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Warszawa, 26 maja 2017 r. – W dniu 8 czerwca br. w siedzibie
warszawskiej Galerii Mokotow/s-ka odbędzie się wernisaż wystawy

Zofia Siejewicz
Galeria Mokotow/s-ka
T +48 602 158 105

prac Anny Szprynger pt. „Pozor/na przestrzeń”. Wernisaż rozpocznie,
trwającą prawie miesiąc, wystawę prac Anny Szprynger w ramach 9.
edycji międzynarodowego festiwalu architektury, designu i sztuki
ARCHIKULTURA 2017.
Wystawa składać się będzie z cyklu prac, namalowanych specjalnie na tę
okazję. Wyjątkowej delikatności, geometryczne malarstwo, czarno–białe
kompozycje

stworzone

z

precyzyjnie

wykonanych

kresek

to

charakterystyczne cechy twórczości tej autorki.
Kurator wystawy, Tadeáš Goryczka, we wstępie do katalogu wystawy
pisze: „Anna Szprynger buduje archetypiczne krainy, w których odnajduje
się spokój. Jeżeli zechcemy, jesteśmy zaproszeni w jej niezwykły świat,
pełen przestrzeni i podświadomych, ale mocno wyczuwalnych horyzontów,
za którymi do końca nie wiadomo, co można odnaleźć. To już tylko sprawa
naszej percepcji, dokąd dojdziemy. Te obrazy na nowo rozbudzają
uśpionego w każdym z nas wewnętrznego odkrywcę. Mamy prawo, a
nawet obowiązek własnej interpretacji. Bo to sztuka, która angażuje
odbiorcę i nie daje, na szczęście, oczywistych odpowiedzi. I nie myśli się o
wyjątkowej

precyzji

malarki,

nie

myśli

się

o

kreskach

misternie

namalowanych na płótnie, nie zgłębia się technologicznej warstwy, bo te
obrazy nie są tylko formą, a przede wszystkim stają się bodźcem do
spojrzenia w siebie. (…) Jesteśmy wciągani w strukturę obrazu,
uniwersalną geometrię, która nie jest do końca czytelna, ale dzięki temu
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jeszcze łatwiej poddajemy się ni stąd ni z owąd obecnym w nas emocjom.
(…)Ta niekonkretność jest frapująca. Bezbrzeżność jest uniwersalnie
nieskończona. W jednym obrazie można odnaleźć wszystkie pozostałe i w
całości znajdzie się ten jeden”.
Wystawa prac Anny Szprynger w Galerii Mokotow/s-ka potrwa do 2 lipca.
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Anna Szprynger
Urodziła się w 1982 roku w Warszawie. Studiowała grafikę i malarstwo w
Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii
Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod
kierunkiem profesorów Tomasza Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława
Mazurka.
W 2014 roku obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie, pod kierunkiem profesor Doroty Grynczel.
Miała 18 wystaw indywidualnych, m.in. w Galerie Lindner w Wiedniu
(2017), Muzeum Narodowym w Gdańsku (2014), Galerii EL w Elblągu
(2014), Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (2012). Brała udział w ponad
40 wystawach zbiorowych. W 2013 została laureatem Prix Marin na
paryskim Salon Réalités Nouvelles a w 2015 otrzymała Nagrodę Arteonu
za 2014 rok.
– KONIEC –
Więcej informacji
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GALERIA MOKOTOW/S-KA
Obok dzieł uznanych artystów, prezentuje prace przedstawicieli młodego
pokolenia twórców, dopiero rozpoczynających swoją artystyczną karierę.
Oferta prezentowanych prac jest zbiorem otwartym, podlegającym
cyklicznym zmianom, uzupełnieniom i regularnie poszerzanym o nowe
eksponaty. Domeną galerii i polem, po którym się porusza, jest polska
sztuka współczesna, w większości jej przejawów, głównie w obrębie
malarstwa, rzeźby, fotografii. Swoim zainteresowaniem obejmuje zarówno
rynek polski, jak i rynek międzynarodowy. Oprócz prezentacji sztuki i jej
popularyzacji, ambicją galerii jest inspirować, dostarczać wiedzę i
narzędzia wszystkim uczestnikom rynku. Obecność galerii na rynku
koncentruje się na trzech aktywnościach: promocji artystów, obrocie
dziełami sztuki i usługach analitycznych – szacowaniu wartości obecnej,
prognozowaniu wartości przyszłej, usługach doradczych świadczonych
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podmiotom kupującym i sprzedającym sztukę, doradztwem dotyczącym
inwestycji

w

dzieła

sztuki.

Galeria

pomaga

początkującym

i

doświadczonym kolekcjonerom w budowaniu i rozwijaniu kolekcji.

KABINET ARCHITEKTURY
Kabinet Architektury jest organizatorem międzynarodowego festiwalu
architektury, designu i sztuki ARCHIKULTURA (w latach 2009-2012
festiwal odbywał się pod nazwą „Architecture Week Ostrava”).
Wydarzenie to skupia się na temacie architektury w możliwie najszerszym
pojęciu tego słowa. Festiwal próbuje przybliżyć architekturę i urbanistykę,
oraz sztuki im pokrewne, by inspirować, bawić, ale przede wszystkim, w
sposób jak najbardziej przystępny edukować. Wszystko to w celu
uświadomienia, jak niezmiernie duży wpływ ma ten rodzaj aktywności
ludzkiej na środowisko nie tylko lokalne, ale i na to, co pojmujemy, jako
przestrzeń życiową człowieka w skali globalnej.
Festiwal odbywa się w wielu miastach europejskich i z każdym rokiem jego
zasięg się zwiększa. Pozwala to na dodarcie do jak najszerszej grupy
odbiorców i tworzy pole do szerokiego dialogu. Charakterystyczną cechą, a
zarazem zaletą festiwalu, jest to, że główne wydarzenia odbywają się na
styku trzech państw, czyli Czech, Polski i Słowacji, i czerpią z atutów
wielokulturowości i wspólnej bogatej przeszłości Moraw Północnych i
Górnego Śląska. Wystawy i wydarzenia towarzyszące tegorocznej edycji
festiwalu będą gościły także m.in. w Brnie, Pradze, Budapeszcie,
holenderskim Delft, Warszawie.

Pliki do pobrania:
Anna_Szprynger_BIO_lista_wystaw
ARCHIKULTURA_2017_Informacja_program
Praca_Bez_tytułu_2017_akryl_płótno
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