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Tytuł wystawy zapożyczony został z wypowiedzi Ottona Muehla: „W moich akcjach
wyszedłem początkowo z założeń artystycznych, ale teraz widzę wszystko coraz mniej jako
sztukę. To, co robię, jest raczej czymś w rodzaju przeciwnego bieguna społeczeństwa”.
Wystawa akcjonizmu wiedeńskiego ułożona została ze zbiorów austriackiej kolekcji
Essl Museum w Klosterneuburg koło Wiednia – jednego z największych w Europie
prywatnych zbiorów sztuki, pokazujących wiele ważnych zjawisk artystycznych drugiej
połowy XX wieku. Na wystawie zaprezentowany został, po raz pierwszy w tej części Europy,
reprezentatywny i obszerny wybór działań akcjonistów wiedeńskich od akcji w latach
sześćdziesiątych po przykłady malarstwa z ostatnich lat. Na całość pokazu składa się ponad
trzysta fotografii dokumentujących działania akcjonizmu wiedeńskiego w latach 1962–1970,
trzy filmy dokumentujące akcje oraz kilkanaście obrazów Güntera Brusa i Hermanna Nitscha.
Wystawa pokazuje akcjonistów nie tylko na tle zjawisk artystycznych i w porządku
historii sztuki, ale przede wszystkim jako pełnoprawnych uczestników i współtwórców debaty

o kształcie rzeczywistości i sposobach przeżywania świata. Prezentuje zjawisko nie jako
hermetyczny element świata sztuki, lecz jako realną część rozgrywki, która dotyczy wielu
poziomów życia, zmian rzeczywistości politycznej i redefinicji politycznego języka czy
budowania odmiennej siatki pojęć.

Akcjonizm wiedeński stanowi największy po 1945 roku wkład kultury austriackiej do
światowych sztuk wizualnych i jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych lat
sześćdziesiątych, jedno z najbardziej radykalnych i skandalizujących działań w historii sztuki.
Działania akcjonistów wpłynęły z jednej strony wyraźnie na sztukę body art i performance,
z drugiej były najważniejszym społecznym wyrazem 1968 roku w Austrii. Artyści
współtworzący tę grupę należą dziś do „gwiazd” sztuki austriackiej. Ich prace pokazywane są
na najważniejszych wystawach prezentujących kulturę tego kraju.
Paradoksalnie, owiany legendą akcjonizm nie jest zbyt dobrze znany. Prace
akcjonistów, dokumentacje ich działań, uważane za sztukę w wersji hard core, wciąż
wzbudzają emocje nie tylko w społeczeństwie austriackim. Wielkość i znaczenie zjawiska
przykryte zostało strategią „don’t touch” – pokazywać, lecz nie dyskutować, nie wprowadzać
w życie wiedzy, jaka z tej sztuki płynie.
Akcjonizm, co zastanawiające, jeśli wziąć pod uwagę jego dzisiejsze znaczenie, długo
nie stanowił również ważnego punktu odniesienia w najnowszej historii sztuki w perspektywie
międzynarodowej. Ten ważny europejski ruch lat sześćdziesiątych (obok sztuki gestu Yves’a
Kleina i międzynarodowego ruchu fluxus), był przez długi czas pomijany w artystycznych
syntezach.
Większość działań akcjonistów, szczególnie w pierwszej połowie dekady, była
prezentowana w

miejscach niedostępnych

dla

szerokiej publiczności: prywatnych

pracowniach lub mieszkaniach. Otaczająca je atmosfera skandalu, a także kilka nielicznych
wystąpień publicznych, kiedy naruszano prawo i obyczaje, zapewniło akcjonistom opinię
prowokatorów i gorszycieli. Ich akcje, w których używali szokujących środków, zaznajomione
niewielu przez dokumentacje fotograficzne lub filmowe, stały się znane z policyjnych
raportów, opisów dziennikarskich i plotek. Krytycy sztuki raczej nie przejawiali nimi
zainteresowania.
Pierwszą z akcji były Krwawe organy (Die Blutorgel), po której część dziennikarzy
nazwała artystów Bluttgruppe. Czwartego czerwca 1962 roku Otto Muehl, Hermann Nitsch
i Adolf Frohner zamurowali się w piwnicy Muehla przy Perinetgasse w Wiedniu. Postanowili

przebywać tam w atmosferze swobody, wolni od wszelkich ograniczeń, aby swoje odczucia
przełożyć na kompozycje ze złomu, blachy, krwi, mięsa, zużytych materiałów, śmieci.
Deklarowali: „Będziemy oczyszczeni w wyniku trzech dni ćwiczeń duchowych, podczas
których nie będziemy jeść, spać ani dbać o swoje ciała – oczywiście będziemy bez kobiet –
wyczekując na uroczyste odmurowanie”. Działanie zostało przerwane przez interwencję
policji. Akcja ta wyznacza rzeczywisty moment narodzin akcjonizmu wiedeńskiego (artyści
będą odtąd grupowo lub oddzielnie wykonywać serię akcji), zarówno pod względem
koncepcji, jak i używanych form*.
* Stanisław Ruksza, Przeciwny biegun społeczeństwa, fragment tekstu kuratora

z katalogu towarzyszącego wystawie.

Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa , prace z Kolekcji Essla (Austria)
fot. Rafał Sosin

Rudolf Schwarzkogler, Akcja nr 1. Wesele
1965, dokumentacja fotograficzna: Walter Kindler,
fotografia: Stefan Fiedler – Salon Iris, Wiedeń,
©spuścizna artysty

Otto Muehl, Bodybuilding. Akcja nr 1965, 1965,
dokumentacja fotograficzna: Ludwig Hoffenreich,
fotografie: Stefan Fiedler – Salon Iris, Wiedeń,
©Otto Muehl

Günter Brus, Akcja z Dianą, 1967/2005, dokumentacja fotograficzna: Kurt Kren, fotografie: courtesy Galerie
Heike Curtze, ©Sammlung Essl Privatstiftung

Ane Lan
Są we mnie wszystkie kobiety świata!
Wernisaż: 8.11.2011
Wystawa otwarta w dniach: 9.11.2011–29.1.2012
Kurator: Maria Anna Potocka
Asystent kuratora: Delfina Piekarska

Są we mnie wszystkie kobiety świata! to wystawa feministyczna w wydaniu męskim. Ukazuje
obecność kobiety w świecie, jej wszechstronność, wrażliwość, umiejętność dostosowania się
do okoliczności. Jest szerokim komentarzem do przemian funkcjonowania płci w czasach
„poszerzonej demokracji”, która wymaga zrozumienia drugiej strony, wczucia się w sytuację,
stania się – przynajmniej na moment – tym innym.
Ane Lan aranżuje sytuacje, które wymuszają na nim stanie się kobietą, a co za tym idzie
spojrzenie na świat jej oczyma. Ponieważ nie ma jednej kobiety, tylko jest ich tyle, ile
zawodów, okoliczności, losów, więc artysta wciela się w bardzo różne postaci. Robi to
zawsze z wielką przychylnością. W jego pracach nie ma ironii – chyba że za ironię uznamy
jego uległość wobec podejmowanych ról – nie ma bawienia się w przebieranie. Jest
autentyczna potrzeba wczucia, jest gest, którego kobiety nie doświadczyły wcześniej.
Wystawa po raz pierwszy została zaprezentowana podczas Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Nowe Horyzonty w Galerii BWA we Wrocławiu.

Jednym z artystów wyraźnie i z rozkoszą uwikłanych w problemy dyskursu
postfeministycznego jest Ane Lan. Świat, w który wszedł – podobnie jak sam termin – nie jest
łatwy do uchwycenia, dlatego trzeba umieć na niego zastawić pułapkę. Ane w swojej sztuce
perfekcyjnie wykorzystuje w tym celu możliwości i uprawnienia przekazu artystycznego.
Najważniejsze z nich to: dowolna fragmentaryczność, pokazywanie przeczuć w formie
stwierdzeń, swobodne dobieranie argumentów, kłamanie na wierzchu i mówienie prawdy pod
spodem, mieszanie słowa z obrazem, akcją i dźwiękiem oraz mnóstwo pomniejszych
preparacji, które gdzie indziej bywają dyskwalifikujące. Sztuka – podobnie jak inne dziedziny
twórcze – ma rozległe uprawnienia do miętoszenia i deformowania realizmu, aby w ten
sposób osiągnąć ważne dla siebie treści. Ane Lan, wchodząc w dyskurs postfeministyczny,
doskonale się tym wszystkim posługuje. Ma jednak świadomość stąpania po grząskim gruncie.
Rozdrażnienie feministyczne zostawiło po sobie rozległą nadwrażliwość na pewne
komentarze, zwłaszcza w wydaniu męskim. Ewentualne obawy Ane Lana nie wynikają jednak

ze strachu przed atakiem kobiet, tylko z troski o klarowność przekazu. Szuka sformułowań,
które w zderzeniu z takim czy innym correctness nie zostaną sfałszowane, a on posądzony
o prześmiewczość czy ironię. Aby temu zapobiec, Ane Lan decyduje się na dość szczególną
strategię, mianowicie teksty wszystkich komentarzy śpiewa. Czasem jako mężczyzna,
najczęściej jako kobieta. Dzięki temu może pozwolić sobie na pewien patos. Jego głos jest
wzruszająco nieprofesjonalny i kojarzy się z modlitwą. Aby to wszystko było szczere
i brzmiało autentycznie, artysta stał się „tym” człowiekiem, odkrył w sobie kobiecą
wrażliwość i wielkie pokłady empatii. Widać, że jego dzieła poprzedziło głębokie
zastanowienie się nad samym sobą*.
* Maria Anna Potocka, Postfeminizm, fragment tekstu kuratora z katalogu towarzyszącego
wystawie.

Ane Lan, Woman of the World #4, 2009, fot. Aurora E. Sandlilje
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Wystawa otwarta w dniach: 9.11.2011–29.1.2012
Kurator: Monika Kozioł

Artystka zaprojektowała strój narodowy dla obywateli Unii Europejskiej. Kostiumy składają
się z dwóch części: bluzki w kształcie litery „E” oraz spodni na wzór litery „U”. Stroje
wybranych krajów członkowskich różnią się między sobą jedynie rodzajem tkaniny
i wykończenia. Wszystkie cechuje lokalność, skromność, komfort, prostota oraz troska
o środowisko naturalne. Stroje zostaną zaprezentowane w kilku krajach Unii.

Projekt Tkaniny EU powstał w czasie pobytu rezydencyjnego artystki w Factory of Art
& Design w Kopenhadze (wrzesień – listopad 2011). Biorąc pod uwagę zróżnicowanie
kulturowe Europy przy równoczesnym zacieraniu się granic na kontynencie, Małgorzata
Markiewicz postawiła pytanie, czy jest możliwe zaprojektowanie uniwersalnego stroju dla
mieszkańców Unii. Powstał projekt, który łączy dwa zjawiska – wspólnoty i odrębności.
Wykorzystując skrót „EU”, artystka stworzyła wykrój ubrania, który jest bazą dla strojów
wybranych państw europejskich. Litera „E” odpowiada kształtowi bluzki, odwrócone „U” to
kształt spodni. O ile wykrój ubrania jest identyczny dla wszystkich krajów, o tyle wzór na
tkaninie jest zróżnicowany. Stanowi on efekt przemyśleń artystki na temat typowych skojarzeń
z poszczególnymi państwami członkowskimi. Na wystawie zaprezentowano dziewięć wzorów:
dla Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii
i Włoch.
Na tkaninach zaprojektowanych ubrań znajdziemy motywy inspirowane przyrodą
danego kraju (Austria, Finlandia). W innym przypadku źródłem pomysłu była urbanistyka
(Portugalia) oraz infrastruktura transportowa (Niemcy), które zostały przetworzone na
ornamenty według wzorów z historii sztuki. Pojawiają się także nawiązania do mentalności
mieszkańców danego państwa (Hiszpania) oraz ich gustów kulinarnych (Włochy). Obecne są
elementy historii i przenikanie się kultur (Wielka Brytania), style artystyczne wyrażające
„ducha” danego narodu (Polska) oraz motyw przetworzonej flagi narodowej (Czechy).
Całość projektów tworzy ciekawą mozaikę, w której utarte opinie spotykają się
z zaskakującymi przemyśleniami. Artystka ukazuje różnorodność kulturalną w obrębie Unii

i próbuje ją uchwycić za pomocą jednej „klamry”. To uznanie idei wspólnoty przy
równoczesnym uznaniu tożsamości narodowej każdego kraju*.
* Monika Kozioł, Wspólnota i odrębność. Uniwersalny strój dla mieszkańców Unii
Europejskiej, fragment tekstu kuratorskiego z katalogu towarzyszącego wystawie

Małgorzata Markiewicz, Strój narodowy
Unii Europejskie – Niemcy, 2011

Małgorzata Markiewicz, Strój narodowy
Unii Europejskiej – Hiszpania, 2011

Kolekcja MOCAK-u
Wystawa otwarta od: 8.11.2011
Koordynator: Monika Kozioł

Najnowsza wystawa Kolekcji MOCAK-u obejmuje kilkadziesiąt prac polskich
i zagranicznych artystów. Kontynuuje ona program prezentowania niezwykłej różnorodność
postaw, mediów i interpretacji charakteryzującą sztukę współczesną.
Artyści: AES+F, Charlotte Beaudry, Eligiusz Bielutin, Rafał Bujnowski, Tomasz Ciecierski,
Josef Dabernig, Marta Deskur, Stanisław Dróżdż, Edward Dwurnik, Dick Higgins, Matthias
Jackisch, Aleksander Janicki, Jerzy Kałucki, Koji Kamoji, Krištof Kintera, Grzegorz Klaman,
Karolina Kowalska, Jarosław Kozłowski, Paweł Książek, Agnieszka Kurant, Robert
Kuśmirowski, 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.

Stanisław Dróżdż, Między, 1977, instalacja, fot. Rafał Sosin
Kolekcja MOCAK-u

Odsłonięcie rzeźby Mirosława Bałki 7+1 należącej do kolekcji MOCAK-u
Technika: rzeźba z soli
Wymiary: 90 × 299 × 301 cm
Rok powstania: 1998
Rzeźba 7+1 składa się z ośmiu elementów w formie
walca (średnica 90 cm, wysokość 30 cm) wykonanych z
soli kamiennej. Walce pochodzą z kopalni w Kłodawie.
Rzeźba powstała dla wnętrza budynku Centrum
Finansowego Puławska w Warszawie. Użycie soli
symbolicznie odnosi się do czasów, w których służyła
ona jako środek płatniczy. Walce nawiązują do kształtu
monet, a obracanie się jednego z nich może sugerować
obieg pieniądza.
Donatorem pracy jest Grupa Kapitałowa PKO BP.

Mirosław Bałka, 7 + 1, 1998

Otwarcie czytelni Biblioteki MOCAK-u
Od 8 listopada 2011 zapraszamy do czytelni znajdującej się w przyszłej Bibliotece MOCAK-u.
Biblioteka rozpocznie swoją działalność na początku 2012 roku.
Projekt aranżacji wnętrza czytelni wyłoniono w drodze konkursu – autorkami zwycięskiej
koncepcji są Małgorzata Domin i Aleksandra Kaczmarek.
W czytelni znaleźć można wszystkie publikacje Muzeum, wybór czasopism o sztuce, a także
opracowania i katalogi dotyczące artystów biorących udział w aktualnych wystawach
w MOCAK-u.
Czytelnia będzie czynna w godzinach otwarcia Muzeum.

Wystawa Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa zorganizowana jest we współpracy z Essl
Museum Klosterneuburg / Wiedeń.

Ane Lan Są we mnie wszystkie kobiety świata!
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt Tkaniny EU Małgorzaty Markiewicz zrealizowany został w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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