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Wystawy – październik 2012

JiŘí KolÁŘ
Kolaż z łasiczką

Wernisaż: 18.10.2012
Wystawa otwarta w dniach: 19.10.2012–27.1.2013
Kurator: Maria Anna Potocka
Koordynator: Katarzyna Wąs

Jiří Kolář, Dama z łasiczką, 1966
rolaż i chiazmaż, dzięki uprzejmości
Neues Museum in Nürnberg

Wystawa Jiříego Kolářa w MOCAK-u jest pierwszą od lat polską prezentacją twórczości jednego
z najwybitniejszych czeskich twórców. Artysta ten, znany na całym świecie głównie ze swojej twórczości
wizualnej zajmował się także literaturą, zarówno poezją, jak i prozą. Był również tłumaczem. Jego prace
plastyczne odzwierciedlają w swoje złożonej strukturze wielość zainteresowań artysty.
Na początku twórczości Jiříego Kolářa stoi słowo. Eksperymenty z różnymi typami poezji wizualnej
prowadziły go w kierunku plastyki. Kolář dokonał destrukcji klasycznej formy literackiej, a jego wiersze
w coraz większym stopniu przypominały dzieło wizualne. Z czasem prawie całkowicie zarzucił słowo
na rzecz języka wizualnego, rozwijając na wiele sposobów technikę kolażu. Tworzone przez siebie
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nowatorskie techniki opisał i zdefiniował w wydanym w 1979 roku Slovníku metod. Kolaże Kolářa były
najczęściej efektem ponownego zestawienia ze sobą pociętych lub podartych reprodukcji obrazów,
zdjęć, drukowanych tekstów i zapisów nutowych dających efekt multiplikacji i ruchliwości struktury.
Prezentowane na wystawie prace, pochodzące z Neues Museum für Kunst und Design w Norymberdze oraz
Muzeum Kampa w Pradze, pokażą szerokie spektrum technik, jakie wykorzystywał w swej twórczości
artysta. Znajdą się na niej przykłady dzieł wykonany w technice stanowiące kompilację ponownie
użytych druków. Artysta z reprodukcji dawnych dzieł tworzył nowe prace, nadając im nową jakość
i sytuując w odmiennych strukturach uwarunkowań kulturowych, a zarazem konfrontując ze sobą tradycję
i nowoczesność.
Wystawie towarzyszy katalog.

Jiří Kolář (1914-2002) – czeski poeta, dramaturg, tłumacz i plastyk. Po zakończeniu edukacji w szkole
podstawowej zarabiał jako stolarz. W 1934 roku zaczął tworzyć surrealistyczne kolaże i pisać wiersze
inspirowane poetyzmem i futuryzmem. Po raz pierwszy wystawiał w 1937 roku. Był jednym z założycieli
czeskiej Grupy 42 (Skupina 42), składającej się z literatów i plastyków. Więziony w okresie stalinowskim,
po 1970 roku otrzymał zakaz publikowania. Zdobył światowa sławę jako plastyk, często wystawiającw
latach 70. między innymi w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Po 1979 roku przebywał na emigracji,
mieszkając głównie w Paryżu. W 1997 roku zdecydował się na powrót do Pragi, gdzie mieszkał aż do śmierci.

Jiří Kolář, bez tytułu, 1971, prolaż,
dzięki uprzejmości Muzeum Kampa –
Fundacja Jana i Medy Mládków, Praga,
fot. Oto Palán
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FLUXUS
Uwolnieni szaleńcy…

Europejskie Festiwale Fluxusu 1962-1977
Wernisaż: 18.10.2012
Wystawa otwarta w dniach: 19.10.2012–27.1.2013
Kuratorzy: Petra Stegmann oraz Peter van der Meijden, Henar Rivière,
Heike Roms, Caroline Ugelstad
Koordynator: Delfina Piekarska

Ben Vautier pływa w porcie w Nicei
26 lipca 1963 podczas Fluxus Festival
d’Art Total(et du Comportement)
fot. Philippe François

Wystawa z okazji 50. rocznicy powstania międzynarodowej sieci artystów Fluxus. W 1962 roku w Muzeum
Wiesbaden grupa młodych artystów zorganizowała festiwal Fluxus – Internationale Festspiele Neuester
Musik łączący muzykę z performancem. Na plakacie reklamującym wydarzenie pojawił się komentarz:
„THE LUNATICS ARE ON THE LOOSE... / UWOLNIENI SZALEŃCY…”. Podczas jednego z performansów
inicjatorzy ruchu ogolili sobie głowy, po czym wznosząc głośne okrzyki, rozebrali fortepian na części.
Publiczność nie kryła oburzenia, a świat po raz pierwszy usłyszał wówczas o Fluxusie. Celem wystawy
jest podsumowanie działań Fluxusu podczas europejskich festiwali organizowanych w latach 60. i 70. Na
wystawie zostaną pokazane między innymi: fotografie, wywiady z artystami, wizualizacje, prezentacje
dokumentujące lokalne wydarzenia artystyczne czy instalacje do własnoręcznego wykonania przez
zwiedzających (Do-it-yourself Fluxus installations).
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Wystawa stanowi część projektu realizowanego w kilku europejskich muzeach i instytucjach kultury. Jego
inauguracja odbyła się w lipcu 2012 roku w Akademie der Künste w Berlinie. Oprócz MOCAK-u wystawa
odwiedzi między innymi: Nikolaj Kunsthal w Kopenhadze, Centrum Sztuki Współczesnej (CAC) w Wilnie
oraz Instytut Goethego w Paryżu.

Wybrani artyści: Eric Andersen, Philip Corner, Geoffrey Hendricks, Bengt af Klintberg, Milan Knížák, Alison
Knowles, Jarosław Kozłowski, Vytautas Landsbergis, Larry Miller, Ann Noël, Ben Patterson, Willem de Ridder,
Tamas St.Auby, Ben Vautier.

Robert Bozzi, George Maciunas i Ben Vautier przedstawiają In Memoriam to
Adriano Olivetti George’a Maciunasa, 26 lipca 1963, Nicea, podczas Fluxus
Festival dArt Total (et du Comportement); fot. Philippe François
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Odciski pamięci

– projekt dotyczący różnych aspektów ludzkiej pamięci,
składający się z dwóch wystaw:

Anita Glesta
Guernica
Wernisaż: 18.10.2012
Wystawa otwarta w dniach: 19.10.2012 – 27.1.2013
Miejsce: Galeria Beta, Budynek B
Kurator: Delfina Piekarska

Anita Glesta, rzeźbiarska instalacja dźwiękowa Gernika / Guernica
Chase Manhattan Plaza, 2007
fot. Sacha Lecca

Zbombardowanie Guerniki podczas wojny domowej w 1937 roku przeszło do historii za sprawą obrazu Pabla
Picassa. Anita Glesta, amerykańska artystka, przywołuje te zdarzenia w swojej instalacji multimedialnej.
Jej trzon tworzą przeprowadzone pięć lat temu wywiady z mieszkańcami Guerniki, którzy przeżyli
bombardowanie miasta przed 70 laty. Ich wspomnienia będzie można usłyszeć, siadając na jednej
z ławek umieszczonych w podcieniach MOCAK-u, jak i obejrzeć na projekcji w Galerii Beta. Dodatkowo
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ekspozycja zostanie uzupełniona o archiwalny materiał przedstawiający zniszczone w 1937 roku miasto,
wideo pokazujące niebo nad miastem oraz sfilmowane zwierzęta – konie i byki, motywy odnoszące się
bezpośrednio do obrazu Picassa.
Nie bez powodu praca Gernika / Guernica jest pokazywana w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie,
zrewitalizowanej przestrzeni dawnej fabryki Schindlera. Jest to miejsce, gdzie historia i pamięć są ciągle obecne.
Umieszczenie właśnie w tym Muzeum pracy Glesty jest więc próbą pokazania, w jaki sposób funkcjonuje pamięć
indywidualna i jak przeradza się w pamięć zbiorową, tworząc „pomniki” poświęcone utracie, zniszczeniu.
* Delfina Piekarska, Otwarte archiwa wspomnień, fragment tekstu z katalogu wystawy

Anita Glesta (ur. 1958) – autorka instalacji, rzeźb i wideo. Duża część jej realizacji powstaje w przestrzeni
publicznej. Artystka wybiera miejsca o szczególnym znaczeniu historycznym i geograficznym.Wskazuje na
relację między człowiekiem a miejscem, która wywiera istotny wpływ na formowanie się samoświadomości
jednostki. Anitę Glestę interesuje, jak pamięć przetwarza wydarzenia z przeszłości. Część jej prac porusza
problemy polityczne (jak na przykład Guernica), inne są instalacjami site-specific pozostającymi w relacji
z elementami przyrody czy lokalną tradycją (Tra). W swojej działalności artystka podejmuje twórczy dialog
ze spuścizną artystyczną, między innymi z minimalizmem i sztuką Picassa.

Anita Glesta, instalacja
wielokanałowa,
Gernika / Guernica
White Box
Nowy Jork, 2007
fot. Sacha Lecca
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Wojciech Wilczyk
Przestrzenie postindustrialne
Wernisaż: 18.10.2012
Wystawa otwarta w dniach: 19.10.2012–27.1.2013
Miejsce: Galeria Alfa, Budynek A
Kurator: Monika Kozioł

Wojciech Wilczyk, Grodziec,
Cementownia Grodziec 20.11.2005
z cyklu Postindustrial, 2003–2006

Przestrzenie postindustrialne Wojciecha Wilczyka to próba zmierzenia się z pamięcią o miejscu. W ramach
wystawy zostanie zaprezentowanych kilkanaście fotografii pochodzących z cyklu Postindustrial. Prace
powstały w latach 2003–2006 i przedstawiają obiekty poprzemysłowe, w większości znajdujące się na
terenie Polski, między innymi w Jaworznie-Szczakowej, Katowicach-Szopienicach, Krakowie. W dużej
mierze są to opuszczone lub niedziałające już zakłady przemysłowe, które ulegają powolnemu rozpadowi,
często nie bez udziału mieszkańców pobliskich terenów. Artysta analizuje obszar postindustrialnej
rzeczywistości, której obraz może stanowić pretekst do szerszej, egzystencjalnej refleksji o przemijaniu.
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Jesienią 2003 roku jechałem podmiejskim pociągiem z Krakowa do Katowic i na wysokości Jaworzna-Szczakowej,
gdzie skład zwalnia z powodu kiepskiego stanu torowiska, zobaczyłem w oknie wagonu zjawiskowo wyglądające
poprzemysłowe ruiny. Kominy, hale i obłe silosy tajemniczego wówczas przeznaczenia, obserwowałem u schyłku
jesiennego dnia, pod światło i z dramatycznymi chmurami w tle. Postanowiłem tam wrócić z aparatem fotograficznym i się rozejrzeć, a po tym rekonesansie przez 3 najbliższe lata fotografowałem podobne obiekty.
* Wojciech Wilczyk, Postindustrial, fragment tekstu z katalogu wystawy
Wystawom w ramach projektu Odciski pamięci towarzyszy wspólny katalog.

Wojciech Wilczyk (ur. 1961) – fotograf, poeta, krytyk artystyczny. Zajmuje się fotografią dokumentalną
i reporterską. Publikuje książki, w których sąsiadują ze sobą poezja oraz fotografia. Szczególnie interesujące
są dla niego budynki opuszczonych fabryk i kopalń. Jest twórcą cyklu dokumentującego nowe zagospodarowanie architektury synagogalnej w Polsce. Stworzył serię zdjęć przedstawiających wraki samochodów
wykorzystane w niekonwencjonalny sposób, fragmenty pojazdów stanowią bowiem elementy reklamy
czy wyposażenia ogródka. Zajmował się również reportażem fotograficznym w czasie wojny w Czeczenii.
Fotograf podejmuje problematykę przemijania, zaniku miejsc charakterystycznych dla epoki industrialnej
oraz eksploatacji opuszczonych przestrzeni i starych przedmiotów w nowy sposób.

Wojciech Wilczyk, Niedomice
Niedomickie Zakłady
Celulozy, 25.03.2006, z cyklu
Postindustrial, 2003–2006
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Po co jest sztuka?
Od 19.10.2012

Kurator: Katarzyna Wąs

Projekt to próba odpowiedzenia na banalne, a jednocześnie podchwytliwe pytanie. Z pytaniem o sens istnienia sztuki zwrócimy się do różnych grup społecznych, młodzieży, studentów ASP, młodych artystów,
literatów. Realizacja projektu przewidziana jest na kilka lat, a jej efekty zostaną przedstawione w formie
wywiadów, filmów, wystaw.
Dotychczasowe poszukiwania prowadziliśmy wraz ze studentami krakowskiej ASP. W czasie rocznego seminarium w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Bednarczyka i dr Witolda Stelmachniewicza oraz pracowni interdyscyplinarnej Grzegorza Sztwiertni i Zbigniewa Sałaja spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o sensie
sztuki zarówno w wymiarze społecznym, edukacyjnym, jak i indywidualnym. Efektem naszych spotkań
są prace młodych twórców, które od października będą pojawiać się w przestrzeni MOCAK-u i na Zabłociu. Autorkami pierwszego projektu są Anna Pietrzak, Karolina Spyrka oraz Antonina Dylik. Studentki
wybrały najważniejsze fragmenty wykładów o sztuce, które pojawią się na budynkach w okolicy Muzeum.

Letnicy
Wernisaż: 18.10.2012
Wystawa otwarta w dniach: 19.10.2012 – 27.1.2013
Miejsce: Czytelnia MOCAK-u, Budynek B
Śnieżna kula z Egiptu, ciupaga z Zakopanego, pocztówki z Sopotu, statek w butelce, korale z muszelek,
ręcznik z labradorem, zielnik…
Prace grupy Banda z Wydziału Grafiki ASP w Krakowie to gra z letnimi pamiątkami i wakacyjnymi wspomnieniami. Prezentowane na wystawie kolaże, obiekty, instalacje i książki artystyczne łączy to, że powstały podczas kanikuły 2012.

Banda: Marlena Biczak, Anna Juszczak, Weronika Kasprzyk, Maria Kozakiewicz, Paulina Lichwicka,
Dominika Szczałba, Zofia Szczęsna, Szymon Szelc, Weronika Tyrpa, Xawery Wolski
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Nowości wydawnicze MOCAK-u
Jiří Kolář
Naoczny świadek. Dziennik z roku 1949
Jiří Kolář jest kluczową postacią dla literatury czeskiej XX wieku. Jego twórczość jako literata wciąż nie jest
szerzej znana poza granicami Czech. Światową sławę zdobył głównie jako artysta (wystawy między innymi
w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku).
Dzienniki nigdy nie były w całości publikowane w języku polskim. W Czechach ostatni raz ukazały się
w 1983 roku. Wydanie Naocznego świadka Jiříego Kolářa, również w formie audiobooku, ma na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi jego twórczości, w której forma dziennikowa jest jedną z najważniejszych.
Naoczny świadek to poetycki zapis dwunastu miesięcy z życia Jiříego Kolářa.
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Tadeusz Nyczek

Po co jest sztuka?
Rozmowy z pisarzami
Wybitny krytyk połączył swoje dwie pasje: sztukę i literaturę. Poprosił dziewięcioro znanych pisarzy
o rozmowę o sztuce współczesnej. Interlokutorzy, z których wielu łączy z przeprowadzającym wywiad
długoletnia przyjaźń, szczerze i bez stawania na palcach opowiedzieli o swoich refleksjach dotyczących
sztuki. Podzielili się swoimi fascynacjami, ale także frustracjami związanymi z działalnością współczesnych
artystów. Przede wszystkim jednak byli gotowi przekazać swój własny, prywatny klucz do zrozumienia
sztuki. Wywiadów udzielili: Janusz Anderman, Janusz Głowacki, Jan Gondowicz, Ryszard Krynicki, Marek
Nowakowski, Jerzy Pilch, Olga Tokarczuk, Krzysztof Varga, Adam Zagajewski. Książka Tadeusza Nyczka
stanowi część projektu Po co jest sztuka? realizowanego przez MOCAK (druga część rozmów z literatami jest
przygotowywana przez Grzegorza Jankowicza).
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Do-rysowania!

Projekt edukacyjno-artystyczny z udziałem Mariusza Tarkawiana
W publikacji prezentujemy niewydawany wcześniej komiks Mariusza Tarkawiana Legendy oraz efekt
kilkugodzinnej pracy uczestników warsztatów w MOCAK-u. Książka została pomyślana tak, by stanowić
przedłużenie twórczego spotkania pomiędzy artystą a młodymi rysownikami. Zachęcamy w niej osoby
dorosłe do tworzenia: przetwarzania prezentowanych w niej prac, do rysowania!
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MOCAK Forum 4 i 5
Czwarty numer „MOCAK Forum”
Czwarty numer „MOCAK Forum” ma charakter wizualny i stanowi próbę odpowiedzi na pytanie:
„Po co jest sztuka?”.
Numer zaprojektowany został przez Edgara Bąka.
Autor okładki: Michał Grochowiak.
Na pytanie zawarte w tytule próbują odpowiedzieć artyści:
• Agata Bogacka
• NeSpoon
• Róża Litwa
• Ada Karczmarczyk
• Jerzy Lewczyński
• Tomek Baran
• Pola Dwurnik
• Marta Deskur
• Łukasz Skąpski
• Artur Żmijewski
W Edukatorni można zobaczyć kilka projektów powstałych podczas warsztatów w MOCAK-u,
dla najmłodszych przeznaczona jest wkładka edukacyjna autorstwa Maćka Chorążego.
W części „mocakowej” prezentujemy dokumentację wszystkich performansów, które odbyły
sięw Muzeum oraz esej wizualny na temat MOCAK-u.

Piąty numer MOCAK Forum

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

14

muzeum sztuki współczesnej w krakowie

www.mocak.pl

Piąty numer „MOCAK Forum”
Od 25 października w sprzedaży piąty numer „MOCAK Forum”: „Obraz i słowo”.
Redaktor prowadzący – Roma Sendyka
Autor okładki - Kama Sokolnicka.
Numer bada związek pomiędzy obrazem a tekstem. W środku między innymi:
• tekst Hanny Marciniak o Jiřím Kolářu
• wywiad z Pawłem Susidem
• analiza komiksu czeskiego i powieści graficznych
• tekst o „architekturze intelektualnej”
• grafiki Kuby Woynarowskiego
• felieton Jasia Kapeli
• esej wizualny Oli Cieślak
W Edukatorni - wkładka Bartka Buczka, który przypomina najmłodszym czytelnikom, czym są przyciski
do papieru.
W części „mocakowej” prezentujemy projekt Powrót książki, zrealizowany w MOCAK-u wraz
ze stowarzyszeniem Sól.
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Partnerzy wystawy
Exhibition Partners
Partnerzy wystawy
Exhibition Partners

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)

Partner działań edukacyjnych
Education Partner
Partner działań edukacyjnych
Education Partner

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Part-financed by the Ministry of Culture
and National Heritage
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Part-financed by the Ministry of Culture
and National Heritage

Mecenas MOCAK-u
MOCAK
Patron
Mecenas
MOCAK-u
Mecenas MOCAK-u
MOCAK Patron

Partnerzy MOCAK-u

Partnerzy MOCAK-u
MOCAK
Partners
Partnerzy
wystaw
Partnerzy MOCAK-u
MOCAK Partners

AMS Foundation
for the Arts
Sciences and
Humanities

Projekt utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
The
projectutworzenia
of creatingMuzeum
the Museum
Contemporary
in Krakow
Projekt
SztukiofWspółczesnej
wArt
Krakowie
was
by the European
as partw ramach
byłco-financed
współfinansowany
przez UnięUnion
Europejską
of Małopolskiego
the MalopolskaRegionalnego
Regional Operational
Programme
2007-2013.
Programu
Operacyjnego
na lata 2007-2013.

Współfinansowanie

Patroni medialni

The project of creating the Museum of Contemporary Art in Krakow
was co-financed by the European Union as part
Wystawę
Jiříego
of the Malopolska Regional Operational Programme
2007-2013.

Kolářa
Kolaż z łasiczką dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni
Media Patrons
Patroni medialni
Media Patrons

Projekt utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Projekt utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
The project of creating Małopolskiego
the Museum ofRegionalnego
Contemporary
Art in Krakow
was co-financed
by the European Union as part
Programu
Operacyjnego
na lata 2007-2013.
of the Malopolska Regional Operational Programme 2007-2013.
The project of creating the Museum of Contemporary Art in Krakow was co-financed by the European Union as part
of the Malopolska Regional Operational Programme 2007-2013.
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