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Ulla von Brandenburg
Orange Meets Blue

Orange Meets Blue jest pierwszą wystawą indywidualną Ulli von Brandenburg w Polsce. Prace niemieckiej artystki nie 
są jednak nieznane polskim widzom: były prezentowane w krakowskiej Cricotece (Nic 2 razy, 2014, kuratorka: Joanna 
Zielińska), w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (na wystawie Castle in the Air. Seans Wyobraźni, 2012, kurator: Adam 
Budak) oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Wystawa, 2010, kuratorka: Susanne Pfeffer). Wystawy te 
uwarunkowały pierwotny odbiór i interpretację twórczości von Brandenburg w Polsce.

Wystawa Orange Meets Blue, zorganizowana we współpracy z londyńską galerią Pilar Corrias, prezentuje obszerny 
wybór prac artysyki, ukazujący charakterystyczny dla jej twórczości eklektyzm w doborze mediów i środków wyrazu: 
od niemego filmu zrealizowanego na taśmie 8 mm, przez ornamentalne kompozycje z wykorzystaniem tkanin, wstęg 
lub patchworków, po wielobarwne prace na papierze (wykonane na delikatnej bibule akwarele i wycinanki) a także 
instalacje przestrzenne.

Wykształcona jako scenografka i artystka wizualna, Ulla von Brandenburg zaciera granice pomiędzy sztuką a teatrem. 
Tworzy prace, w których motywy zaczerpnięte z różnorakich okresów historycznych i ikonosfer (świata cyrku, magii 
i iluzji, teatru cieni czy teatru rzeczy, nawiązujące do tradycji tableau vivant i konwencji Singspiel) przeplatają się w 
nieskończonych, tajemniczych konstelacjach.

Ulla von Brandenburg urodzona w 1974 w Karlsruhe, studiowała scenografię i sztukę mediów na Akademii Sztuk 
Pięknych w Karlsruhe oraz sztuki piękne na Akademii Sztuk Pięknych w Hamburgu. Jej prace pokazywano na całym 
świecie, m.in. na wystawach indywidualnych w Power Plant w Toronto (2016), Muzeum Sztuki Współczesnej w St. 
Louis (2015), pawilonie Secesji w Wiedniu (2013) oraz znaczących wystawach grupowych, takich jak Performa w 
Nowym Jorku (2015, 2007), 19. Biennale w Sydney (2014), Triennale w Palais de Tokyo w Paryżu (2012) oraz na 
53. Międzynarodowej Wystawie Sztuki – Biennale w Wenecji (2009). Wystawa Orange Meets Blue w Galerii Kasia 
Michalski, powstała we współpracy z galerią Pilar Corrias z Londynu, jest pierwszą wystawą indywidualną Ulli von 
Brandenburg w Polsce. Artystka mieszka i pracuje w Paryżu.

Otwarcie wystawy: 21.01.2016, 18:00-21:00

Wystawa czynna do 17.03.2016, od wtorku do soboty w godzinach 12:00-19:00

Zdjęcia w rozdzielczości do druku dostępne są w naszym folderze prasowym online.

Wystawie towarzyszy dwujęzyczna publikacja zawierająca esej Joanny Zielińskiej oraz program filmowy.


