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Poznaj Zdzisława Beksińskiego - otwarto
wystawę w NCK!

Wielu oczekiwało na ten moment od długiego czasu. W piątek 7 października

otwarta została Galeria Zdzisława Beksińskiego w Nowohuckim Centrum

Kultury. Wśród kolekcji skompletowanej przez Kraków znalazło się 50 obrazów

jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy współczesnych. W

otwarciu galerii wziął udział Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

Fot. Bogusław Świerzowski/kraków.pl

Od piątku w Nowej Hucie na stałe gości wystawa dzieł wybitnego malarza, rzeźbiarza, rysownika i

fotografa. Weekend otwarcia jest wyjątkowym wydarzeniem na kulturalnej mapie Polski, a

Poznaj Zdzisława Beksińskiego - otwarto wystawę w NCK! - Magiczny K... http://krakow.pl/aktualnosci/204145,33,komunikat,poznaj_zdzislawa_beks...

1 z 9 10-10-2016 11:32



widzowie oprócz pełnej kolekcji (aż 250 dzieł Mistrza!) mogli także uczestniczyć w wyjątkowym spektaklu –

przygotowanym specjalnie z myślą o otwarciu Galerii. „Kryptonim 27” w wykonaniu Art Color Balet, to próba

przeniesienia na scenę wizji z fantastycznych obrazów Beksińskiego, przestrzenne uchwycenie mroku, fantazji i

próba ich odczytania.

Dzisiaj wejście na wystawę tylko w ramach biletu na „Kryptonim 27”.

Od 10 października (poniedziałek) Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie będzie dostępna dla

zwiedzających codziennie w godz. 11.00-19.00. Bilety w cenie 10/8 zł do nabycia w kasie NCK.

Beksiński należy do wąskiego grona polskich artystów, których twórczość jest rozpoznawalna zarówno w kraju

jak i poza jego granicami. Rodzące wiele emocji i kontrowersji dzieła artysty nikogo nie pozostawiają

obojętnym, wzbudzając w odbiorcach skrajne uczucia: od zachwytu, po ostrą krytykę. Język artystyczny

Beksińskiego cechuje ogromna szczegółowość. Mistrz uwieczniał w swych pracach zdeformowane postacie,

opuszczone budynki, budzące grozę kształty i figury, które na przemian fascynują i przerażają. Krakowianie nie

mieli do tej pory szczęścia do Beksińskiego, nigdy wcześniej nie znalazł on swojego stałego miejsca ekspozycji

w naszym mieście. Aż do teraz!

Obrazy, rysunki i fotografie – łącznie 250 prac z prywatnej kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich, marszandów i

przyjaciół nieżyjącego artysty, już od października 2016 roku można oglądać w Galerii Zdzisława Beksińskiego

w Nowohuckim Centrum Kultury.

Stała ekspozycja obejmuje 50 obrazów olejnych, w większości pochodzących z lat 80. XX wieku, z tak zwanego

okresu fantastycznego w twórczości malarza. Powstawały wówczas jego najbardziej znane, z dzisiejszej

perspektywy ikoniczne prace. Uzupełnia je kilkanaście obrazów z ostatnich lat życia, ukazujących zwrot

malarza ku bardziej ascetycznym formom wyrazu. Okazjonalnie prezentowany będzie również zbiór 200
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rysunków i fotografii, stanowiących integralną część kolekcji dzieł artysty przekazanej do NCK. Szczególnie

warto polecić uwadze zwiedzających fotografie, powstałe jeszcze w latach 50., gdy przez chwilę aparat

fotograficzny wydawał się Beksińskiemu podstawowym narzędziem pracy, a awangarda – wyznacznikiem

działań artystycznych. Z kolei zgromadzone rysunki to przegląd niemal wszystkich wątków, z jakimi spotykamy

się w jego bogatej twórczości – stałych i ulotnych motywów, powracających i przemijających fascynacji. To

zarazem rzadko spotykana w takiej kondensacji opowieść o doskonaleniu przez artystę warsztatu,

doprowadzonego w przypadku Beksińskiego do wyjątkowego mistrzostwa.

Galeria obrazów to wystawa stała.

Fotografie i rysunki będą pokazywane podczas wystaw czasowych – pierwsza z nich będzie się odbywała w

ramach otwarcia Galerii – od 7 do 19 października 2016r.

TAGI: WYSTAWA, BEKSIŃSKI, NCK, WYDARZENIA KULTURALNE

ZOBACZ TAKŻE
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Kulturalny rozkład jazdy na poniedziałek

Pierwszy dzień tego tygodnia rozpoczął się smutną informacją o śmierci Andrzeja Wajdy. Ten jeden z najwybitniejszych polskich

twórców był ulubieńcem i miłośnikiem nie tylko X Muzy - bierzmy więc z Niego przykład i zobaczmy, co pozostałe Muzy mają nam

dziś do zaoferowania. Oto kulturalny rozkład jazdy na poniedziałek.

Andrzej Wajda nie żyje

W niedzielę wieczorem zmarł Andrzej Wajda. Miał 90 lat. Był jednym z najwybitniejszych polskich twórców. Wielokrotnie

nagradzany za zasługi dla rozwoju kinematografii; w 2000 roku dostał Oscara za całokształt twórczości. Jego dorobek życia

nagrodzono także Złotym Lwem i Złotym Niedźwiedziem.

Zobacz, jak będzie wyglądać Muzeum PRL

Wiemy już, jak zostanie przebudowane Muzeum PRL-u. W konkursie na projekt modernizacji i nowej aranżacji dawnego kina

Światowid wygrała koncepcja firmy MAE Multimedia Art & Education. Przebudowa potrwa do 2019 roku. 
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Razem dla Huty

16 października w godz. 12.00-20.00 w Pałacu Dożów przy ul. Ujastek 1 będzie Dzień Otwarty Centrum Administracyjnego

Kombinatu. Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin” oraz Ośrodka

Kultury im. C.K. Norwida przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe i firmy pod hasłem „Razem dla Huty".

Ruszyły 41. Krakowskie Reminiscencje Teatralne!

Tegoroczny festiwal inspirowany jest kulturą i tradycją izraelską. Wychodząc od hasła „Kraina szczęścia”, zaczerpniętego z

twórczości izraelskiego dramatopisarza Hanocha Levina, organizatorzy festiwalu stworzyli program, który pozwoli przenieść się w

świat w przeróżne sposoby czerpiący z dawnego i obecnego Izraela. 41. Krakowskie Reminiscencje Teatralne trwają od 7 do 12

października. Na scenach Krakowa zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych, w tym dwanaście spektakli

teatralnych, z czego trzy premierowe. Przed widzami wystąpi ponad stu artystów z całego świata.

Trwa Wenezuelski Festiwal Filmowy w Kinie pod Baranami!

Wiele twarzy Wenezueli, jeden festiwal – to zapowiedź Wenezuelskiego Festiwalu Filmowego (VEFF), który zawitał do Krakowa. Po

raz pierwszy w tak dużym wyborze polscy widzowie mogą zobaczyć zróżnicowaną i poszukującą kinematografię wenezuelską.

Jeszcze do czwartku 13 października w Kinie pod Baranami wyświetlonych zostanie osiem filmów, które podbiły serca publiczności

nie tylko w Wenezueli. Będą to zarówno duże produkcje i kasowe hity ostatnich lat, jak i kameralne kino artystyczne. Dla siedmiu z
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nich to debiut na polskich ekranach.

Mistrz plakatu w Krakowie

W piątek, 7 października w Dworku Białoprądnickim odbył się uroczysty wernisaż plakatów Ryszarda Kai – znakomitego artysty:

plakacisty, malarza, grafika, scenografa. Ryszard Kaja swoje prace wystawia niezwykle rzadko (i po raz pierwszy w Krakowie!), jest to

więc prawdziwa gratka dla miłośników plakatów.

Superheroes in Concert - niezwykłe wydarzenie w TAURON Arenie!

Superheroes in concert – t o znacznie więcej niż koncert z muzyką filmową. Muzyka symfoniczna, filmowi superbohaterowie,

taneczna choreografia, najwyższej jakości grafika i elementy wirtualnej rzeczywistości połączone w całość tworzą przełomowy

spektakl, w jakim do tej pory publiczność na świecie jeszcze nie uczestniczyła. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w TAURON

Arenie Kraków 29 kwietnia 2017 r. Bilety są już w sprzedaży m.in. na www.eventim.pl .

„Jesienny Chillout" w Teatrze Barakah

Pojęcie „chillout” powstało w latach 90. XX wieku ze slangowego określenia relaksowania się. Z czasem pojęcie rozszerzyło się na

muzykę o spokojnym, relaksującym brzmieniu, a także styl życia „slow”. Właśnie takie dźwięki usłyszycie podczas wydarzenia

łączącego koncert delikatnych dźwięków zespołu Chill-e-motion i taniec Grupy O2, które odbędzie się w klimatycznym wnętrzu
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