
   

KAIROS. MŁODZI POLSCY ARTYŚCI 
 

Termin i miejsce wydarzenia: 

21 maja – wernisaż 
23 maja – 1 czerwca - wystawa 
Siedziba Międzynarodowego Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Kraków 

Uczestnicy: 

Wystawę obejrzało ok. 150 osób, w tym ludzie młodzi interesujący się sztuką współczesną i 
turyści. Wstęp na wystawę był wolny. 
 
Opis wydarzenia 
 

Na wystawie zaprezentowane zostały prace młodych polskich artystów, którzy przystąpili do 
ogólnopolskiego konkursu na interpretację tematu Kairos*: nasza twórcza różnorodność 
(*’odpowiedni czas’, ‘możliwość’, ‘czas, w którym możemy dokonać zmiany’) i wygrali w 
czterech kategoriach artystycznych. Nagrodą w konkursie był udział w Biennale Młodych 
Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich, które odbyło się w Bari w dniach 22-31 
maja 2008 r. 

Biennale Młodych to wielkie święto młodej sztuki 
symbolicznie łączące kraje leżące po północnej, 
południowej i wschodniej stronie Morza 
Śródziemnego. Stanowi forum dialogu artystów 
reprezentujących różne narodowości, kultury, religie 
i doświadczenia. Nie ogranicza się do jednej 
dyscypliny: sztuki wizualne przenikają się ze 
sztukami stosowanymi i obrazami w ruchu, a 
przedstawienia z muzyką, literaturą i gastronomią. 
Za każdym razem inne miasto gości setki artystów i 
tysiące uczestników z całego świata. W maju 2008 

r. gospodarzem 13. edycji festiwalu było Bari we Włoszech. 

Międzynarodowe Centrum Kultury sprawowało rolę koordynatora Biennale w Polsce. Od 
stycznia do kwietnia 2007 r. prowadziło nabór prac z całej Polski, w maju powołało jury 
złożone z wybitnych przedstawicieli świata kultury, które wybrało pięć zwycięskich prac. W 
maju bieżącego roku czternastu polskich artystów zaprezentowało się jednocześnie 
międzynarodowej publiczności w Bari oraz polskiej – w gotyckich piwnicach MCK. 

Każda z prac stanowi interpretację motywu 
przewodniego Biennale. Interesująco wypada 
zestawienie prac nagrodzonych w różnych 
kategoriach, które prezentowane są odbiorcom w 
podobnym medium: video (sztuki wizualne, obrazy 
w ruchu), animacja (sztuki stosowane) i rejestracja 
video (przedstawienia). 

Temat Kairos*: nasza twórcza różnorodność 
rozpatrywać można na wielu poziomach: każdy 
artysta podąża własną drogą twórczą, każda 
dyscyplina posługuje się innymi środkami wyrazu, a 



   

także każda kultura, która determinuje postrzeganie świata przez artystów, rządzi się 
własnymi regułami. Sztuka każdego artysty zmienia się wraz z upływem czasu, podobnie jak 
zmienia się percepcja otoczenia. Przy pomocy sztuki artysta stara się coś zmienić – siebie, 
otoczenie, sztukę, świat…  

Temat niczego nie narzuca, a jedynie otwiera pole do dialogu. Taki dialog podjęły między 
sobą nagrodzone prace polskich artystów na wystawie w MCK, natomiast w Bari weszły w 
relacje z pracami artystów europejskich, afrykańskich i bliskowschodnich. 

W trzech pomieszczeniach piwnic MCK zaprezentowano pięć prac: w formie sztuki video 
(sztuki wizualne, obrazy w ruchu), animacji (sztuki stosowane) i rejestracji video 
(przedstawienia). 

Artyści interpretując temat przewodni zmierzyli się ze współczesnymi mitami i przystąpili do 
ich dekonstrukcji (Paweł Dziemian), stanęli wobec pojęć zmysłowości i okrucieństwa (Aneta 
Ptak), funkcjonalności w oparciu o estetykę i humanitaryzm (Bogusław Paruch), ulotności 
form (Grupa PLAJ) oraz walki wykluczających się elementów (GRUPAboso). 

W dniu wernisażu Grupa PLAJ odegrała na żywo performance Zapis tańca, w którym trzy 
malarki i tancerka zmierzyły się z pojęciem ulotności. W takty muzyki starały się uchwycić 
ruch, zatrzymać zmianę i okłamać czas. Na oczach publiczności malowały na 
przezroczystych foliach ruchy tancerki. Taniec skończył się po piętnastu minutach, ale 
malowidła pozostały. Ruch został zapisany. 

Paweł Dziemian zaprezentował fragment 
swojej pracy XII prac herkulesa. Były to dwie 
sąsiadujące ze sobą prezentacje video: w 
pracy III w kadrze cały czas widnieje głowa 
mężczyzny, który przez 10 minut spaceruje 
miedzą i głośno śpiewa piosenki miłosne, w 
pracy V nakręconej w konwencji horroru 
mężczyzna-wisielec siedzi na huśtawce. 
Dziemian odniósł się do zachowania 
zakochanego oraz do dziecinnej zabawy 
dorosłego mężczyzny. 

Bogusław Paruch przedstawił atrakcyjny wizualnie projekt ciężarówki przyszłości – 
MUSKULOS. Ciężarówka w sposób innowacyjny może przewozić ładunki (ładunek 
podwieszany, nie nakładany, kule zamiast kół, ruchoma kabina umożliwiająca precyzyjny 
załadunek, ekologiczny napęd), nastawiona jest na wygodę kierowcy, który może 
wykorzystać kabinę jako osobny samochód – pozostawić ładunek w bezpiecznym miejscu i 
udać się do miasta na nocleg. 

Aneta Ptak rozbudziła zmysły prezentacją filmu Pomidory. Film przedstawia z pozoru 
zwyczajną czynność obierania i krojenia pomidorów. Kuchenne zajęcie posiada tu wymiar 
erotyczno-destrukcyjny. Pomidor jest brutalnie odzierany ze swojej zewnętrznej warstwy. Po 
zdjęciu skórki zostaje barwiące palce na czerwono „mięso”, które z namaszczeniem zostaje 
pokrojone na kawałki. 

GRUPAboso przedstawiła perfekcyjnie zagrany spektakl Kobieta z wydm. Zawarte w nim 
emocje, doskonała technika, świetna scenografia i dopracowanie szczegółów sprawiły, że 
bohaterowie powieści Abe Kobo – poszukiwacz motyli i tajemnicza kobieta, wyglądali jakby 
rzeczywiście zmagali się z żywiołami na pustyni. 

Kurator wystawy, koordynator udziału polskich artystów w Biennale Młodych Artystów z 
Europy i Krajów Śródziemnomorskich: Katarzyna Jagodzińska 
 



   

Podsumowanie 
Młodzi artyści reprezentują Kraków, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Wystawa w MCK dała 
krakowianom możliwość spojrzenia na reprezentantów Polski – na artystów stojących dzisiaj 
u progu kariery.  

Wystawa doskonale wpisała się w tematykę pozostałych wydarzeń zorganizowanych w 
ramach kampanii 1001 działań na rzecz dialogu. Cała czternastka zaproponowała 
artystyczną wypowiedź reprezentującą inny poziom dialogu – ze sobą, z otoczeniem, ze 
sztuką, z konwencją, ze zmianą, z ograniczeniami, z innym. Pokazała, że warto rozmawiać, 
bo każdy inaczej postrzega świat. 
 
Artyści zostali bardzo ciepło przyjęci przez publiczność zgromadzoną na wernisażu, a udział 
w wystawie zorganizowanej przez MCK to dla większości z nich poważny krok w 
rozpoczynającej się karierze artystycznej. 

 

 


