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Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie

Po latach czekania Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza do siebie

zarówno entuzjastów sztuki jak i osoby odwiedzające galerie po raz

pierwszy, aby przedstawić nam  łącznie 250 prac z prywatnej

kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich, marszandów i przyjaciół

nieżyjącego Zdzisława Beksińskiego.

Od zachwytu po odrazę, od fascynacji po niechęć, prace potrafią

wywołać w wielu skrajne emocje, a duch artysty

niewątpliwie krąży wokół nas. 

Po ogromnym sukcesie dwa lata temu kiedy za zgodą Wiesława Banacha
– dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku zaprezentowano w
Krakowie prawie sto obiektów, dzisiaj mamy okazję zobaczyć na własne
oczy oryginalne obrazy spod pędzla Beksińskiego i nie tylko. Starania
aby Kraków doczekał się stałej ekspozycji powiodły się w maju 2015 roku
kiedy oficjalnie potwierdzono że obrazy z prywatnej kolekcji państwa
Dmochowskich zostaną przekazane. Dzisiaj dzieła z przedziału lat 1972 –
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2003 zaprezentowane są na dwustu metrach kwadratowych nowo
stworzonej przestrzeni która z pewnością przeniesie każdego w inny
świat dzięki nowoczesnemu oświetleniu oraz muzyce skomponowanej
przez Armanda Amara specjalnie w hołdzie zmarłemu artyście.
Udało nam się porozmawiać z kuratorem wystawy – Joanną Gościej-
Lewińską i zapytać między innymi właśnie o galerie, a także twórczość
autora którą możemy podziwiać.

 

 

Najgorsza twórczość jaka jest dla artysty to ta która nie wzbudza
żadnych emocji i jednocześnie zostanie zapomnianym.
Zdzisław Beksiński mimo śmierci jedenaście lat temu cały czas jednak
jest z nami potrafiąc wywołać w człowieku uczucia których
doświadczenie na co dzień jest czasami niemożliwe.
Taki sukces gwarantuję artyście nieśmiertelność.
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