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Informacja prasowa
Damir Očko
Studium drżenia: polowanie

Wystawa inaugurująca działalność galerii Kasia Michalski stanowi kontynuację projektu młodego chorwackiego 
artysty Damira Očko pt. Studium drżenia [Studies on Shivering]. Punktem wyjścia do prezentacji jest film pt. TK, 
pokazany po raz pierwszy w Künstlerhaus Graz na początku 2014 roku. Video, którego tytuł stanowi fonetyczny 
zapis dźwięku szczękania zębami, ukazuje grupę nagich mężczyzn próbujących wytrzymać mróz na pokrytej śniegiem 
polanie. Oko kamery śledzi ich niczym bezbronną zwierzynę, wystawioną na cel myśliwego. Kadry poprzetykane są 
ujęciami piszącej dłoni mężczyzny cierpiącego na chorobę Parkinsona. Očko kreuje w ten sposób opowieść o ludzkiej 
potrzebie kontroli własnej cielesności - potrzebie wzmaganej i upolitycznionej przez władczy wzrok patrzącego, wzrok 
wywołujący poczucie bezradności i wstydu.

W kolejnej odsłonie projektu, podczas pierwszej solowej wystawy w Warszawie, Očko rezygnuje z ukazania samego 
filmu. Posługując się różnymi mediami - fotografią, rysunkiem, partyturami muzycznymi czy poezją, próbuje 
dokonać krytycznej rekonstrukcji swych własnych działań. W tym celu zestawia ze sobą instalacje i rysunki z serii 
Studies on Shivering powstałe na wystawę w Grazu z kadrami z planu filmowego, na których, obserwując odpowiednio 
ubraną ekipę podążającą za nagimi aktorami, uświadamiamy sobie całe okrucieństwo i niesprawiedliwość pierwotnej 
koncepcji.

Fotografie prasowe do pobrania: 
https://www.dropbox.com/sh/ny8ha7p7o5kb155/AADzngW01cc1LJRDTQdGnaCDa?dl=0 

Damir Očko urodził się w 1977 roku w Zagrzebiu, gdzie wciąż mieszka i pracuje. Absolwent tamtejszej Akademii 
Sztuk Pięknych, tworzy prace video, a także fotografie, instalacje i obiekty wykorzystujące dźwięk, poezję i prace na 
papierze - foto-kolaże i partytury będące zapisem poszukiwań twórczych powiązanych z głównym dziełem filmowym 
artysty. Očko wystawiał m.in. w Palais de Tokyo w Paryżu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Zagrzebiu, Künstlerhaus 
Halle für Kunst und Medien w Grazu czy CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Jego prace znajdują się m.in. 
w kolekcjach Fundacji Louis Vuitton i CNAP - Centre National des Arts Plastiques w Paryżu oraz MUDAM w 
Luksemburgu.

Galeria Kasia Michalski to nowa przestrzeń na artystycznej mapie Warszawy, ulokowana w samym centrum życia 
towarzyskiego stolicy. Galeria, mieszcząca się w świeżo odrestaurowanej secesyjnej kamienicy przy ulicy Poznańskiej, 
to nie tylko klasyczny white cube skupiony na promowaniu i reprezentowaniu wschodzących i uznanych artystów 
i artystek z kraju i zagranicy, ale również miejsce licznych wydarzeń, czyniących sztukę i fotografię współczesną 
atrakcyjnymi i bardziej przystępnymi dla szerszej publiczności.

Otwarcie: 5. marca 2015 o godz. 18:00
Wystawa czynna do 16. kwietnia  2015 


