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Piotr Blamowski
Design utopijny

Piotr Blamowski
Scenki obsesyjne

Miejsce wystawy: Galeria Alfa

Miejsce wystawy: Galeria Beta
Kurator: Maria Anna Potocka

Kurator: Delfina Piekarska
Wernisaż: 14.2.2013
Wystawy otwarte w dniach: 15.2–28.4.2013

Wystawy Piotra Blamowskiego prezentowane są w dwóch galeriach MOCAK-u.
W Galerii Beta pokazywana jest seria krótkich filmów artystycznych stworzonych przez
grupę design-generation. Filmy odwołują się do zakamarków zaszczepionej nam wyobraźni
kulturowej. Są odważne, ekscentryczne, pełne humoru, często też okrutne, przerażające
i nieprzyzwoite. Dynamika akcji jest podkreślana przez nerwowość montażu, przywodzącą na
myśl spoty reklamowe. Do każdego filmu starannie dobrano ścieżkę dźwiękową.

design-generation XXI,
2010, wideo, 46 s

Nazwa design-generation powstała po nakręceniu pierwszego filmu. Wymyśliłem do niego numer ze
świecącymi się jajkami, jako taki designerski żart. Do tego leci utwór My Generation zespołu The
Who. Design-generation nie ustalił żadnego programu, nie wiadomo było, o co ma chodzić w tych
filmach. Ale musieliśmy to jakoś nazwać. Każdy, kto będzie się starał te filmy w pewien sposób określić,
wypierdoli się na tym*.
* Nie zastanawiam się nad tym, robię, i koniec. Z Piotrem Blamowskim rozmawia Delfina Piekarska, katalog wystawy.

2

muzeum sztuki współczesnej w krakowie

www.mocak.pl

W Galerii Alfa znajdują się obiekty użytkowe i dekoracyjne, wśród nich ławeczka eklektyczna,
gra do odmawiania różańca, stojak na gazety w stylu art déco czy oprawione trofeum. Ta wystawa
koresponduje z polsko-brytyjską wystawą designu znajdującą się na poziomie 0.

Piotr Blamowski, Gra różaniec, 2012, obiekt, ø 30 cm

W momencie kiedy jedną z czarnych kulek umieścisz w dziurce, musisz odmówić dziesiątkę różańca.
W centrum gry znajduje się przedstawienie Matki Boskiej, namalowane na drewnie. Przy wyborze obrazka
kierowałem się tym, żeby wyglądał ładnie, wpisywał się w okrąg, dlatego ikona albo Matka Boska Częstochowska nie pasowały. Gra może być prezentem dla babci lub księdza. Nie ma tu żadnej szydery*.
* Nie zastanawiam się nad tym, robię, i koniec. Z Piotrem Blamowskim rozmawia Delfina Piekarska, katalog wystawy.

Wystawom Scenki obsesyjne i Design utopijny towarzyszy katalog analizujący dwa pola działalności artystycznej Piotra Blamowskiego – wideo i design. Na dołączonej do publikacji płycie DVD
znajdują się wszystkie filmy grupy design-generation.
Filmy prezentowane w Galerii Beta przeznaczone są dla osób dorosłych.

Piotr Blamowski (ur. 1966) – studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się
designem utopijnym. Projektuje meble i wnętrza nawiązujące do różnych epok i stylów. Charakteryzuje je „chorobliwe” naruszanie stylów historycznych przy jednoczesnym perfekcjonizmie wykonania i użyciu najwyższej klasy materiałów. Artysta tworzy także wideo. Od 2010
roku wraz z operatorem Michałem Sterzyńskim stanowią grupę design-generation. Nakręciła
ona prawie 40 etiud filmowych, w których polska szara codzienność przedstawiona jest w kategoriach wyolbrzymionego absurdu.
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Nieprzekupne oko
Galeria Akumulatory 2, 1972–1990
Wernisaż: 14.2.2013
Daty otwarcia wystawy: 15.2–28.4.2013
Kuratorzy: Bożena Czubak, Jarosław Kozłowski
Koordynator wystawy w MOCAK-u: Katarzyna Wąs
Współpraca: Natalia Brandt

Artyści: Joanna Adamczewska, Eric Andersen, Angelo de Aquino, Lone Arendal, Imre Bak,
Eduard Bal, Philippa Beale, Andrzej Bereziański, Terry Berkowitz, Tony Bevan, John Blake,
Włodzimierz Borowski, János Brendel, Leszek Brogowski, Wojciech Bruszewski, Victor Burgin,
Henri Chopin, Carlfriedrich Claus, COUM Transmissions, Michael Craig-Martin, Maria (Mariola)
Dąbrowska, Andrzej Dłużniewski, Andrew Dutkewych, Janusz Dziubak, Jerzy Fedorowicz,
Joel Fisher, Fluxus (A-Yo, George Brecht, Dick Higgins, Joe Jones, George Maciunas, Yoko Ono,
Nam June Paik, Paul Sharits, Ben Vautier, Robert Watts), Ken Friedman, Wolfgang Fuchs, Adam
Garnek, Mariusz Gill, Raimund Girke, Nat Goodden, Trevor Gould, Tom J. Gramse, Izabella
Gustowska, Gerard Hemsworth, Geoffrey Hendricks, Dick Higgins, Susan Hiller, John Hilliard,
Douglas Huebler, Tatsuo Ikeda, Jeff Instone, Jacek Jagielski, Sven-Åke Johansson, Joan Jonas,
Kirsten Justensen, Margrit Kahl, Tadeusz Kalinowski, Jerzy Kałucki, Koji Kamoji, Kanal 2, Hiroshi
Kawathu, Alicja Kępińska, Robin Klassnik, Akira Komoto, Jerzy Kopeć, Andrzej Kostołowski,
Jarosław Kozłowski, Mariusz Kruk, László Lakner, Rolf Langebartels, Ólafur Lárusson, Richard
Long, Jerzy Ludwiński, Hanna Łuczak, George Maciunas, Zbigniew Makarewicz, Peter Mandrup
(Peter Mandrup Hansen), Joan Mathews, Yutaka Matsuzawa, Danuta Mączak, Barry McCallion,
Ian McKeever, Yukiyoshi Moriya, Ian Murray, Avis Newman, Helmut Nickels, Ann Noël, Wojciech
Olejniczak, Susan Ormerod, Tomasz Osiński, Andrzej Partum, Sef Peeters, Bogdan Perzyński, The
Play, Mikołaj Poliński, Ludmiła Popiel-Fedorowicz, Michael Porter, Piotr Postaremczak, Maria
Anna Potocka, Pamela Robertson-Pearce, Jerzy Rosołowicz, Reiner Ruthenbeck, Toshinori Saito,
Galerie S:t Petri, Barbara Schmidt-Heins i Gabriele Schmidt-Heins,
Peter Jörg Splettstösser, Helmut
Streich, Sudurgata 7, Kishio Suga,
Piotr Szyhalski, Feliks Szyszko, Petr
Štembera, Amikam Toren, Francesc
Torres, Endre Tót, David Troostwyk,
Andrzej Turowski, Jacek Tylicki, Janos
Urban, Jiří Valoch, Tadeusz Walter,
Franz Erhard Walther, Lawrence
Weiner, Andrzej Wielgosz, Emmett
Williams, Richard Wilson, Tomasz
Wilmański, Dorotheé von Windheim,
Krzysztof Wodiczko
Victor Burgin, Odczucie/Sprzeczność/Logika, 1974, druk, 44 × 76 cm

4

muzeum sztuki współczesnej w krakowie

www.mocak.pl

Wystawa, prezentowana wcześniej w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, jest
próbą przedstawienia historii miejsca, które przez 18 lat działalności było niekomercyjną
przestrzenią prezentacji sztuki artystów z całego świata. Poznańska Galeria Akumulatory 2
zajmowała ważne miejsce na artystycznej mapie Polski przez cały okres swojej działalności.
W latach 1972–1990 w Galerii Akumulatory 2 zorganizowano 195 prezentacji (wystaw,
performansów, akcji, działań muzycznych, odczytów). Galeria funkcjonowała na zasadzie
quasi-instytucji, pozbawionej zaplecza, zmieniając często miejsca pokazów.
Materiał zgromadzony na wystawie i w towarzyszącej wystawie publikacji daje wgląd
w praktyki artystyczne rozwijane poza oficjalnym obiegiem sztuki, w rozległy obszar
artystycznych strategii realizowanych mimo funkcjonowania w restrykcyjnej rzeczywistości
realnego socjalizmu.
Tytułowe „nieprzekupne oko” odnosi się zarówno do widzenia, jak i do widzialności. Z jednej
strony do widzenia niepoddającego się ideologicznym presjom i komercyjnym pokusom,
z drugiej do zaburzenia podziałów na to, co widzialne i co z pola widzenia relegowane.
Dokumentacja zebrana na wystawie i w towarzyszącej jej książce, w dużej mierze obejmująca
materiały dotąd niepublikowane, umożliwi bardziej wielostronną lekturę tej historii.

Emmett Williams, ABC etc. lub ABC et cetera lub ABC itd. lub…
(wystawa); Musica, 1986, performans

Wojciech Bruszewski, Brandenburger Tor,
z serii Rysunki berlińskie, 1981, fotografia, rysunek, 100 × 70 cm
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Wszystko, na zawsze – dziś
Polski i brytyjski design zrównoważony
Wernisaż: 14.2.2013
Wystawa otwarta w dniach: 15.2–28.4.2013
Kurator części brytyjskiej: Henrietta Thompson
Kurator części polskiej: Magda Kochanowska
Koordynatorzy części brytyjskiej: Ewa Ayton (Head, Arts & Culture, British Council Poland),
Evonne Mackenzie (Design Adviser Architecture, Design, Fashion, British Council London),
Agnieszka Wrycza
Koordynator części polskiej: Monika Kozioł

Projektanci brytyjscy: Bill Amberg Studio, Paolo Bombelli & Alex Driver & Carlos Peralta, Fabien
Cappello, Neil Conley, EADS UK Ltd, Raw Edges & Oscar Narud, Yu Jordy Fu, Grimshaw Architects
& WindPower Ltd, JAMESPLUMB, Markus Kayser, Julia Lohmann, Priestmangoode, Florie Salnot,
Studiomama, Unreal, Hulger & Samuel Wilkinson, Bethan Laura Wood, Wayward Plants
Projektanci polscy: Daria Burlińska, Jan Lutyk, Ania Łyszcz, Karina Marusińska,
Knockoutdesign, Kompott, Jarosław Kozakiewicz, Marta Niemywska, OOdesign Natalia
Bieńkowska, Robert Pludra, Magda Rychard, Jakub Sobiepanek, Maja Szczypek, Fundacja
TRANSFORMACJA, WellDone®

Malejące zasoby naturalne, wzrastające koszty energii oraz rosnąca populacja zmuszają nas do
myślenia o tym, jak żyjemy. Design od zawsze był wykorzystywany w celu zwiększenia atrakcyjności produktu, równocześnie jednak stał się narzędziem do tworzenia lepszej przyszłości.
Wystawa pokazuje projekty designerów z Wielkiej Brytanii i Polski, którzy szukając sposobu
na ratowanie planety, skupiają się na budowaniu samowystarczalnych społeczności, poprawie
efektywności infrastruktury lub rozwoju nowych materiałów.
Na wystawie są prezentowane projekty określane mianem designu zrównoważonego
(ang. sustainable design), który ma zapewnić rozwój, nie prowadząc przy tym do zniszczeń.
Charakterystyczną cechą designu zrównoważonego jest między innymi stosowanie zasobów
odnawialnych oraz eliminowanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne.
Wystawa skupia się wokół czterech tematów:
• materiał – poszukiwanie nowych materiałów, odnawialność, innowacja, zmniejszanie ilości
odpadów;
• zasoby – źródła energii, wydajność, nauka i design;
• metoda – projektowanie, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, użytkowanie;
• wspólnota – projekty społeczne, przestrzeń publiczna, dobroczynność, DoItYourself design.
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Celem wystawy jest uświadomienie widzom, że design daje nam narzędzia i metody potrzebne
do tworzenia nowego, zrównoważonego społeczeństwa, żyjącego w zgodzie ze środowiskiem
naturalnym.
Dzięki inteligentnemu projektowaniu, nowym technologiom i materiałom możemy opracować zrównoważone rozwiązania, które w naturalny sposób zwracają środowisku równowartość własnej konsumpcji (czasem nawet z nadwyżką). Nowe pokolenie projektantów widzi ekologię jako integralną część
każdego zadania. Dlatego też opracowują oni technologie oraz techniki, które mogą poprawić stan środowiska, bez głoszenia kazań czy cynicznej pogoni za ekopieniądzem*.
* Henrietta Thompson, Wszystko, na zawsze – dziś. Projektowanie zrównoważonej przyszłości, katalog wystawy.

Pomiędzy obiektami polskimi i brytyjskimi nawiązuje się ciekawy dialog. Ekspozycja zderza ze sobą
dwie różne kultury, dwa odmienne światy projektowe, a pomiędzy nimi, mimo ogromnych różnic, rozciąga się delikatna pajęczyna powiązań, cytatów, wspólnych idei. Najbardziej charakterystycznymi
cechami polskiego projektowania może być poszukiwanie podstawowych materiałów, ograniczanie
wykorzystania zasobów, ponowne użycie odpadów, budowanie poczucia odpowiedzialności*.
*Magda Kochanowska, Design, równowaga i troska o człowieka, katalog wystawy.

Przykłady prac prezentowanych na wystawie:

Stół z mchu, 2011

projekt: Paolo Bombelli, Alex Driver i Carlos Peralta
Biofotowoltaika zajmuje się pozyskiwaniem energii odnawialnej
z fotosyntezy zachodzącej w organizmach żywych, takich jak
algi czy mech. Choć ta technologia dopiero się rozwija, biochemicy z Uniwersytetu w Cambridge podjęli współpracę z projektantami z Institute for Manufacturing w celu stworzenia potencjalnych komercyjnych zastosowań dla tej nowej, ekscytującej
dziedziny inżynierii.
Ścisła kilkunastomiesięczna współpraca zaowocowała powstaniem wizji przyszłości, w której osiągnięcia biofotowoltaiki wykorzystywane są do pozyskiwania energii za pomocą ogromnych
dryfujących po wodzie pól algowych lub też algowych paneli
słonecznych na budynkach. Elektrownia biofotowoltaiczna
mogłaby generować moc również w nocy dzięki zapasowi elektronów, które w ciągu dnia odkładałyby się w komórkach glonów.
Stół z mchu pokazuje, jak ta technologia może zostać zastosowana w domu. Działa on na tej
samej zasadzie, co elektrownia. Na blacie stołu znajdują się generujące energię „komórki”
mchu przykryte szklaną płytą. W ciągu dnia magazynują one energię, która zasila lampę po
zmroku. Ten stół stanowi pierwszy krok w stronę przyszłości, w której otaczające nas przedmioty będą samowystarczalnymi organiczno-syntetycznymi hybrydami o przyjaznym dla
środowiska działaniu.
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Umywalka Plugless Sink, 2008

projekt: Maja Ganszyniec i Krystian Kowalski / Kompott
Zużywanie dużych ilości wody podczas czynności związanych z higieną
osobistą jest jednym z najbardziej
prozaicznych problemów związanych
z uszczuplającymi się zasobami naturalnymi planety. Kilka lat temu „Huffington Post” podał alarmujące dane
ukazujące skalę tego zjawiska. Podczas
mycia zębów jedna osoba zużywa blisko 20 litrów wody, a co najmniej
15 litrów podczas mycia rąk. Ponad
95 procent wody nadającej się do
spożycia dostarczanej do domów jest
marnowane. Oczywiście dane dotyczą
społeczeństw zachodnich. Projektanci
na różne sposoby starają się redukować zużycie wody, usiłują też odnosić
się do „drobnych grzechów” dnia codziennego, a nawet je piętnować. Autorzy Plugless Sink
robią to w nader subtelny sposób. Zaprojektowali umywalkę-miskę, bez otworu, przez który
woda mogłaby odpłynąć. Użytkownik zawsze widzi, ile wody zużył, i aby się jej pozbyć, musi
Partnerzy MOCAK-u
ją wylać do otworu w drewnianej podstawie. Wartością projektu jest zwrócenie uwagi na ilość
zużywanej wody i nakłonienie do nowych, bardziej świadomych zachowań.

Spotkanie w MOCAK-u:

Współorganizator wystawy
Współorganizatorzy
Wszystko,
na zawszespotkania:
– dziś. Polski i brytyjski design zrównoważony

Współorganizator
Nieprzekupne oko

Projektowanie zrównoważone
w przemyśle i życiu codziennym
15 lutego, godz. 18

Partner działań

Patroni medialni

Uczestnicy spotkania towarzyszącego wystawie Wszystko, na zawsze – dziś. Polski i brytyjski
design zrównoważony będą wspólnie zastanawiać się nad możliwością wprowadzenia projektowania zrównoważonego do produkcji masowej, a także nad sposobem jego funkcjonowania
w Polsce i na Wyspach Brytyjskich.
Design zrównoważony jest faktem. Zmiana myślenia o „dobrym produkcie” i jego najważniejszych cechach dokonuje się na naszych oczach. Funkcja, estetyka, materiał i technologia to jednak nie wszystko. Istotne pytanie brzmi, czy konsumenci oraz rynek, tak bardzo komercyjny
i powierzchowny, gotowi są zmienić swe przyzwyczajenia.
Prowadzenie: Dominik Lisik (kwartalnik „2+3D”). Goście: Henrietta Thompson (kurator brytyjskiej części wystawy), Tomek Budzyń (kwartalnik „2+3D”)
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, wstęp wolny.
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Współorganizator wystawy
Wszystko, na zawsze – dziś. Polski i brytyjski design zrównoważony

Współorganizator:
British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i IrlanPatroni medialni
dii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Działa w ponad 100 krajach na
całym świecie i realizuje swoje cele w wielu obszarach, w tym w kulturze i sztuce, edukacji,
nauczaniu języka angielskiego i nauce, umożliwiając tym samym nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i budując zaufanie między Zjednoczonym Królestwem i innymi krajami.
W Polsce prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie oraz współpracę z ogólnopolską siecią
ośrodków egzaminacyjnych oferujących brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe.
Do przedsięwzięć prowadzonych przez British Council należy również szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Ich celem jest dzielenie się twórczymi ideami i osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa oraz udostępnianie Polakom wiedzy i umiejętności przydatnych we współczesnym świecie.
Od lutego 2012 roku British Council w Polsce jest również koordynatorem projektu CENTRES,
realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Comenius.
CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) ma za zadanie rozwijać w uczniach szkół ponadpodstawowych umiejętności takie jak kreatywność i przedsiębiorczość.
W 2013 roku British Council obchodzi 75-lecie swojej działalności w Polsce.
www.britishcouncil.pl
www.facebook.com/BritishCouncilPolska
www.centres-eu.org

Projekt Po co jest sztuka?
Od 14 lutego w kawiarni i czytelni MOCAK-u będą prezentowane kolejne prace zrealizowane
przez studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w ramach projektu Po co jest sztuka?
Artyści:
Mateusz Szczypiński
Anna Askaldowicz
Filip Rybkowski
Tomasz Kręcicki
Po co jest sztuka? to projekt, którego celem jest próba odpowiedzenia na pytanie o sens sztuki.
Pytanie, pozornie oczywiste, dotyka podstawowej istoty działań artystycznych i ich wpływu na
codzienne życie każdego człowieka. Z prośbą o odpowiedź zwróciliśmy się do tej pory do grup studentów, artystów i pisarzy. W czasie rocznego seminarium rozmawialiśmy ze studentami ASP
o sensie sztuki zarówno w wymiarze społecznym, edukacyjnym, jak i indywidualnym. Efektem
tych spotkań są prace młodych twórców, które będą pojawiać się w przestrzeni Muzeum i Zabłocia.
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Nowe godziny otwarcia Biblioteki:

Od 14 lutego Biblioteka MOCAK-u będzie czynna dłużej. Czytelników zapraszamy od wtorku do
niedzieli w godzinach 11–19.

Nowa strona internetowa MOCAK-u:

14 lutego wystartuje nowa strona internetowa MOCAK-u, w pełni prezentująca działalność Muzeum. Udostępniony zostanie między innymi katalog Biblioteki on-line, a MOCAK Bookstore
uruchomi sprzedaż internetową.

Partnerzy MOCAK-u

Współorganizator wystawy
Wszystko, na zawsze – dziś. Polski i brytyjski design zrównoważony

Partner działań edukacyjnych MOCAK-u

Współorganizator wystawy
Nieprzekupne oko. Galeria Akumulatory 2, 1972–1990

Patroni medialni

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)
Projekt „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013
„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

10

Współfinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

