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Karol Radziszewski opowiada o wystawie "America is not ready
for this"
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Stany nie były gotowe na Natalię LL

Karol Radziszew ski

Karol Radziszewski wykorzystał epizod z życia Natalii LL by pokazać możliwości
artystów bloku wschodniego w USA w latach 70. Czy ktoś z ówczesnych galerzystów

jeszcze pamięta Polkę?

- Natalia LL to wybitna artystka-konceptualistka, która zaczynała swoją karierę w latach 60., łącząc się z

ruchem neoawangardowym, a w latach 70. została powiązana ze sztuką feministyczną, którą wprowadziła

do Polski - mówi Karol Radziszewski, który, zainspirowany sztuką i działaniami Natalii Lach-Lachowicz, za

temat i pretekst swojej najnowszej wystawy wziął jeden epizod z artystycznego życia starszej koleżanki.

Wybrał podróż do Stanów Zjednoczonych, którą artystka odbyła w 1977 roku, a z której pozostało zaledwie

kilka zdjęć.

Radziszewski już wcześniej w swych pracach odwoływał się do Natalii LL. Po licznych rozmowach z nią

samą zdecydował się pojechać jej tropem w podróż po Stanach.- Mnie najbardziej interesował ten moment

bycia we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Polski artysta z komunistycznej Europy był w stanie w

1977. roku pokazywać swoje prace przed najważniejszymi amerykańskimi galerzystami tamtych czasów -

opowiada Radziszewski. Wyjaśnia, że w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu pokazuje szerszy kontekst

tego wyjazdu. Podróż Natalii LL jest pretekstem do wystawy "America is not ready for this" i do dyskusji

o możliwościach artysty z bloku wschodniego w USA lat 70.

Z wyjazdu Radziszewskiego do Stanów i jego podróży szlakiem Natalii powstał 60-minutowy film, choć...

prawie nikt nie pamiętał artystki.

Jak Natalia LL podchodziła do tego projektu i jak się żyje artystom w Stanach, dowiesz się,

słuchając załączonej rozmowy Kasi Dydo z Karolem Radziszewskim w "Stacji Kultura".

Wystawę "America is not ready for this" można oglądać w Muzeum Współczesnym we

Wrocławiu do 4 lutego 2013 roku. 
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Muzyka Końca Lata, czyli
zespół, który musi grać dobrze

Efektem ich fascynacji
muzyką lat 60. była odważna
decyzja nagrywania płyty w
studiu analogowym. - To
uniemożliwia zbytnią edycję
po nagraniu, trzeba po prostu

zagrać i nagrać wszystko dobrze -
powiedział Bartosz Chmielewski z zespołu
Muzyka Końca Lata.

W jedności siła! Sukcesy
polskiej kultury 2012

Mimo kryzysu i końca świata
zapowiadanego przez Majów
to był dobry i owocny rok.

Życie z kimś, kto może umrzeć
kilka razy w roku

" Dzisiaj mijają trzy miesiące,
odkąd przyjęto mnie do kliniki
psychiatrycznej z objawami
stresu bojowego. Tak
naprawdę jest to stres
mojego męża, ale on zawsze

oddawał mi wszystkie swoje kłopoty" - tak
zaczyna się "Miłość z kamienia". - W tej
książce nie ma niczego z sensacji, to
lektura, która rozrywa czytelnikowi żyły -
mówi Michał Nogaś.

Rosłaniec - szokująca, ale prawdziwa

Zapraszamy na "Ex
Magazine"! W audycji
rozmowa z Kasią Rosłaniec i
zespołem Enchanted
Hunters.
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Samsung Art Master: wybieramy artystów prawdziwych

Badamy jak przebiega tegoroczny konkurs dla młodych artystów. Czwórka jest patronem wydarzenia. Juror Karol
Radziszewski zdradza, że poszukiwani są ludzie, którzy będą działać, nawet jeżeli nie wygrają.

Załóż słuchawki i kup obraz

Pierwszy raz w przestrzeni galerii sztuki niewidomi i widzący będą równi. Na ścianach Leto zawisną odtwarzacze
mp3 - jeśli spodoba Ci się opis pracy, będziesz mógł ją wylicytować.

Na tropie słynnej Natalii...

W piątkowym Poranku Dwójki mówiliśmy o wystawie Karola Radziszewskiego "America Is Not Ready For This",
której wernisaż odbędzie się w Muzeum Współczesnym Wrocław.
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Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
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A neta Paulina Dorota Iwona
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