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Pierwsze urodziny MOCAK-u 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Otwarcie MOCAK-u 
19 maja 2011 roku MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zostało oficjalnie otwarte.  
Inauguracja zgromadziła około 2,5 tysiąca gości. Podczas uroczystości Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski powiedział: „Dzięki takim inicjatywom możemy skutecznie zabiegać o to, aby Polska kojarzyła się 
z nowoczesną sztuką i aby mogła pokazać swoje ambicje dogonienia i konkurowania ze światem nowo-
czesności także na obszarze sztuki i kultury”. Po przemówieniu Prezydent RP wręczył Marii Annie  
Potockiej podarunek dla MOCAK-u, obraz Barbary Jonscher zatytułowany Portret Aliny Szapocznikow.  
Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, podsumował uroczystość słowami: „Wchodzimy w nową 
fazę muzealnictwa w Polsce. Uważam, że MOCAK będzie muzeum promieniującym nie tylko na Polskę”.

Pierwszy rok MOCAK-u 
W ciągu dwunastu miesięcy MOCAK odwiedziło blisko 60 tysięcy zwiedzających. W tym czasie Muzeum 
realizowało swój szeroki program. Instytucja prowadziła działalność wystawienniczą, kolekcjonerską, 
edukacyjną oraz wydawniczą, organizowane były także spotkania z artystami, pisarzami, projekcje  
filmów, panele dyskusyjne.

Kolekcja MOCAK-u
Na kolekcję MOCAK-u składają się prace zakupione przez Muzeum oraz dzieła darowane przez osoby 
prywatne lub instytucje. Zbiory MOCAK-u liczą obecnie 3516 prac i sukcesywnie ulegają poszerzeniu.  
Na początku 2012 roku decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego MOCAK otrzymał dotację 
w wysokości ponad 1,8 mln zł na zakup nowych dzieł do Kolekcji.

Otwarcie MOCAK-u, maj 2011, fot. R. Sosin
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Dział malarstwa w zbiorach Muzeum obejmuje 185 prac. Wśród artystów, których dzieła posiada MOCAK, 
są między innymi: John Blake, Rafał Bujnowski, Edward Dwurnik, Charlotte Beaudry, Jerzy Kałucki,  
Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Maria Stangret, Paweł Susid, Marian Warzecha.

Blisko 200 dzieł w zbiorach Muzeum to rzeźby i instalacje. Jest to najbardziej różnorodny i szeroko repre-
zentowany, również przez zagranicznych twórców, dział. Znajdują się w nim prace takich artystów jak: 
gupa AES+F, Mirosław Bałka, Jerzy Bereś, Josef Dabernig, Stanisław Dróżdż, Jerzy Kałucki, Koji Kamoji, 
Krištof Kintera, Jarosław Kozłowski, Zbigniew Warpechowski.

Prace Rafała Bujnowskiego 
w Kolekcji MOCAK-u, fot. R. Sosin

Praca Kojiego Kamojiego Teren
w Kolekcji MOCAK-u, fot. R. Sosin
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Jednym z najważniejszych dzieł należących do Kolekcji MOCAK-u jest rzeźba Mirosława Bałki 7+1, 
przekazana Muzeum przez Grupę Kapitałową PKO BP w czerwcu 2011 roku.

W Kolecji MOCAK-u znajduje się również jedna z najsłynniejszych instalacji Stanisława Dróżdża Między.

Praca Mirosława Bałki, 7+1 
w Kolekcji MOCAK-u, fot. R. Sosin

Praca Stanisława Dróżdża Między
w Kolekcji MOCAK-u, fot. R. Sosin
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Prace graficzne w zbiorach MOCAK-u liczą 1658 prac. Są to dzieła tak znamienitych artystów jak: Marek 
Chlanda, Maria Michałowska, Vlado Martek, David Rabinowitch, Jerzy Rosołowicz, Daniel Spoerri,  
Henryk Stażewski, Grzegorz Sztwiertnia, Otto Zitko, Mikołaj Smoczyński. 

Dziedzinę mail artu w Kolekcji MOCAK-u licznie reprezentują prace Gézy Perneczky’ego. Znaczną część 
stanowią również reprezentanci ruchu artystycznego Fluxus: Eric Andersen, Dick Higgins, Milan Knížák, 
Ben Patterson czy Ken Friedman. W zbiorach znajdują się również unikatowe plakaty autorskie Mikołaja 
Smoczyńskiego.

Dział fotografii w Kolekcji MOCAK-u liczy 1454 zdjęcia. W zbiorach Muzeum znajdują się prace takich 
artystów jak: Marina Abramović, Bernhard Johannes Blume, Wojciech Bruszewski, Andrzej Dłużniewki, 
Oskar Dawicki, Andreas Kaufmann, Robert Kuśmirowski, Boris Nieslony, Petr Stembera.

Prace Ottona Zitki
w Kolekcji MOCAK-u, fot. R. Sosin

Prace Andrzeja Dłużniewskiego
w Kolekcji MOCAK-u, fot. R. Sosin
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Do Kolekcji MOCAK-u należy również (przekazana na zasadach darowizny) niemal cała spuścizna arty-
styczna Mikołaja Smoczyńskiego. W archiwum artysty znajduje się 45 cykli fotograficznych oraz setki 
negatywów i diapozytywów.

Dział video artu w Kolekcji MOCAK-u liczy 27 pozycji. Wśród autorów filmów są artyści tacy jak: Ane 
Lan, Leopold Kessler, Ragnar Kjartansson, Norman Leto, Lars Laumann, Arturas Raila, Józef Robakowski, 
Beat Streuli, Krzysztof Wodiczko, Heimo Zobernig.

W MOCAK-u znajduje się również depozyt Profesora Mieczysława Porębskiego, liczący 58 prac. W Biblio-
tece słynnego historyka sztuki Muzeum można oglądać nie tylko jego duży księgozbiór, ale również obra-
zy autorstwa między innymi: Jerzego Nowosielskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Marii Jaremy, 
Tadeusza Kantora, Jana Lebensteina, Jerzego Tchórzewskiego oraz Jana Tarasina.

Prace Mikołaja Smoczyńskiego
w Kolekcji MOCAK-u, fot. R. Sosin

Praca Larsa Laumanna
Shut up Child, This Ain’t Bingo
w Kolekcji MOCAK-u, fot. R. Sosin
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Wystawy czasowe

W MOCAK-u w ciągu dwunastu miesięcy otwarto szesnaście wystaw czasowych oraz zaprezentowano 
dwie wystawy Kolekcji. 

Warto przypomnieć, że pierwsza wystawa zorganizowana przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Kra-
kowie – Bitwa pod Grunwaldem Edwarda Dwurnika – miała miejsce w Zamku Królewskim na Wawelu na 
przełomie 2010 i 2011 roku. 

19 maja 2011 roku oprócz wystaw stałych 
(Kolekcja MOCAK-u i Biblioteka Mieczysława Porębskiego)
Muzeum zaprezentowało cztery wystawy inauguracyjne: 

Historia w sztuce

Otwarcie: 19.5.2011 
Wystawa otwarta w dniach: 20.5–16.10.2011
Kurator wystawy: Maria Anna Potocka
Asystent kuratora: Delfina Piekarska

Międzynarodowa wystawa mająca na celu prześledzenie, 
jak historia buduje tożsamość w wymiarze społecznym i indywidualnym. 

Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart 

Miejsce: galeria Beta
Otwarcie: 19.5.2011 
Wystawa otwarta w dniach: 20.5–28.8.2011
Kurator wystawy: Delfina Piekarska
Kurator projektu: Maria Anna Potocka

Wystawa prezentująca twórczość piętnastu młodych 
artystów polskich, uczestników konkursu zorganizowanego 
przez szwajcarską Fundację Vordemberge-Gildewart.

Maurycy Gomulicki
Bibliophilia 
Otwarcie: 19.5.2011 
Wystawa otwarta w dniach: 20.5–8.9.2011
Kurator wystawy: Adam Mazur
Koordynator wystawy: Katarzyna Wąs

Wystawa fotografii Maurycego Gomulickiego z cyklu 
Bibliophilia ukazującego bibliotekę jako przestrzeń, 
w której spotykają się intelekt i zmysły.

fot. R. Sosin

fot. R. Sosin

fot. R. Sosin
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ALIAS: Madeleine Sante 

Miejsce: galeria Alfa
Otwarcie: 19.5.2011 
Wystawa otwarta w dniach: 20.5–12.6.2011
Koordynator wystawy: Katarzyna Wąs

Wystawa zorganizowana w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2011.

Kolejne wystawy czasowe w MOCAK-u:

Wrzesień 2011

Halina Mrożek
Między rzeźbą a modą 

Miejsce: galeria Alfa
Otwarcie: 6.9.2011 
Wystawa otwarta w dniach: 7.9–30.10.2011
Kurator wystawy: Monika Kozioł
Koordynator wystawy: Delfina Piekarska

Wystawa prac Haliny Mrożek łącząca świat sztuki i mody.

Anna Okrasko
Sobota 

Miejsce: galeria Beta
Otwarcie: 6.9.2011 
Wystawa otwarta w dniach: 7.9–30.10.2011
Kurator wystawy: Delfina Piekarska
Koordynator wystawy: Monika Kozioł

Wystawa Anny Okrasko, stypendystki szwajcarskiej 
Fundacji Vordemberge-Gildewart zafascynowanej 
przestrzenią miejską w Rotterdamie.

Listopad 2011
Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa 
(prace z Kolekcji Essla, Austria) 

Otwarcie: 8.11.2011 
Wystawa otwarta w dniach: 9.11–29.1.2012
Kurator wystawy: Stanisław Ruksza
Koordynator wystawy: Delfina Piekarska

Pierwszy w Polsce tak duży pokaz prac wiedeńskich akcjonistów: 
Güntera Brusa, Ottona Muehla, Hermanna Nitscha, 
Rudolfa Schwarzkoglera.

fot. R. Sosin

fot. R. Sosin

fot. R. Sosin
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Ane Lan
Są we mnie wszystkie kobiety świata! 

Miejsce: galeria Beta
Otwarcie: 8.11.2011 
Wystawa otwarta w dniach: 9.11–29.1.2012
Kurator wystawy: Maria Anna Potocka
Asystent kuratora: Delfina Piekarska

Wystawa norweskiego artysty Ane Lana, ukazująca 
bezradność wobec stereotypów na temat kobiet. 

Małgorzata Markiewicz 
Tkaniny EU 

Miejsce: galeria Alfa
Otwarcie: 8.11.2011 
Wystawa otwarta w dniach: 9.11–29.1.2012
Kurator wystawy: Monika Kozioł

Wystawa tkanin i strojów zaprojektowanych 
dla obywateli poszczególnych państw Unii Europejskiej.

Grudzień 2011

Podróż na Wschód 

Otwarcie: 1.12.2011
Wystawa otwarta w dniach: 2.12–29.1.2012
Kurator wystawy: Monika Szewczyk
Koncepcja projektu: Anna Łazar, Monika Szewczyk
Koordynator wystawy: Monika Kozioł

Wystawa prac artystów z dawnego bloku wschodniego, 
organizowana w ramach Krajowego Programu Kulturalnego 
Polskiej Prezydencji 2011. 

Luty 2012

EVA & ADELE
Artysta = dzieło sztuki 

Otwarcie: 16.2.2012 
Wystawa otwarta w dniach: 17.2–29.4.2012
Kuratorzy wystawy: Delfina Piekarska, Maria Anna Potocka

Wystawa pary artystek EVA & ADELE, które z własnego życia, 
zgodnie z hasłem GDZIEKOLWIEK JESTEŚMY, JEST MUZEUM,
uczyniły dzieło sztuki.

fot. R. Sosin

fot. R. Sosin

fot. R. Sosin

fot. R. Sosin
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Marek Chlanda
Tranzyt 

Otwarcie: 16.2.2012 
Wystawa otwarta w dniach: 17.2–29.4.2012
Kurator wystawy: Katarzyna Wąs

Wystawa ponad stu prac Marka Chlandy (obrazy, obiekty, rzeźba) 
stanowiąca opowieść o przemijaniu i trwaniu,
o przeszłości i teraźniejszości jednocześnie.

Lynn Hershman Leeson
Ja jako Roberta 

Miejsce: galeria Alfa
Otwarcie: 16.2.2012 
Wystawa otwarta w dniach: 17.2–29.4.2012
Kurator wystawy: Delfina Piekarska

Wystawa amerykańskiej artystki Lynn Hershman Leeson 
prezentująca fotografie z cyklu Roberta Breitmore (1974–1978), 
stanowiące dokumentację prywatnego performance 
amerykańskiej artystki.

Komiks. Legendy miejskie 

Miejsce: galeria Beta
Otwarcie: 16.2.2012 
Wystawa otwarta w dniach: 17.2–29.4.2012
Kurator wystawy: Monika Kozioł

Wystawa prac młodych artystów polskich przedstawiająca 
różnorodne techniki tworzenia komiksu, 
nawiązująca do tematu legend miejskich.

fot. R. Sosin

fot. R. Sosin

fot. R. Sosin
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Wydawnictwa MOCAK-u

W ciągu pierwszego roku działalności MOCAK wydał osiemnaście publikacji.

Dwujęzyczne (polsko-angielskie) katalogi wystaw, stanowiące komentarz i uzupełnienie tematyki pod-
jętej na poszczególnych wystawach. Wśród autorów tekstów znaleźli się uznani w Polsce i na świecie 
krytycy sztuki, filozofowie, pisarze, artyści czy politycy.

Edward Dwurnik. Bitwy pod Grunwaldem
Autorzy tekstów: Jerzy T. Petrus, Delfina Piekarska, Maria Poprzęcka, Maria Anna Potocka

Historia w sztuce
Autorzy tekstów: Hans Belting, Nicolas Bourriaud, Tim Cole, Przemysław Czapliński, Ewa Domańska, Ben 
Kiernan, Dominick LaCapra, Tadeusz Nyczek, Mieczysław Porębski, Maria Anna Potocka, Hayden White.
Oprócz rozbudowanej części tekstowej z esejami światowej sławy badaczy specjalizujących się w róż-
nych, czasem odległych dziedzinach humanistyki katalog zawiera autorskie komentarze artystów doty-
czące reprodukowanych prac.

Kolekcja MOCAK-u
Autor tekstu: Maria Anna Potocka

Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart 2011
Autorzy tekstów: Delfina Piekarska, Maria Anna Potocka, Arta Valstar-Verhoff

Maurycy Gomulicki. Bibliophilia
Autorzy tekstów: Maurycy Gomulicki, Adam Mazur

Anna Okrasko. Sobota
Autorzy tekstów: Anna Okrasko, Delfina Piekarska

Halina Mrożek. Między rzeźbą a modą
Autorzy tekstów: Monika Kozioł, Delfina Piekarska

Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa 
Prace z Kolekcji Essla (Austria)
Redakcja: Stanisław Ruksza
Autorzy tekstów: Günter Brus, Christophe Ceska, Andreas Hoffer, Ewa Majewska, Mela Maresch, Hanno 
Millesi, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Peter Noever, Günther Oberhollenzer, Maria Anna Potocka, Gerald 
Raunig, Stanisław Ruksza, Otmar Rychlik, Rudolf Schwarzkogler, Andreas Stadler, Kuba Szreder.
Pierwsza w Polsce obszerna publikacja poświęcona akcjonizmowi wiedeńskiemu. Katalog składa się  
z kilku części. Oprócz reprodukcji prac Güntera Brusa, Ottona Muehla, Hermanna Nitscha, Rudolfa 
Schwarzkoglera oraz dużego wyboru ich tekstów, przede wszystkim manifestów i relacji z przeprowa-
dzonych akcji, publikacja zawiera eseje napisane przez specjalistów zajmujących się akcjonizmem.

Małgorzata Markiewicz. Tkaniny EU
Autorzy tekstów: Monika Kozioł, Małgorzata Markiewicz
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EVA & ADELE. Artysta = dzieło sztuki
Redakcja: Delfina Piekarska, Maria Anna Potocka
Autorzy tekstów: Anna Grodzka, Inga Iwasiów, Angeli Janhsen, Jacek Kochanowski, Ulrich Krempel, Pa-
weł Leszkowicz, Delfina Piekarska, Maria Anna Potocka

Komiks. Legendy miejskie
Autor tekstu: Monika Kozioł

Lynn Hershman Leeson. Ja jako Roberta
Autor tekstu: Delfina Piekarska

Pozostałe publikacje:

Wilhelm Brasse. Fotograf. 3444. Auschwitz 1940–1945
Wydania w języku polskim, niemieckim (tłum. Avdreas Volk)
i angielskim (w przygotowaniu; tłum. William Brand)
Redakcja: Maria Anna Potocka
Konsultacja naukowa: Teresa Wontor-Cichy
Publikacji towarzyszy 43-minutowy film
Koncepcja filmu, montaż: Maria Anna Potocka
Kamera: Mikołaj Łebkowski
Koordynator projektu: Delfina Piekarska

Inspiracją dla powstania publikacji Wilhelm Brasse. Fotograf. 3444. Auschwitz 1940–1945 była wystawa Obok. Pol-
ska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce zorganizowana przez Zamek Królewski w Warszawie wspólnie z Martin-
-Gropius-Bau z okazji pierwszej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Anda Rottenberg, kurator 
wystawy, zaprosiła Marię Annę Potocką, dyrektor MOCAK-u, do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. 
W marcu 2010 roku Maria Anna Potocka przeprowadziła z Wilhelmem Brassem wywiad. Jego efektem jest 
książka, którą stanowią zredagowane opowieści więźnia i głównego fotografa Auschwitz, oraz film zawiera-
jący fragmenty wywiadu. Książka została opatrzona między innymi wstępem historyka Teresy Wontor-Cichy 
z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, która również opracowała tekst naukowo. Publikacja jest bo-
gato ilustrowana zdjęciami z archiwum Wilhelma Brassego, Archiwum Fotograficznego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau oraz Yad Vashem.

Nicolas Bourriaud
Estetyka relacyjna (tytuł oryginału: Esthétique relationnelle)
Przełożył: Łukasz Białkowski 
Nicolas Bourriaud za pomocą swojej koncepcji interpretuje sztukę lat dziewięćdziesiątych, która nie sku-
piała się na obiektach, ale w centrum swojego zainteresowania stawiała relacje międzyludzkie. Dzięki 
temu miała przeciwstawiać się uprzedmiotowieniu człowieka w społeczeństwach neoliberalnych.
We wstępie do polskiego wydania autor odpowiada na argumenty krytyków Estetyki relacyjnej, którzy 
zarzucali jej między innymi utopijność i apolityczność.
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„MOCAK Forum” 
Czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym – zarówno na poziomie teorii sztuki, jak i praktyki arty-
stycznej. W ciągu pierwszego roku działalności Muzeum Sztuki Współczesnej wydało dwa numery:
Remake
Redaktor naczelny: Łukasz Białkowski

społeczeństwo, głupcze
Redaktor numeru: Stanisław Ruksza

Edukacja w MOCAK-u (MOCAK-edu)

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie realizuje działania artystyczno-edukacyjne w oparciu o własną 
strategię edukacyjną (www.mocak.com.pl/strategia). 

Głównym celem polityki edukacyjnej MOCAK-u jest zachęcanie różnych grup odbiorców do aktywnej obec-
ności w świecie sztuki. Aby to osiągnąć, MOCAK inicjuje i wspiera projekty edukacyjne we współpracy z arty-
stami, wspólnotami lokalnymi, krytykami, kuratorami, koordynatorami wystaw, studentami, uczniami. Ich 
bezpośrednim celem jest umożliwianie uczestnikom wzajemnego dzielenia się doświadczeniami oraz zdoby-
wania narzędzi niezbędnych do samodzielnego i wielowymiarowego eksplorowania świata sztuki.

Adresatami działań edukacyjnych są osoby należące do różnych grup wiekowych (przedszkolaki, dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym, gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich, studenci, młodzi dorośli, osoby 
w średnim wieku, seniorzy) oraz społecznych (osoby niepełnosprawne, edukatorzy, nauczyciele szkolni 
i akademiccy, mieszkańcy mniejszych miejscowości, osoby obciążone różnymi formami ekskluzji).
MOCAK pragnie stać się koordynatorem i animatorem działań lokalnych, integrować liczne i różnorod-
ne środowiska krakowskie w procesie budowania i przekształcania grona odbiorców sztuki współczes-
nej w Polsce.

W ciągu pierwszego roku działalności MOCAK zorganizował ponad 50 warsztatów edukacyjnych i lekcji 
muzealnych dla różnych grup odbiorców. Łącznie w zajęciach uczestniczyło około 2 tysięcy osób. Wśród 
artystów, z którymi MOCAK podjął współpracę, znaleźli się między innymi: Shinji Ogawa, Agnieszka 
Piksa, Monika Drożyńska, Bartosz Kokosiński, Marek Chlanda, Mariusz Tarkawian. 
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Program działań edukacyjnych MOCAK-u obejmuje następujące projekty:

– artyści w MOCAK-u – projekty edukacyjno-artystyczne 

– zajęcia dla różnych grup wiekowych
 • Muzeum Dzieci – cykl twórczych warsztatów skierowanych do najmłodszych odbiorców sztuki.
 • dla młodzieży
 • dla studentów i młodych dorosłych
 • zajęcia dla niepełnosprawnych
 • oferta dla seniorów

 – wizyty studyjne – spotkania prezentujące specyfikę działalności edukacyjnej w Muzeum, przeznaczo-
ne dla studentów, nauczycieli i edukatorów

– społeczne
Na przykład Projekt Podgórze – akcja skierowana do społeczności lokalnej, w której ramach Muzeum 
współpracuje z lokalnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Celem projektu jest wpi-
sanie MOCAK-u w tożsamość Zabłocia.

MOCAK realizuje również stały program lekcji muzealnych, przeznaczony dla przedszkoli, szkół oraz in-
nych placówek edukacyjnych. Uczestnicy poznają Kolekcję Muzeum oraz wystawy czasowe, a także biorą 
udział w interaktywnych warsztatach, w czasie których uczą się kontaktu z dziełem, jego interpretacji 
oraz nabywają podstawowe informacje o sztuce współczesnej.

Program stażów to kolejny projekt edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji MOCAK-u, adresowany 
jest do studentów kierunków artystycznych. Pracownicy Muzeum dzielą się swoją wiedzą i doświad-
czeniami, natomiast studenci projektują materiały edukacyjne na podstawie prac z Kolekcji MOCAK-u. 
Projekt ma charakter społeczny, opracowane wspólnie materiały mają na celu ułatwienie najmłodszym 
odwiedzającym Muzeum wejścia w świat sztuki współczesnej.

Warsztaty z Markiem Chlandą, fot. E. Sala Muzeum Dzieci, fot. E. Sala
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Edukacja w „MOCAK Forum”

Dział edukacyjny w czasopiśmie „MOCAK Forum” obejmuje wkładki edukacyjne zaprojektowane przez 
artystów, artykuły problematyzujące zagadnienie edukacji muzealnej oraz recenzje publikacji edukacyj-
nych. 

W najbliższej przyszłości MOCAK planuje wydanie pierwszej publikacji edukacyjnej, będącej efektem 
warsztatów z udziałem artysty Mariusza Tarkawiana DO-rysowania!. 

MOCAK Klub
Jedną z form działalności edukacyjnej Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie jest MOCAK Klub. 
W ciągu 12 miesięcy zorganizował on blisko 40 otwartych spotkań, w tym wykłady, seminaria, spotkania 
studyjne, pokazy filmów, dyskusje, spektakle teatralne oraz promocje książek.
Największą popularnością cieszyły się: wykład światowej sławy filozofa i historyka sztuki Georges’a  
Didi-Hubermana Knowing through Montages, wykład profesora Michaela Frieda Kilka myśli o współczesnej 
fotografii, prezentacja trzyczęściowej instalacji video artystki Yael Bartany …i zadziwi się Europa, spotkanie 
z Lynn Hershman Leeson połączone z pokazem filmu !Women Art Revolution.
Wydarzenia w MOCAK Klubie łącznie zgromadziły około 2,5 tysiąca osób.

 

Warsztaty z Mariuszem Tarkawianem, fot. R. Sosin
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Projekty MOCAK-u

Muzeum Kobiet
W grudniu 2011 roku MOCAK zainicjował projekt Muzeum Kobiet – cykl dyskusji z historyczkami, dzia-
łaczkami społecznymi, socjolożkami, artystkami oraz muzealniczkami. Celem akcji jest konfrontacja opi-
nii, pomysłów oraz wizji różnych środowisk na temat idei muzeum kobiet. 

Spotkania mają charakter otwarty, w rozmowach bierze udział także publiczność. Do tej pory w dyskusje 
zaangażowały się między innymi: artystki – Marta Deskur, Cecylia Malik, Monika Drożyńska, Jadwiga 
Sawicka oraz Iwona Demko, a także Marta Warat (socjolożka, UJ), Justyna Drath (koordynatorka Klubu 
„Krytyki Politycznej” w Krakowie), dr Dobrochna Kałwa (historyczka, adiunkt w Instytucie Historii UJ, 
członkini Komisji Historii Kobiet PAN) oraz Natalia Sarata (współautorka i koordynatorka projektu Kra-
kowski Szlak Kobiet Fundacji Przestrzeń Kobiet). MOCAK zamierza rozwijać projekt Muzeum Kobiet, po-
szerzając go o działania o charakterze edukacyjno-artystycznym.

Po co jest sztuka?
Projekt Po co jest sztuka? to próba odpowiedzenia na banalne, a jednocześnie podchwytliwe pytanie, ponieważ 
odpowiedź nie jest oczywista. Z pytaniem o sens istnienia sztuki zwrócimy się do różnych grup społecznych, 
młodzieży, studentów ASP, młodych artystów, literatów, ale również bezdomnych. Realizacja projektu prze-
widziana jest na kilka lat, a jej efekty zostaną przedstawione w formie publikacji, filmów, wystaw. 

Od października 2011 roku w ramach projektu realizowane są zajęcia na krakowskiej ASP, w pracowniach 
malarstwa Andrzeja Bednarczyka i Witolda Stelmachniewicza oraz w pracowni interdyscyplinarnej Grze-
gorza Sztwiertni i Zbigniewa Sałaja. Spośród prac studentów zostanie wybranych dziesięć najlepszych, 
które prezentowane będą na wystawie w MOCAK-u. 

Monika Drożyńska, Czy Kraków potrzebuje Muzeum 
Kobiet?, 2011, fot. R. Sosin
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Biblioteka MOCAK-u

Biblioteka MOCAK-u składa się z dwóch przestrzeni: Czytelni oraz Biblioteki Mieczysława Porębskiego.
Profil księgozbioru Biblioteki MOCAK-u jest ukierunkowany na współczesną sztukę i humanistykę. W jej 
zbiorach można znaleźć publikacje poświęcone historii i teorii sztuki, rzeźbie, malarstwu, fotografii, pro-
jektowaniu, architekturze, a także monografie artystów, katalogi wystaw oraz wszystkie publikacje Mu-
zeum. Biblioteka gromadzi również pozycje z zakresu kulturoznawstwa, socjologii, estetyki, jak również 
zarządzania kulturą, czy muzeologii. 

Biblioteka prowadzi prenumeratę polskich i zagranicznych czasopism o sztuce oraz posiada kącik z książ-
kami o sztuce dla dzieci.

W Czytelni MOCAK-u można skorzystać ze stanowisk komputerowych, oferujemy także darmowy do-
stęp do bezprzewodowego internetu. Zbiory biblioteki można przeglądać w katalogu on-line, udostęp-
niane są na miejscu (istnieje możliwość jednodniowego wypożyczenia po zostawieniu dokumentu). 
Biblioteka udostępnia już ok. 4 tysiące pozycji.
Czytelnia to również miejsce, w którym odbywają się wystawy czasowe oraz spotkania. 

W marcu MOCAK wraz z Projektem Sól oraz Antykwariatem „Skrypt” zorganizował w Bibliotece  
MOCAK-u akcję edukacyjno-artystyczną Powrót książki. W trakcie spotkania uczestnicy poznali różne 
książki artystyczne wykonane przez współczesnych artystów, a następnie sami twórczo przetworzyli 
książki postrzegane jako nieatrakcyjne i niechciane. MOCAK zorganizował później wystawę książek po-
wstałych w trakcie zajęć. W maju zmienione w dzieła książki wróciły do antykwariatu, gdzie można je 
było nabyć po cenie sprzed przemiany. 

Czytelnia MOCAK-u, fot. R. Sosin



muzeum sztuki współczesnej w krakowie www.mocak.pl

18

W osobnym pomieszczeniu Biblioteki MOCAK-u, znajduje się przekazany muzeum księgozbiór Profesora 
Mieczysława Porębskiego. Biblioteka Mieczysława Porębskiego, wybitnego historyka i teoretyka sztuki, 
to unikatowa przestrzeń o podwójnym charakterze: prywatnej biblioteki naukowca oraz ikonoteki, na 
którą składają się pracę zaprzyjaźnionych z nim artystów. W kolekcji obrazów można odnaleźć dzieła 
artystów takich jak Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Tadeusz Brzozowski, Maria Jarema, Zbigniew Ma-
kowski, czy Ryszard Winiarski. 

Udostępniany na miejscu księgozbiór składa się z około 4 tysięcy woluminów i stanowi krakowską cześć 
jego biblioteki. Dostęp do jego książek umożliwia lepsze zrozumienie dzieła naukowego Profesora, uka-
zuje również teoretyczne i badawcze zainteresowania zarówno Porębskiego, jak i jego epoki. W bibliotece 
zebrane zostały również wszystkie publikacje Mieczysława Porębskiego. 

Aranżację wizualną Biblioteki Profesora przygotował Jerzy Porębski.

Biblioteka MOCAK-u jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16. 

Biblioteka Mieczysława Porębskiego, fot. R. Sosin
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MOCAK Bookstore

W czasie pierwszego roku swojej działalności księgarnia artystyczna MOCAK Bookstore zgromadziła  
w swoich zasobach kilka tysięcy pozycji z polskiego i zagranicznego rynku wydawniczego. Na nieustan-
nie wzbogacaną o nowe pozycje ofertę składają się publikacje z zakresu współczesnej humanistyki: sztuki, 
architektury, designu, mody, fotografii, filmu, komiksu i wielu innych. MOCAK Bookstore na stałe wpisał 
się w mapę księgarni krakowskich, umacniając swoją pozycję na rynku poprzez możliwość sprowadzenia 
publikacji na indywidualne zamówienie czy szeroki wybór pism branżowych i prenumerat. Księgarnia  
MOCAK-u – nieustannie – współpracuje także z artystami, oferując swoim gościom przedmioty sygnowa-
nych nazwiskami znanych twórców, takich jak Jadwiga Sawicka, Kuba Bąkowski, Justyna Koeke czy duet 
artystyczny EVA & ADELE. To także miejsce przyjazne dzieciom – młodzi goście Muzeum w księgarni znaj-
dą nie tylko kolorowe książki o sztuce, ale także pięknie ilustrowane bajki czy zestawy do malowania!

Współpracują z MOCAK-iem

W ciągu pierwszego roku działalności Muzeum nawiązało współpracę z ponad setką międzynarodowych 
artystów oraz z takimi instytucjami jak na przykład: Martin-Gropius-Bau, Essl Museum, Instytut Polski w 
Paryżu, Czeskie Centrum, Szwajcarska Fundacja dla Kultury „Prohelvetia”, Goethe Institut w Krakowie, 
Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie, Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 

MOCAK Bookstore, fot. R. Sosin
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Nagrody dla MOCAK-u:

– MOCAK został uznany za najlepszą inwestycję oraz doskonały przykład nowoczesnej i funkcjonalnej 
architektury na międzynarodowych konkursie Dedalo Minosse International Prize 2010/2011; 
– MocArty 2011 – Otwarcie MOCAK-u jako wydarzenie Roku 2011 w plebiscycie RMF Classic;
– tytuł Lidera Małoposki;
– certyfikat „Miejsca przyjaznego seniorom”; 
– nagroda w konkursie „Kraków bez barier”.

MOCAK w mediach:

– najważniejsze polskie tytuły; 
– media zagraniczne: dzienniki (np. „The Guardian”, „The Sunday Times”, „Times”, „Le Figaro”,  
„La Repubblica”, „Frankfurter Alggemeine Zeitung”); prasa branżowa (np. „The Art  Newspaper”, „Monopol”, 
„RUM”, „Domus”, „Flash Art”).
Łącznie – około stu artykułów oraz wzmianek na temat MOCAK-u w mediach zagranicznych.

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)
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