich stron, z którego
nic nie wynika. Na przeszłość nałożyłam porządek „baśniowy” i zamknęłam zwierzęta w m o i m ogrodzie,
akceptując ich istnienie w moim życiu. Terapeutyczna moc sztuki? Wolałabym tak nie mówić – od lat stronię od
wszelkich terapii, psychoanaliz i psychoterapeutów, z nikim się też nie konsultowałam. Po prostu zareagowałam
na rzeczywistość w naturalny dla mnie sposób. Była to wielka przyjemność. Kocham malować obrazy!*
*Pola Dwurnik, Na wyspie Alcyny, fragment z katalogu wystawy Erotyczny ogród Apolonii

Pola Dwurnik
Ogród Apolonii, 2011-2012
olej / płótno

3

muzeum sztuki współczesnej w krakowie

www.mocak.pl

No Budget Show 4
Miejsce: Galeria Beta
Wernisaż: 28.6.2012
Wystawa otwarta w dniach: 29.6–30.9.2012
Przygotowanie wystawy ze strony MOCAK-u: Delfina Piekarska
Aranżacja wystawy: Robert Kuśmirowski

Wystawa zrealizowana według pomysłu artysty Roberta Kuśmirowskiego. Jest to czwarta z serii wystaw
No Budget Show, wcześniej prezentowanych między innymi w lubelskim Towot Squat oraz warszawskiej
Galerii Kordegarda.
W MOCAK-u pokazane zostaną prace młodych artystów stworzone, tak jak wskazuje tytuł wystawy,
bez jakiegokolwiek lub z niewielkim nakładem finansowym. Z jednej strony jest to nawiązanie do
romantycznej koncepcji tworzenia bez środków pieniężnych, z drugiej – pośredni komentarz na temat
finansowania sztuki i kultury.
Pasożyt, jeden z artystów biorących udział w wystawie No Budget Show 4 zamieszka w przestrzeni
Galerii Beta na czas około dwóch tygodni. Będzie realizował projekt, który „polega na przeniesieniu idei
pasożytnictwa z natury do kultury. Pozwala to na bezpośrednie, niekonwencjonalne utrzymywanie się ze
sztuki twórcy, który świadomie sprowadził swoje całe działanie do pasożytnictwa. Mieszkanie / przestrzeń,
którą daje żywiciel, staje się bazą pozwalającą na przetrwanie, punktem wyjścia do dalszych działań”.
Artyści: Konrad Aleksander, Another Photographer, Marzena Bis, Krzysztof Bryła, Anna Chabros, Maciej
Chorąży, Michał Chudzicki, Rafał Czępiński, Kamila Czosnyk, Tomasz Foltyn, Viola Głowacka, Emrah Gökdemir,
Michał Jadczak, Marcin Kokoszko, Emilia Kołowiecka, Paweł Korbus, Tomasz Koszewnik, Anna Kuc, Kamil
Kuzko, Daniel Małecki, Michał Mejnartowicz, Arek Pasożyt, Jacek Piotrowicz, Maciej Połynko, Radar, Piotr
Strobel, Piotr Szczur, Liwia Sztyc, Krzysztof Turlewicz, Jacek Wierzchoś, Radek Włodarski, Emilia Żukowska

Jacek Piotrowicz, Marionetki, 2011
technika mieszana
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No Budget Show to rozwijający się projekt. Rozpoczął się w 2009 roku w Towot Squat w Lublinie. Od tej pory
rozgałęzia się w różne strony, nie tylko geograficznie – migrując z Lublina do Warszawy, a teraz do Krakowa –
ale również personalnie, ponieważ co roku zmieniają się artyści biorący w nim udział. Nie sposób zaszufladkować
projektu pod hasłem „wystawa”. Może się to wydawać dziwne, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę miejsce,
w którym będzie on tego roku prezentowany i w którym zakorzeni się na kilka miesięcy – przestrzeń Galerii
Beta w MOCAK-u. Nie sposób także zastosować do tego projektu zwyczajowo obieranej kolejności działań,
wyznaczającej harmonogram przygotowań do wystawy: wybór prac, przygotowanie katalogu, ustalenie
warunków wypożyczenia prac i transport, w końcu aranżacja wystawy. W tym przypadku mamy do czynienia
z długofalowym procesem, którego jednym z efektów jest organizowana wystawa. Coroczne spotkania-wystawy
to okazja do zaprezentowania prac szerszej publiczności. Pokazują one, że istnieje całkiem nowa propozycja
pokazywania sztuki, która ma bardziej społeczny charakter. Jednocześnie udział w projekcie jest ważnym
osobistym przeżyciem dla wystawiających. Istotną rolę odgrywa tutaj Robert Kuśmirowski, który jest nie tylko
pomysłodawcą, „kontrolerem jakości” i opiekunem, ale także osobą inspirującą do dalszej pracy twórców,
którym nie zależy na pokazywaniu tego, co robią, w galeriach i instytucjach. Dla nich bardzo ważny jest udział
w No Budget Show, praca z Robertem, jego rada, dyskusje, które się wywiązują, i więzi, które się tworzą
w trakcie tych interakcji. Duża ilość prac powstaje specjalnie na tę wystawę. Są one skrupulatnie
dopracowywane, ich forma i kształt ewoluują, dostosowując się do charakteru i wielkości miejsca. Różne
rozumienia idei wystawy oraz bezbudżetowości ujawniają się w samych pracach artystów. Są one krytyczne,
polemiczne, ironiczne, zabawne… Artyści opowiedzieli mi o nich podczas rozmów, wymiany e-maili, a także
w tekstach, które napisali. Dzięki temu podczas pracy nad wystawą najpierw miałam do czynienia z ludźmi, a
dopiero później z obiektami, które będą pokazywane. W rozmowach często podkreślano, że działania większości
artystów wpisują się w ideę tworzenia „no budget”, ponieważ ich działalność odbywa się bez wsparcia
finansowego. Problem finansowania sztuki stał się tematem niektórych z prac na wystawie*.
*Delfina Piekarska, O czym będzie No Budget Show 4 (z katalogu wystawy No Budget Show 4)

Piotr Szczur, obraz z cyklu
Poszukiwania, olej / płótno

5

muzeum sztuki współczesnej w krakowie

www.mocak.pl

Czytaj dalej >>>
Miejsce: Czytelnia MOCAK-u (budynek B)
Wernisaż: 28.6.2012
Wystawa otwarta w dniach: 29.6–31.7.2012
(w godzinach otwarcia Biblioteki MOCAK-u: poniedziałek – piątek, godz. 9–16)
Koncepcja: Magdalena Mazik, Katarzyna Wincenciak

Kameralna wystawa w Bibliotece MOCAK-u stwarza okazję do poznania wybranych książek
artystycznych i katalogów pochodzących z kolekcji i archiwum Muzeum.
Pokaz zaprasza do gry z przestrzenią i porządkiem biblioteki. Zachęca do podążania za tytułem Czytaj
dalej›››, do samodzielnego poszukiwania informacji o książkach i stojących za nimi historii. Wystawa nie
boi się też pytania o przyszłość książki i rolę, jaką odegrają w niej biblioteczne półki.
Prezentowane książki układają się w kilka całkiem różnych narracji. Można odnaleźć wątek tworzenia
autobiografii (Wilhelm Sasnal, Zeszyt; Vlado Martek, A Biography; Bernard Villers, Pliage, Remorqueur), nowe
prace na bazie istniejącego już tekstu (Robert Kuśmirowski, Melancholijne przedmioty; Jarosław Kozłowski,
„Reality”; Tomasz Baran, Linus Pauling, Chemia ogólna…) czy zmagania na granicy mediów (Géza Perneczky,
[soft geometry]; Dietrich Helms, Attrape: Schwarze Quadrate; Tomasz Konart, Inside).
Magdalena Mazik i Katarzyna Wincenciak

Bibliografia:
Tomasz Baran, Linus Pauling, Chemia ogólna.
Wstęp do chemii opisowej z zarysem nowoczesnych teorii, PWN,
Warszawa 1959, Kraków 2012.
Dietrich Helms, Attrape: Schwarze Quadrate, Wilhelm Hack
Museum, Ludwigshafen 1979.
Tomasz Konart, Inside, 1985.
Jarosław Kozłowski, Ćwiczenia z estetyki, Galeria Foksal,
Warszawa 1976.
Jarosław Kozłowski, Kolor, Galeria Pawilon, Kraków 1978.
Jarosław Kozłowski, “Reality”, ZPAP, Poznań 1972.
Vlado Martek, Sve na manju. Slavu istine, Zagreb 1995.
Vlado Martek, A Biography, Zagreb 1993-1994.
Robert Kuśmirowski, Melancholijne przedmioty,
Galeria Potocka, Kraków 2008.
Helmut Nickels, Very Many Very Simple Drawings, 1987.
Géza Perneczky, [soft geometry], 1985.
Wilhelm Sasnal, Zeszyt, Galeria Zderzak, Kraków 1999.
Jadwiga Sawicka, Kalendarzyk z wystawami, Galeria Arsenał, Białystok 2006.
Bernard Villers, Pliage, Remorqueur, 1996.

Czytaj dalej >>>, fot. R. Sosin
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czyli wspólne malowanie rowerów
na początek wakacji!
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Sobota, 30 czerwca, godz. 12-17
MOCAK, ul. Lipowa 4

reCYCLING

MOCAK zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w akcji społeczno-artystycznej reCYCLING, podczas
której wspólnie przemalujemy nasze rowery i przygotujemy je na rozpoczynające się lato.

czyli

wspólne malowanie
rowerów

Podczas wydarzenia będzie można:
• twórczo przemalować swój rower, wpływając tym samym na estetykę miasta;
• odwzorować specjalnie przygotowane szablony na swoim rowerze;
• przynieść lub stworzyć na miejscu własny szablon;
• dowiedzieć się więcej na temat zanieczyszczenia powietrza w Krakowie;
• zobaczyć prezentację dotyczącą roweru jako elementu kultury;
• skorzystać ze zniżek przygotowanych dla rowerzystów na tę okazję przez ekobistro Papuamu.

na początek wakacji

Zainicjowane przez MOCAK wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest uwrażliwienie
mieszkańców Krakowa na związek pomiędzy sztuką wizualną a estetyką miasta. Akcja reCYCLING zrodziła się z zaangażowania Muzeum w sprawy wspólnoty lokalnej Krakowa, między innymi w jakość życia
szablony jego mieszkańców.

30.6.2012

zablon

godz. 12–17

Do udziału w akcji zaprosiliśmy kilkudziesięciu artystów, którzy przygotują specjalne szablony. Będzie je
można odwzorować na rowerach i w ten symboliczny sposób zaznaczyć, że w naszym codziennym życiu
ków czekają
jest miejsce na działania artystów.

u.

MOCAK, ul. Lipowa 4 (Zabłocie)

Materiały zapewnia firma MOTIP DUPLI.

Sponsor wydarzenia

ramach

Patroni medialni
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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)

Mecenas MOCAK-u

Partnerzy MOCAK-u

Patroni medialni

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