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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”.

MOCAK

nowe muzeum polskiej i światowej sztuki współczesnej
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie jest pierwszą w Polsce tego typu instytucją, którą
stworzono od podstaw. Budynek powstał na terenie dawnej fabryki Schindlera w poprzemysłowej dzielnicy Zabłocie, która w ostatnich latach przechodzi gwałtowną rewitalizację.
Autorem projektu jest Claudio Nardi, włoski architekt i projektant wnętrz, który nawiązuje do
nurtu neomodernistycznego.
MOCAK będzie gromadzić międzynarodową kolekcję sztuki, pokazując twórczość ostatnich
dwudziestu lat i odnosząc najnowsze zjawiska artystyczne do tradycji sztuki konceptualnej.
Program instytucji obejmuje również działania edukacyjne, projekty badawcze i wydawnicze.
Na terenie muzeum znajdują się też: biblioteka, księgarnia MOCAK Bookstore, sala audiowizualna, kawiarnia Cafe MOCAK oraz unikatowa w Polsce pracownia konserwatorska sztuki
współczesnej.

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, fot. R. Sosin
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Otwarcie MOCAK-u – 19 maja 2011 roku
Konferencja prasowa z okazji otwarcia Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie będzie miała
miejsce w czwartek 19 maja o godz. 13.00 w sali audiowizualnej MOCAK-u.
Uroczystość otwarcia MOCAK-u odbędzie się o godz. 18.00.
Wtedy też zaprezentujemy sześć ekspozycji artystycznych oraz towarzyszące im publikacje.

1. „Historia w sztuce”
„Historia w sztuce” to międzynarodowa wystawa 44 artystów ukazująca alternatywny i krytyczny obraz historii. Jednym z głównych celów prezentacji ponad 120 prac jest analiza zależności pomiędzy historią a sztuką, przyjrzenie się obiegowemu obrazowi historii oraz pokazanie
kontekstowych nieścisłości występujących w dokumentacji wydarzeń historycznych. Dodatkowo zaakcentowana została rola indywidualnych interpretacji oferowanych przez sztukę.
Wystawa należy do cyklu ekspozycji, którego celem jest pokazanie, jak problem rozpoznany społecznie, pozornie jasny dla wszystkich, jest postrzegany przez artystów i jak odmiennie
może być interpretowany. W ten sposób ujawniony zostanie mechanizm sztuki – widzieć jak
najszerzej i jak najróżnorodniej. A za nim podstawa tolerancji – fascynacja różnymi postawami
i interpretacjami. Kolejne planowane wystawy z tej serii to „Sztuka w sztuce”, „Polityka w sztuce” oraz „Religia w sztuce”.
Wystawie towarzyszy publikacja podzielona na dwie części: humanistyczno-intelektualną i artystyczną.
Autorzy pierwszej z nich (Hans Belting, Nicolas Bourriaud, Tim Cole, Przemysław Czapliński, Ewa
Domańska, Ben Kiernan, Dominick LaCapra, Tadeusz Nyczek, Mieczysław Porębski, Maria Anna
Potocka, Hayden White) poddają analizie „instytucję historii”. Badają jej metody, uproszczenia, kontekstowe przekłamania, jej lokalność i globalność oraz możliwości jej przekazywania.
Próbują także odpowiedzieć na pytania o przydatność komentarza artystycznego oraz o to, czy
artysta jest zdolny do zainspirowania historyka.
Część artystyczna obejmuje reprodukcje prac prezentowanych na wystawie, ich opisy i interpretacje ideowe oraz teksty odautorskie.
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Artyści: Boaz Arad, Tomasz Bajer, Mirosław Bałka, Yael Bartana, Piotr Blamowski, Wojciech
Bruszewski, Csaba Nemes, Hubert Czerepok, Edward Dwurnik, Omer Fast, Dora García, Jochen
Gerz, Ivan Grubanov, Władysław Hasior, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Franz Kapfer, Grzegorz
Klaman, Tomasz Kozak, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Edward Krasiński, Zofia Kulik, Robert
Kuśmirowski, Zbigniew Libera, Jerzy Kosałka, Marcin Maciejowski, Jacek Malczewski, Jan Matejko,
Deimantas Narkevičius, Boris Nieslony, Marcel Odenbach, Shinji Ogawa, Krystyna Piotrowska,
Józef Robakowski, Jadwiga Sawicka, Collier Schorr, Paweł Susid, Władysław Strzemiński, Andrzej
Szewczyk, Maciej Toporowicz, Krzysztof Wodiczko, Stanisław Wyspiański, Artur Żmijewski.
•
•
•
•

Wernisaż: 19.5.2011, godz. 18.00
Wystawa otwarta w dniach: 20.5.2011–15.10.2011
Kurator: Maria Anna Potocka
Asystent kuratora: Delfina Piekarska

Yael Bartana, Mary Koszmary, 2008, film 16 mm, 10 min 27 s

Andrzej Szewczyk, Diariusz 1981–1983, 1981–1983
instalacja, 114,7–144 × 8,9–18,5 cm
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Csaba Nemes, Elindul a tank, Czołg samopas, z cyklu
Remake, 2007, animacja, 49 s
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2. Kolekcja MOCAK-u
Do głównych zadań MOCAK-u należy gromadzenie i prezentowanie sztuki dwóch ostatnich
dziesięcioleci w kontekście powojennej awangardy i konceptualizmu. Aktualna kolekcja muzeum obejmuje kilkadziesiąt prac artystów polskich i zagranicznych. Bogactwo medialno-problemowe sztuki współczesnej nadaje kierunek całemu przedsięwzięciu.
Część zbiorów muzeum zostanie zaprezentowana 19 maja. Wystawa stanowić będzie pokaz
różnorodności postaw, mediów oraz interpretacji obecnych w sztuce współczesnej.
Wystawie towarzyszy katalog.
Artyści: AES+F, Tomasz Bajer, Tymek Borowski, Edward Dwurnik, Leopold Kessler, Krištof Kintera, Ragnar Kjartansson, Jarosław Kozłowski, Robert Kuśmirowski, Lars Laumann, Norman Leto,
Piotr Lutyński, Małgorzata Markiewicz, Bartek Materka, Maria Michałowska, Józef Robakowski,
Maria Stangret, Beat Streuli, Paweł Susid, Marian Warzecha, Krzysztof Wodiczko.
Wernisaż: 19.5.2011, godz. 18.00
Koordynator: Monika Kozioł

Bartek Materka, Masa III, 2010, olej na płótnie, 150 × 200 cm
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Edward Dwurnik, Krakusypokaztacomata, 2005
instalacja malarska: akryl na płótnie, 160 × 830 cm
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3. Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart
wystawa młodych artystów polskich

Fundacja Vordemberge-Gildewart powstała w 1981 roku z inicjatywy Ilse Vordemberge-Leda,
wypełniającej ostatnią wolę swojego męża Friedricha Vordemberge-Gildewarta. Szwajcarska
organizacja promuje młodych artystów, którzy nie ukończyli trzydziestego piątego roku życia.
W tym celu od 1983 roku co roku w wybranym kraju Europy organizuje konkurs stypendialny.
W tym roku odbyła się pierwsza edycja w Polsce. Do współpracy w jej organizacji Fundacja zaprosiła Marię Annę Potocką, dyrektor MOCAK-u. Wytypowano piętnastu młodych twórców z całej Polski, spośród których międzynarodowe jury wyłoniło trzech laureatów. Pierwsza nagroda,
stypendium w wysokości 20 tys. euro, została przyznana Annie Okrasko. Dwie drugie nagrody
(po 10 tys. euro) przypadły Janowi Dziaczkowskiemu oraz Róży Litwie.
Prace wszystkich uczestników konkursu składają się na wystawę – Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart – prezentowaną w MOCAK-u.
Wystawie towarzyszy katalog.
Uczestnicy konkursu: Basia Bańda, Izabela Chamczyk, Jan Dziaczkowski, Łukasz Jastrubczak,
Agata Kus, Róża Litwa, Tomasz Mróz, Anna Okrasko, Anna Orlikowska, Wojtek Pustoła, Anna
Reinert, Kama Sokolnicka, Łukasz Surowiec, Iza Tarasewicz, Mariusz Tarkawian.
•
•
•
•

Wernisaż: 19.5.2011, godz. 18.00
Wystawa otwarta w dniach: 20.5.2011–28.8.2011
Kurator projektu: Maria Anna Potocka
Kurator wystawy: Delfina Piekarska

Anna Okrasko, Obudź się! Chuligani!, 2010, video, 10 min – I nagroda
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4. „Maurycy Gomulicki. Bibliophilia”
„Bibliophilia to może nieco naiwna, ale droga mojemu sercu opowieść o pożądaniu i pięknie
książek” – tak o swoim projekcie mówi Maurycy Gomulicki. Inspiracją dla artysty była postać
jego dziadka – Juliusza Wiktora Gomulickiego – właściciela bogatego księgozbioru, miłośnika
słowa pisanego oraz wielbiciela kobiet.
Wystawa obejmuje czternaście fotografii z cyklu Bibliophilia, ukazującego bibliotekę jako
przestrzeń, w której spotykają się intelekt i zmysły. Bohaterkami zdjęć są ujęte na tle książek,
roznegliżowane przyjaciółki artysty oraz modelki. Gomulicki fotografował je w warszawskim
antykwariacie Logos, w swojej bibliotece oraz na tle kolekcji nieżyjącego już meksykańskiego
intelektualisty – Jaimego Garcíi Terrésa. Książki, z którymi pozują, to w większości pozycje
z księgozbioru dziadka Gomulickiego, ich tytuły oraz atrakcyjna forma graficzna zainteresowały artystę.
•
•
•
•

Wernisaż: 19.5.2011, godz. 18.00
Wystawa otwarta w dniach: 20.5.2011–8.9.2011
Kurator: Adam Mazur
Koordynator: Katarzyna Wąs

Maurycy Gomulicki, Justyna (16)
biblioteka artysty, Warszawa, 2008
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Maurycy Gomulicki, Kasia (20)
antykwariat Logos, Warszawa, 2010

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”.

5. Biblioteka Mieczysława Porębskiego
Boczny budynek muzeum mieści bibliotekę. W jednej z jej sal jest eksponowana Biblioteka
Mieczysława Porębskiego.
Ten wybitny polski historyk sztuki już wiele lat temu wyraził chęć przekazania swojego księgozbioru Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Kiedy muzeum powstało, wrócił do tego pomysłu, przekazując instytucji krakowską część biblioteki.
Książki zostały zgromadzone w pomieszczeniu, którego aranżacja nawiązuje do wnętrza gabinetu Profesora w jego krakowskim mieszkaniu. Oprócz książek znajdują się tu także obrazy
malarzy, między innymi z Grupy Krakowskiej, w większości przyjaciół Profesora: Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Marii Jaremy, Andrzeja Wróblewskiego, Tadeusza Brzozowskiego,
Adama Hoffmanna oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Pomimo ekspozycyjnego charakteru Biblioteka Mieczysława Porębskiego będzie dostępna dla
studentów i pracowników naukowych.

Biblioteka prof. Mieczysława Porębskiego w jego krakowskim mieszkaniu, fot. R. Sosin
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6. „ALIAS: Madeleine Sante”
MOCAK gości także jeden z projektów programu głównego Miesiąca Fotografii w Krakowie. Wystawa przedstawia sześć alternatywnych życiorysów fikcyjnej bohaterki tytułowej – Madeleine
Sante. Ludzki los zostaje ukazany jako nieprzewidywalna, skomplikowana opowieść, której
treść zależy od wielu czynników, między innymi od okoliczności historycznych i przypadkowych
spotkań.
• Wernisaż: 19.5.2011, godz. 18.00
• Wystawa otwarta w dniach: 20.5.2011–12.6.2011
• Kuratorzy: Adam Broomberg i Oliver Chanarin
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Biblioteka MOCAK-u

Biblioteka MOCAK-u będzie gromadzić i udostępniać albumy, katalogi wystaw i przewodniki
po muzeach, monografie artystów, pozycje dotyczące krytyki artystycznej, teorii sztuki oraz
kultury wizualnej. Nasze zbiory obejmą także archiwa artystów. Nie zabraknie również najważniejszych współczesnych czasopism o sztuce. Biblioteka będzie miała katalog elektroniczny,
dostępny przez internet. Zaoferuje także możliwość wypożyczenia czytników e-booków.
Biblioteka będzie także miejscem kameralnych spotkań, dyskusji i wymiany myśli. W przestrzeni czytelni będą organizowane seminaria i wykłady.
Rozpoczęcie działalności biblioteki MOCAK-u planowane jest na jesień 2011 roku.

MOCAK Bookstore

MOCAK Bookstore oferuje najciekawsze propozycje wydawnicze z zakresu sztuki współczesnej,
fotografii, projektowania, estetyki oraz krytyki sztuki. W ramach księgarni działa również sklep
muzealny. Można tam kupić między innymi przedmioty zaprojektowane i w większości własnoręcznie wykonane przez artystów.
Są to między innymi:
• Rajstopy z rozbitymi kolanami – damskie rajstopy z wyhaftowanym cekinami zdobieniem na
kolanach w kształcie plamy krwi. Rajstopy przeznaczone są dla kobiet nieprzejmujących się
upadkami i kłopotami, idących mimo przeciwności do celu!
Autor: Justyna Koeke
• Torebki z worków na śmieci – unikatowe torebki wykonane z „wełny” uzyskanej z pocięcia
kolorowych worków na śmieci. Robione na bardzo grubym szydełku, mają dla kontrastu
miękkie wełniane wnętrze.
Autor: Małgorzata Markiewicz
• Sztuka na metry – obiekt ironicznie komentujący rynek sztuki. Wykonany z miękkiej tkaniny. Po odcięciu gotowy do użytku. Do sprzedaży w sygnowanych odcinkach. Długość: 100
m, szerokość: 30 cm.
Autor: Monika Drożyńska
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„MOCAK Forum”
Jednym z projektów wydawniczych realizowanych przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie jest kwartalnik „MOCAK Forum”. Pismo ma charakter interdyscyplinarny – zarówno na
poziomie teorii sztuki, jak i praktyki artystycznej.
Pierwszy numer magazynu „MOCAK Forum” ukaże się 12 maja 2011 roku. Będzie dostępny
w księgarni muzeum oraz w najważniejszych instytucjach kulturalnych i salonach prasowych
w Polsce (między innymi w Empik-u). W pierwszym numerze między innymi:
• rozmowy z Alicją Żebrowską, Zbigniewem Liberą i Janem Hartmanem,
• teksty o rekonstrukcji historycznej w sztuce, alternatywnej historii w komiksie i kulturze
popularnej oraz o tym, jak wydobywa się dźwięki z przeszłości.
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Wilhelm Brasse. Fotograf. 3444. Auschwitz 1940–1945
Inspiracją dla projektu Wilhelm Brasse. Fotograf. 3444. Auschwitz 1940–1945 jest wystawa
„Obok. Polska – 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.
Początkiem projektu Wilhelm Brasse. Fotograf. 3444. Auschwitz 1940–1945 był siedmiogodzinny wywiad filmowy z głównym fotografem Auschwitz. Wilhelm Brasse jako więzień pracował
w Erkennungsdienst (Służbie Rozpoznawczej), gdzie wykonał około siedemdziesięciu tysięcy
fotografii policyjnych, zdjęcia legitymacyjne załogi obozu oraz dokumentacje eksperymentów
medycznych. Brasse ze szczegółami opowiada o swoich przeżyciach, spotkaniach i rozmowach
z więźniami, kontaktach zawodowych z esesmanami.
Na podstawie tej relacji przygotowana została publikacja w polskiej i niemieckiej wersji językowej, niezwykle bogato ilustrowana fotografiami. Do każdej książki dołączono ponad czterdziestominutowy film zawierający fragmenty wywiadu. Oprócz tego przygotowano krótszy film na
potrzeby wystaw, ilustrowany fotografiami.
Książkę z dołączonym filmem będzie można kupić od 19 maja w MOCAK Bookstore.
Koncepcja filmu, montaż, redakcja książki: Maria Anna Potocka
• Kamera: Mikołaj Łebkowski
• Koordynator projektu: Delfina Piekarska
• Publikacja wydana we współpracy z wydawnictwem Revolver

W marcu 2010 roku Maria Anna Potocka
przeprowadziła wywiad z Wilhelmem
Brassem. Efektem jest książka i film.

Revolver
Publishing by VVV

Publikację zilustrowano fotografiami
pochodzącymi z archiwów Wilhelma
Brassego, Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau oraz Yad Vashem.
Tekst opracowała naukowo Teresa
Wontor-Cichy (Muzeum Auschwitz-Birkenau).

Wilhelm Brasse Fotograf 3444 Auschwitz 1940–1945

Wilhelm Brasse urodził się w Żywcu
w 1917 roku. Jego ojciec był Austriakiem,
a matka Polką. Przed wojną pracował jako
portrecista w zakładzie fotograficznym
w Katowicach. Za odmowę wstąpienia
do Wehrmachtu został uwięziony
w Oświęcimiu, gdzie od 1941 do 1945 roku
pracował w Służbie Rozpoznawczej jako
fotograf. Wykonał kilkadziesiąt
tysięcy zdjęć więźniów, kilkaset portretów
esesmanów i dokumentację kilku
eksperymentów pseudomedycznych.
Po wojnie wrócił do Żywca, gdzie mieszka
do dzisiaj.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Revolver Publishing by VVV

Wilhelm Brasse
Fotograf
3444
Auschwitz
1940–1945

Na pierwszej stronie okładki autoportret
Wilhelma Brassego z roku 1938,
na stronie czwartej zdjęcie z 1945 roku
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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”.

Noc Muzeów w MOCAK-u
Z okazji Nocy Muzeów MOCAK przygotował pokaz 25 krótkich filmów wybranych z archiwalnych
nagrań Polskiej Kroniki Filmowej. Są to fragmenty dokumentacji wydarzeń artystycznych w polskich instytucjach sztuki w latach 1950–1988.
Polska Kronika Filmowa dokumentowała wydarzenia kulturalne, w tym wystawy i akcje artystyczne. Docierała do masowej publiczności, tworzyła system głównego obiegu sztuki i próbowała narzucić społeczeństwu interpretację nowych zjawisk obecnych w polskim życiu artystycznym.
MOCAK zdecydował się przypomnieć wydarzenia artystyczne zarejestrowane kamerą PKF-u.
Odwiedzający nasze muzeum będą mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób dokumentowano happeningi Tadeusza Kantora, wystawy Magdaleny Abakanowicz czy Aliny Szapocznikow. Wyemitujemy także fragmenty relacji z zapomnianych dzisiaj sensacji sezonu. Widzowie będą mogli także podglądnąć zachowania publiczności sprzed lat oraz ocenić, jak bardzo zmieniły się obyczaje
i formy obcowania ze sztuką, W programie Nocy Muzeów w MOCAK-u znajdą się także filmy
o polskim poparcie, wystawie Władysława Hasiora z 1966 roku oraz elbląskiej awangardzie.
Pokaz PKF odbędzie się w sali audiowizualnej MOCAK-u (budynek główny) w Noc Muzeów 20
maja (piątek) o godz. 19.00 i powtórzony będzie o 20.30, 22.00 i 23.30.
Wstęp wolny!

Planowane wystawy:

• 23.7.2011–31.7.2011 – Ane Lan „Są we mnie wszystkie kobiety świata” (Studio BWA Wrocław)
kurator: Maria Anna Potocka, asystent kuratora: Delfina Piekarska
• Listopad 2011 – „Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa”
(wystawa z kolekcji Essl Museum) – kurator: Stanisław Ruksza, koordynator: Delfina Piekrska
• Grudzień 2011 – „Podróż na Wschód” (wystawa artystów z Armenii, Azerbejdżanu,
Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Ukrainy oraz Polski) – kuratorzy: Monika Szewczyk, Anna Łazar,
koordynator: Monika Kozioł
MOCAK
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Museum of Contemporary Art in Krakow
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
www.mocak.pl, office@mocak.pl
Dyrektor: Maria Anna Potocka
Rzecznik prasowy: Julita Kwaśniak (kwasniak@mocak.pl)
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