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Griffin Art Space Mecenasem festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2014.

Griffin Art Space, instytucja powołana przez Griffin Group w celu promowania sztuki 
i wspierania najważniejszych wydarzeń kulturalnych, została głównym Mecenasem 
12. edycji festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie.

Miesiąc Fotografii jest czołowym europejskim festiwalem fotograficznym, a przy tym jednym z największych 
cyklicznych wydarzeń poświęconych sztukom wizualnym w Polsce. Rokrocznie na program festiwalu składa 
się kilkadziesiąt wydarzeń i wystaw prezentowanych w najbardziej prestiżowych przestrzeniach 
ekspozycyjnych Krakowa, m. in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 
Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Muzeum Manggha, a także w licznych galeriach prywatnych. 
Nowym, nietypowym miejscem na mapie festiwalowych wydarzeń będzie w tym roku Centrum Biurowe Lubicz.

Tematyczny Program główny, opatrzony tytułem "Re:Search", skupi się podczas 12. edycji MFK na 
skomplikowanych relacjach między obrazem a wiedzą. Kurator gościnny, Aaron Schuman, uznany na świecie 
krytyk i kurator, zaprosił do udziału wybitnych artystów i teoretyków, takich jak Taryn Simon, Trevor Paglen 
i David Campany. Częścią Programu głównego jest także Sekcja eksperymentalna, w ramach której 
zaprezentowana zostanie wystawa "Oddźwięki". MFK 2014 będzie również okazją do spotkania z mistrzami 
fotografii w ramach Spotkań mistrzowskich, przyjrzenia się młodej polskiej i wschodnioeuropejskiej scenie 
w ramach wystaw Sekcji ShowOFF oraz wzięcia udziału w licznych spotkaniach, warsztatach i, oczywiście, 
imprezach.

Wydarzeniem specjalnym MFK 2014 będzie IX Przegląd Portfolio, coroczne spotkanie twórców chcących 
zaprezentować i poddać ocenie swój dorobek doborowemu gronu recenzentów: krytyków, kuratorów, 
właścicieli galerii, przedstawicieli instytucji z Polski i zagranicy. Nowością w programie Przeglądu będzie część 
otwarta – Portfolio Evening (sobota, 24 maja, godz. 18.00) – będąca okazją do spotkania, przy muzyce i 
lampce wina, z recenzentami i uczestnikami Przeglądu oraz obejrzenia najciekawszych portfolio. Wydarzenie 
to będzie także nieformalnym wernisażem wystawy najlepszych portfolio, które w formie projekcji 
multimedialnej będą prezentowane w Centrum Biurowym Lubicz (ul. Lubicz 23) aż do zakończenia festiwalu.

Dodatkową atrakcją IX Przeglądu Portfolio jest nagroda Griffin Art Space. Zwycięzca, wyłoniony spośród 
uczestników przez przedstawicieli Fundacji Sztuk Wizualnych i Mecenasa, otrzyma dwa egzemplarze 
profesjonalnie przygotowanej teczki z pracami, z których jedna zostanie zakupiona do kolekcji sztuki Griffin Art 
Space. 

"Pozyskanie solidnego, uznanego partnera znanego ze wspierania i promowania sztuki współczesnej jest dla 
nas niezwykle ważne z dwóch powodów. Griffin Art Space staje się  jednym z czterech głównych filarów 
finansowych festiwalu – obok Ministerstwa Kultury, Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego – 
gwarantując stabilny rozwój i spokojne myślenie o przyszłości wydarzenia." – mówi Tomasz Gutkowski, 
członek Rady Festiwalu. "Nie mniej ważny jest jednak sam fakt obejmowania mecenatem wydarzeń 
artystycznych przez przedsiębiorców. Współpraca pomiędzy MFK a Griffin Art Space oraz inne działania 
Mecenasa w obszarze sztuki, jak wsparcie Biennale Sztuki Mediów WRO i Galerii Czułość czy projekt Rajza 
po Kato, pokazują, że jest to efektywna  metoda prowadzenia odpowiedzialnego biznesu w Polsce" – dodaje.

"Miesiąc Fotografii w Krakowie to kolejne przedsięwzięcie we współpracy z Fundacją Sztuk Wizualnych. 
W poprzednim miesiącu zainaugurowaliśmy wspólnie projekt Rajza po Kato, w maju przenieśliśmy się do 
przestrzeni na terenie Krakowa. Dwunasta edycja MFK to następne spotkanie z najważniejszymi twórcami 



fotografii, kolejne rozmowy między publicznością i kuratorami i cieszę, się że Griffin Art Space może być 
częścią tak ogromnego przedsięwzięcia" - podkreśla Przemysław Krych, prezes Griffin Group, inwestora 
Centrum Biurowego Lubicz.

O ORGANIZATORACH
Fundacja Sztuk Wizualnych to organizacja pozarządowa powołana w 2001 roku w Krakowie w celu promocji 
ipopularyzacji sztuk wizualnych w Polsce. Głównym polem działalności Fundacji jest fotografia, a misją 
szukanie jej nowych definicji w kontekście sztuki współczesnej, historii i socjologii. Głównym przedsięwzięciem 
kuratorskim Fundacji jest odbywający się co roku festiwal Miesiąc Fotografii w Krakowie. 

O GRIFFIN ART SPACE
Griffin Art Space to instytucja powołana przez Griffin Group, aby wspierać i promować sztukę. Założeniem 
Griffin Art Space jest ożywianie życia artystycznego i promowanie współpracy biznesu z kulturą. Głównym 
sposobem działania jest mecenat nad najciekawszymi wydarzeniami kulturalnymi oraz działalnością 
wyróżniających się instytucji kultury.  Griffin Art Space wspiera między innymi: Międzynarodowe Biennale 
Sztuki Mediów WRO, Galerię CZUŁOŚĆ, Miesiąc Fotografii w Krakowie. Równolegle Griffin Art Space 
organizuje wystawy i wydarzenia kulturalne pod własnym szyldem oraz buduje własną kolekcję sztuki.

Więcej informacji: www.griffin-artspace.com
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