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Informacja prasowa, lipiec 2016
Galeria Kasia Michalski prezentuje

THE DRAWERS vol. 2

Galeria Kasia Michalski z przyjemnością prezentuje drugą z cyklu wystaw pt. The Drawers, inaugurującą nowy sezon 
artystyczny tuż przed odbywającym się w dniach 23-25 września Warsaw Gallery Weekend.

Wyjątkowość opracowanego w 2015 roku formatu wystawienniczego opiera się na wykorzystaniu typowej galeryjnej 
szafy do przechowywania prac na papierze. Zawiera ona dziewięć szuflad, z których każda skrywa prace tylko 
jednego twórcy. Szuflady otwierają się po jednej na raz. W ten sposób, zyskujemy niejako dziewięć mini-wystaw 
indywidualnych, i zachęcamy zwiedzających do bezpośredniego, osobistego obcowania z pracami poszczególnych 
artystów.

Podczas gdy ubiegłoroczna edycja bazowała na grze słów, odwołując się zarówno do miejsca ekspozycji, jak i jej 
uczestników (the drawers to po angielsku zarówno „rysownicy”, jak i „szuflady”), artyści zaproszeni do tegorocznej 
odsłony reinterpretują pierwotny zamysł, wychodząc poza ramy tytułowych szuflad. Franciszek Buchner, Norbert 
Delman, Jan Domicz, Jacek Doroszenko, Wiktor Dyndo, Jacek Kołodziejski, Maciej Ratajski, Gregor Różański oraz 
Piotr Rymer zaproponowali nie tylko projekty ograniczone przez wymiary pojedynczej szuflady, ale zarazem stworzyli 
prace odważniej wychodzące w przestrzeń galerii.

Prezentowane prace, z których większość powstała specjalnie na wystawę, wykorzystują różnorodne media: od 
klasycznego malarstwa, przez rzeźby, instalacje i projekcje multimedialne. Część z uczestników, jak w przypadku 
Franciszka Buchnera, Macieja Ratajskiego i Piotra Rymera, odnosi się do specyficznego miejsca prezentacji, podczas 
gdy inni, jak Jan Domicz i Jacek Kołodziejski, nawiązują do problemu dzieła sztuki jako produktu, i do naszej potrzeby 
posiadania go. Jacek Doroszenko analizuje temat przenikania wartości dźwiękowych i wizualnych, z kolei Norbert 
Delman, Wiktor Dyndo i Gregor Różański kwestionują aktualne zachowania polityczne i społeczne związane ze 
współczesnymi mediami, uzupełniając wystawę o wątki związane odpowiednio z opresyjnością języka władzy oraz 
rzeczywistością internetu.

Mimo, że wystawa trwa tylko dwa tygodnie, prace prezentowane w tytułowych szufladach będą dostępne dla 
zwiedzających również później.

Otwarcie: 1 września 2015, 18:00
Wystawa trwa do 15 września 2015, czynna od wtorku do soboty w godzinach 12:00-19:00

Prezentowani artyści: Franciszek Buchner | Norbert Delman | Jan Domicz | Jacek Doroszenko | Wiktor Dyndo | 
Jacek Kołodziejski | Maciej Ratajski | Gregor Różański | Piotr Rymer

Więcej informacji o artystach oraz fotografie w rozdzielczości do druku: klara@kasiamichalski.com


