
Wyborcza.pl / Kraków / Wiadomości z Krakowa

Galeria Beksińskiego w NCK już otwarta! [ZDJĘCIA]
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Wreszcie Kraków ma by ć za co wdzi ęczny stolicy. W pi ątkowy wieczór
otworzono Galeri ę Beksi ńskiego w Nowohuckim Centrum Kultury, której
Warszawa nie chciała.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
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Nowohuckie Centrum Kultury: otwarcie galerii prac Zdzisława Beksińskiego (KUBA OCIEPA)
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3 Doktorant UJ z Iraku zatrzymany. Według
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Roztańczone obrazy Zdzisława Beksińskiego. Balet na otwarcie galerii w NCK

Do odtwarzania wideo wymagana
jest nowsza wersja Flash Player.
Kliknij, aby pobrać aktualizację.

- Chciałbym podziękować , że Beksińskiego nie chciała - mówił
Andrzej Kulig, wiceprezydent Krakowa ds. kultury, na piątkowym otwarciu nowej
galerii. O co chodzi? Piotr Dmochowski, marszand i kolekcjoner dzieł artysty z
Sanoka, który na co dzień rezyduje w Paryżu, od dawna marzył o stworzeniu w
Polsce galerii, która pokazałaby jego zbiory. Nie chciała , nie chciały

 ani , ale chciał , a konkretnie Nowohuckie Centrum Kultury.

Świat Beksi ńskiego

Ponad dwa lata trwały rozmowy i prace adaptacyjne miejsca, w którym galeria
miała powstać. Na piętrze NCK wygospodarowano 200 m kwadratowych. Dzieła
Beksińskiego pokazywane są w nowoczesnej i surowej aranżacji. 50 obrazów,
które w depozyt przekazał NCK Dmochowski, oświetlonych w przemyślny sposób
(światło skoncentrowane na obrazie sprawia wrażenie, jakby dzieło było od
wewnątrz rozjaśnione), wprowadzają w świat Beksińskiego, ten fantastyczny z lat
80. i 90., a także ten bardziej surowy i abstrakcyjny w wymowie z lat 2000-2003 r.
Kuratorka Joanna Gościej-Lewińska zdecydowała się nie opisywać obrazów;
zresztą sam artysta nie nadawał im tytułów, by nie wprowadzać tylko jednej
interpretacji.

Samouk

Przez najbliższe dwa tygodnie wystawie obrazów będzie towarzyszyła także
ekspozycja rysunków i fotografii (200 sztuk). Beksiński rysował od dziecka, za to
zaczął fotografować już jako dorosły. Miał na tym polu niemałe sukcesy, ale
fotografię, gdy zaczęła go ograniczać, bo nie poddawała się całkowicie jego
wyobraźni, porzucił na rzecz malarstwa. Był samoukiem. Nigdy nie ukończył
żadnej artystycznej akademii, ale - co przyznają nawet ci, którzy stylu
Beksińskiego nie lubią - warsztat miał doskonały. Dochodził do niego
samodzielnie, metodą żmudnych prób i błędów.

- Beksiński bał się śmierci i te swoje lęki malował. Szukał takich materiałów, które
pozwoliłyby dziełom przeżyć stulecia. Płótno wydawało mu się nietrwałym
materiałem - opowiada Gościej-Lewińska.

Warszawie

Warszawa
Łódź Wrocław Kraków
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Skomentuj:

Zobacz więcej na temat: Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie,
Zdzisław Beksiński, Nowohuckie Centrum Kultury

spektakl Art Color Ballet - widowisko muzyczno-taneczne inspirowane obrazami
Beksińskiego (będzie je można obejrzeć także w sobotę i niedzielę, bilet
upoważnia od razu do zwiedzania wystawy).

Dla normalnego zwiedzania galeria będzie czynna od poniedziałku w godz.
11-19. Bilety w cenie 8/10 zł. Na miejscu można kupić katalogi opowiadające o
wystawie: o malarstwie (tom I), rysunku (tom II) i fotografii (tom III). Jeden można
kupić za 35 zł, komplet za 90 zł.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Do każdej prenumeraty cyfrowej dołączamy teraz audiobook
od Audioteki

Kopińska, Żulczyk czy Orbitowski - wybierz, którego
audiobooka chcesz posłuchać.

Dzięki prenumeracie cyfrowej zyskasz pełen dostęp do
wszystkich tekstów Wyborczej.

Kup teraz

Zaloguj się Informacje/ Kontakt/

Skomentuj Podziel si ę

"Tomek Beksiński.
Portret
Prawdziwy".
Spotkanie z
autorem,
Wiesławem
Weissem, w
Empiku

Galeria
Beksińskiego -
nowe miejsce na
mapie Krakowa

Czy można
zatańczyć
Beksińskiego?
Widowisko
muzyczno-
tanecznie Art Color
Ballet

Zdzisław Beksiński
- artysta do bólu
prawdziwy
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