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Damir Očko
Dicta

Słowo dicta – liczba mnoga od dictum, wyraz oznaczający formalne orzeczenie wypływające z autorytatywnego 
źródła, tworzy konceptualną ramę dla drugiej wystawy Damira Očko w Galerii Kasia Michalski. Jego najnowszy film 
pt. Dicta oraz seria powstałych wokół niego prac ukazuje wielowarstwowość zagadnień i motywów odnoszących się do 
tytułowego pojęcia.

Punktem wyjścia dla filmu była twórcza interpretacja eseju Bertolda Brechta pt. Pięć trudności przy pisaniu prawdy 
(1935), na podstawie której Očko skomponował wiersz stanowiący oś narracji. Dzieło Brechta, opisujące konieczność i 
trudność w relacjonowaniu prawdy w czasach niepewności, zdradzało poglądy autora na rodzący się wówczas faszyzm i 
jego związki z kapitalizmem – problem, który powraca dziś w publicznym dyskursie. Očko nie tylko przywołuje pierwotny 
tekst, ale poprzez zabieg wycinania z niego poszczególnych słów, tworzy dadaistyczną i aleatoryczną wypowiedź, która 
w swej strukturze stanowi krytyczny komentarz do procesu tworzenia znaczeń w czasach „alternatywnych faktów”.

Dicta to trzon wielu wyrazów w językach indoeuropejskich, takich jak „dyktować”, „dyktator”, „dyktatura”. Obrazując 
współczesne zjawisko podważania percepcji autorytetu i dewaluacji wartości na niespotykaną dotąd skalę, wystawa 
prezentuje nowe prace powstałe pod wpływem tych idei.

Damir Očko urodził się w 1977 roku w Zagrzebiu, gdzie 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. W 2015 Očko reprezentował Chorwację na 56. Międzynarodowym Biennale Sztuki Współczesnej 
w Wenecji. 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 najnowsze wystawy indywidualne 
obejmują The Agency Gallery w Londynie, „Repeat After Me” w Eastwards Prospectus w Bukareszcie oraz „Year out 
of Shape” w galerii Tiziana di Caro w Neapolu, zaś na przyszły rok zaplanowane są wystawy w Jeu de Paume w Paryżu 
oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej CAPC w Bordeaux. Prace Damira Očko znajdują się m.in. w kolekcjach Fundacji 
Louis Vuitton i CNAP – Centre National des Arts Plastiques w Paryżu oraz MUDAM w Luksemburgu.

Otwarcie w ramach Warsaw Gallery Weekend 2017:

piątek, 22 września 2017: 17:00-21:00
sobota-niedziela, 23-24 września 2017: 12:00-19:00

Wystawa potrwa do 16 listopada 2017
wtorek-sobota 12-19

Więcej informacji: klara@kasiamichalski.com


