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Spacerującym po Zabłociu trudno oprzeć się chęci fotografowania budynku Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie MOCAK charakteryzującego się nowoczesną bryłą. Na zdjęciach, co
udowadniają bogate zasoby portali społecznościowych, najczęściej znajduje się model oraz
pięć liter tworzących napis: MOCAK, czasem skadrowanych do trzech: MOC. Bo niełatwo
oprzeć się mocy sztuki współczesnej, do obcowania z którą zaprasza MOCAK.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK odwiedzających zaprasza od 2011
roku. Program Muzeum obejmuje prezentację międzynarodowej sztuki najnowszej,
edukację oraz projekty badawcze i wydawnicze. Muzeum pokazuje i przybliża sztukę
ostatnich dwudziestu lat, pokazuje też polską sztukę drugiej połowy XX wieku na tle
sztuki światowej. W kolekcji MOCAK-u znajdują się zarówno prace przestrzenne:
rzeźby, instalacje, obiekty czy asamblaże, jak też dwuwymiarowe: malarstwo i
fotografie.
Jeśli wizytę w Muzeum zaplanujesz na najbliższe dni lub tygodnie, to oprócz dzieł ze
stałej Kolekcji MOCAK-u, możesz zobaczyć także ekspozycję poświęconą Romanowi
Ingardenowi. Z okazji przypadającej w tym roku 50. rocznicy śmierci filozofa w Galerii
Alfa prezentowana jest monograficzna wystawa składająca się z blisko 150 fotografii
wykonanych przez naukowca w latach 1942–1970 (w archiwum MOCAK-u znajduje się
około pięciu tysięcy zdjęć Ingardena).
– Nasz wybór obejmuje wszystkie tematy obecne w twórczości fotograficznej filozofa.
Pokazujemy autoportrety i portrety, przyrodę, architekturę i martwe natury. Wystawa
ujawnia nieznaną i pełną wdzięku twarz Romana Ingardena. Ingarden okazuje się tu
człowiekiem romantycznym, psychologicznie wnikliwym, czułym na ulotność piękna.
Pomnikowy filozof odkrywa swoją ludzką wrażliwość i nieśmiałość wobec świata, na
który patrzy – tak o wystawie mówią jej organizatorzy i zapraszają do oglądania
ekspozycji czynnej do 27 września.
MOCAK oferuje możliwość oglądania i obcowania z przykładami sztuki współczesnej, a
jednocześnie zaprasza w podróż w różne rejony artystycznej twórczości. W bocznym
budynku MOCAK-u, obok czytelni, znajduje się sala, w której jest eksponowana
Biblioteka Mieczysława Porębskiego.
Książki, które prof. Mieczysław Porębski – historyk, teoretyk i krytyk sztuki uznawany
za jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej polskiej humanistyki zbierał przez
całe życie, odzwierciedlają naukowe i artystyczne pasje badacza. Biblioteka zawiera
ponad pięć tysięcy woluminów. Znaczną część księgozbioru stanowią pamiątki i
świadectwa podróży przywiezione przez profesora z Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec
i Rosji. Znajdziemy wśród nich przewodniki po muzeach, katalogi wystaw, a także
foldery oraz biuletyny galerii i instytucji sztuki. Publikacje te często opatrzone są
notatkami i komentarzami Porębskiego.
W Bibliotece znajdują się także obrazy, w większości autorstwa przyjaciół profesora:
Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Marii Jaremy, Andrzeja Wróblewskiego,
Tadeusza Brzozowskiego, Adama Hoffmanna, a także Stanisława Ignacego

Witkiewicza. Eksponaty przekazane przez profesora Porębskiego zostały
zgromadzone w pomieszczeniu, którego aranżacja nawiązuje do wnętrza gabinetu w
krakowskim mieszkaniu badacza.
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK zaprasza wszystkich – nieważne,
czy (już) lubisz sztukę współczesną, jak dobrze albo czy w ogóle ją znasz. Wizyta w
Muzeum może być zarówno lekcją, jak też ciekawym doświadczeniem, po którym
może bardziej zainteresujesz się sztuką współczesną i inaczej spojrzysz na
rzeczywistość dookoła?
Szczegółowe informacje o aktualnych zasadach zwiedzania oraz godzinach otwarcia
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK znajdziesz tutaj. Możesz też
skorzystać z wakacyjnych propozycji Muzeum i na przykład wziąć udział w seansach
filmów o sztuce – więcej możesz przeczytać tutaj.
Pamiętaj też, że MOCAK bierze udział w akcji #zwiedzajKraków zorganizowanej w
ramach kampanii Kraków nieodkryty. Dzięki inicjatywie #zwiedzajKraków można
liczyć na 20-procentową zniżkę na rozmaite atrakcje – począwszy od wizyt w
muzeach, po zakupy i usługi oferowane przez lokalnych przedsiębiorców. Więcej
informacji o partnerach akcji znajdziesz tutaj.
Jak otrzymać rabat? Wystarczy przy kasie okazać kartę #zwiedzajKrakow
(otrzymują ją osoby, które spędzą przynajmniej jedną noc w obiekcie noclegowym
mającym status partnera programu) lub jedną z kart miejskich: Kartę Krakowską,
Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem lub Krakowską Kartę
Rodzinną 3+.
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