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Pierwsze wernisaże już 15 maja, Oficjalne otwarcie Miesiąca Fotografii w Krakowie 2014 
w piątek 16 maja w Galerii Starmach. Tegoroczny festiwal to cały miesiąc (15 maja–
15 czerwca) wydarzeń skoncentrowanych wokół relacji fotografii i wiedzy. Organizatorem 
Miesiąca Fotografii w Krakowie (MFK) jest Fundacja Sztuk Wizualnych. 

Kuratorem Programu głównego tegorocznej – eksplorującej potencjał fotografii uwikłanej w służbę wiedzy –
odsłony Miesiąca Fotografii w Krakowie jest Aaron Schuman, artysta, krytyk, badacz. Za tytułem 12. edycji – 
Re:Search – kryje się refleksja organizatorów i kuratora, że wielu spośród pionierów fotografii było nie tyle 
estetami poszukującymi nowego artystycznego medium, co raczej ambitnymi naukowcami, poszukiwaczami 
i badaczami. Fotografia stała się dla nich wizualnym narzędziem zdolnym służyć, wspierać i wzmacniać ich 
dążenia – i poszukiwanie wiedzy – w bardzo szerokim zakresie dyscyplin.

„W ramach tegorocznej edycji Miesiąca Fotografii w Krakowie postawiliśmy sobie za cel zbadanie, w jaki 
sposób wielu współczesnych fotografów, artystów, kuratorów, naukowców, pisarzy i historyków – z których 
każdy zajmuje się kilkoma dziedzinami sztuki i nauki – prowadzi badania, korzystając z fotografii jako punktu 
wyjścia” – wyjaśnia Aaron Schuman.

W kalendarium MFK 2014 znajdą się wystawy zarówno gwiazd światowej fotografii prezentowane 
w Programie głównym, jak i obiecujących debiutantów z Polski i Europy Wschodniej w ramach Sekcji 
ShowOFF; IX Przegląd Portfolio wraz z konkursem dla uczestników i atrakcyjną nagrodą Griffin Art Space, 
Mecenasa 12. edycji MFK; Spotkania mistrzowskie w tym roku realizowane w dwóch blokach tematycznych, 
warsztaty oraz wiele innych propozycji. 

Program główny MFK 2014 – relacje fotografii i wiedzy

Program główny 12. edycji MFK prezentuje i bada różne przejawy relacji fotografii i wiedzy. W czasie 
Miesiąca Fotografii w Krakowie zostanie pokazanych dziewięć wystaw: Ostatnie obrazy Trevora Paglena 
(Galeria Starmach), czyli jaki obraz pozostawi po sobie ludzkość, gdy zniknie z powierzchni Ziemi; jaki wpływ 
ma porządkowanie danych na naszą wiedzę o świecie (Kolekcja obrazów Taryn Simon, MOCAK); dlaczego 
jesteśmy skłonni wierzyć, że to, co wygląda na naukowe, jest prawdziwe (Lektury dodatkowe Clare Strand, 
Muzeum Narodowe w Krakowie – Kamienica Szołayskich); podążanie tropem własnych wspomnień 
i rodzinnych historii, dla których punktem wyjścia są muzealne zbiory (Aaron Schuman FOLK. Etnografia 
osobista, Muzeum Etnograficzne w Krakowie). Wśród wystaw Programu głównego także fotografia na 
pograniczu kryminalistyki, estetyki i psychologii; mniej znane oblicze jednego z najsłynniejszych fotografów 
XX wieku; gdzie jest Hotel Oracle, czyli zagadka dla festiwalowej publiczności i zachęta do poszukiwania 
wiedzy ukrytej; oraz o podobieństwach i różnicach pomiędzy fotografią naukową i artystyczną. 

Prezentowana w Bunkrze Sztuki wystawa Oddźwięki (kurator: Jakub Woynarowski), tegoroczna Sekcja 
eksperymentalna MFK, eksplorować będzie – przy istotnym udziale publiczności – potencjał fotografii jako 
medium wykraczającego poza zmysł wzroku. 

Sekcja ShowOFF – młodość i ambicje

W ramach skierowanej do młodych artystów Sekcji ShowOFF w tym roku zostanie zaprezentowanych osiem 
wystaw. Jury w składzie Nicolas Grospierre, Gunia Nowik i Patrick Komorowski, Ewa Tatar oraz Agata Ubysz 
spośród nadesłanych aplikacji (w tym rekordowej liczby propozycji z zagranicy) wybrało ośmiu laureatów. 
W 2014 roku są to: Daniela Dostálková, Lucian Bran, kolektyw Zbiór Pusty (Paweł Błęcki, Wiktoria Bukowy, 
Maciej Stachowiak), Diana Lelonek i Marek Kucharski, Przemek Branas, Irena Kalicka, Monika Krzynówek 
i Dominika Gęsicka. Pierwsze wernisaże wystaw Sekcji ShowOFF 2014 już 15 maja.



Wydarzenia towarzyszące: IX Przegląd Portfolio – z nagrodą, spotkania, warsztaty oraz dyskusje

Wydarzenia towarzyszące wystawom Miesiąca Fotografii 2014 stanowią integralną część Programu 
głównego festiwalu. Już po raz drugi w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie odbędzie się ciesząca się 
dużym zainteresowaniem publiczności seria Spotkań mistrzowskich, z których część będzie poświęcona 
nowym publikacjom i wydawnictwom fotograficznym.

W tegorocznym programie Wydarzeń towarzyszących także – już po raz dziewiąty – Przegląd Portfolio. 
Formuła Przeglądu została w tym roku rozszerzona o konkurs na najlepsze portfolio. Nagrodą jest produkcja 
dwóch egzemplarzy autorskiej teczki, z których jeden zostanie zakupiony do kolekcji Griffin Art Space, 
Mecenasa 12. edycji MFK. Co więcej, IX Przegląd Portfolio (24 maja, Centrum Biurowe Lubicz) to w tym 
roku okazja do uzyskania cennych rad i wskazówek od znakomitych recenzentów, jak i możliwość pokazania 
swoich prac szerszej grupie odbiorców. Finałowe prace konkursowe będzie można oglądać w Centrum 
Biurowym Lubicz (ul. Lubicz 23) od 25 maja aż do zakończenia festiwalu. 

W ramach programu Wydarzeń towarzyszących MFK przez cały miesiąc będą się odbywać warsztaty, 
projekcje filmów, spotkania, prezentacje, akcje fotograficzne i wiele innych atrakcji (w tym dla najmłodszych).
Zapraszamy!

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2014
Re:
Search
15 maja–15 czerwca 2014
kurator Programu głównego MFK: Aaron Schuman

WEEKEND OTWARCIA MFK 2014, WYSTAWY PROGRAMU GŁÓWNEGO (15–18 maja)

CZWARTEK, 15 maja:

Taryn Simon Kolekcja obrazów 
Walker Evans. Fotografia prasowa, kurator: David Campany
wernisaż: godz. 18.00, MOCAK

PIĄTEK, 16 maja:
Trevor Paglen Ostatnie obrazy  – Oficjalne otwarcie MFK 2014
wernisaż: godz. 18.00, Galeria Starmach

Jason Fulford Hotel Oracle
zbiórka: 16 maja 2014, 21.30, TAO by ZEN

SOBOTA, 17 maja:
Oddźwięki, Sekcja eksperymentalna MFK 2014, kurator: Jakub Woynarowski
wernisaż:  godz. 12.00, Bunkier Sztuki

Clare Strand Lektury dodatkowe 
wernisaż: godz. 18.00, Muzeum Narodowe w Krakowie – Kamienica Szołayskich

Estetyka forensyczna, kuratorzy: Thomas Keenan i Eyal Weizman
wernisaż: godz. 20.00, Galeria Pauza

NIEDZIELA, 18 maja:
Aaron Schuman FOLK. Etnografia osobista
wernisaż: godz. 15.00, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Promieniowanie, kurator: Wojciech Nowicki
wernisaż: godz. 17.00, Muzeum Manggha

Więcej informacji o wystawach i wydarzeniach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2014:
photomonth.com || fb/photomonth 
Przedsmak festiwalowych emocji: http://bit.do/KrakowPhotomonth2014
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ORGANIZATOREM FESTIWALU MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE 

jest Fundacja Sztuk Wizualnych. 

Założona w 2001 roku, jest jedną z najaktywniejszych w Polsce organizacji pozarządowych zajmujących się 
promocją sztuk wizualnych. Jej specjalnością jest fotografia, a misją szukanie dla niej nowych definicji 
w kontekście sztuki współczesnej, historii i socjologii. Flagowym wydarzeniem organizowanym przez 
Fundację jest Miesiąc Fotografii w Krakowie, czołowy europejski festiwal fotografii. Od 2007 do 2011 roku 
Fundacja prowadziła, we współpracy z krakowskim oddziałem Związku Polskich Artystów Fotografików, 
galerię ZPAF i S-ka, która była przestrzenią dla eksperymentu oraz promocji interesujących artystów 
młodego pokolenia. Fundacja zajmuje się także działalnością wydawniczą: w katalogu ma zarówno pozycje 
albumowe, jak też opracowania teoretyczne na temat fotografii. Współpracuje z dziesiątkami instytucji 
kulturalnych w kraju i zagranicą, bierze udział w międzynarodowych sieciach współpracy i w najważniejszych 
wydarzeniach fotograficznych na całym świecie.

Fundacja Sztuk Wizualnych
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków
NIP 6792737586, KRS 68882
www.sztukawizualna.org

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.

MECENASEM FESTIWALU MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE 2014 

jest Griffin Art Space.

Griffin Art Space została powołana w 2012 roku przez Griffin Group, inwestora działającego na rynku 
nieruchomości. Powstała, by wspierać sztukę, jednocześnie ożywiając przestrzenie wyjątkowych budynków 
należących do Griffin Group. Głównym sposobem działania Griffin Art Space jest mecenat nad 
najciekawszymi wydarzeniami kulturalnymi, działalnością wyróżniających się instytucji sztuki oraz budowanie 
własnej kolekcji sztuki. 

Griffin Art Space organizuje także wystawy i wydarzenia kulturalne pod własnym szyldem, zapraszając 
do współpracy przy ich tworzeniu uznanych przedstawicieli świata sztuki, w ten sposób czyniąc sztukę 
strategiczną platformą budowania wizerunku i promocji swoich inwestycji, łącząc misję i odpowiedzialność 
społeczną z realizacją celów biznesowych.

www.griffin-artspace.com

http://www.sztukawizualna.org/

