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Międzynarodowe Centrum Kultury to instytucja kultury, 

która zainaugurowała swoją działalność 29 maja 1991 r. 

podczas odbywającej się w Krakowie KBWE. 

To pierwsza instytucja kultury nowej generacji założona w Polsce, 

na której siedzibę wybrano Kraków. MCK działa na dwóch płaszczyznach, 

z jednej strony kierując swoją ofertę do odwiedzającej publiczności, która 

jest głównym odbiorcą naszych wystaw i programów edukacyjnych, 

z drugiej strony do wyspecjalizowanych instytucji, badaczy, ekspertów 

i polityków, którzy na forum międzynarodowym tworzą strategię wobec 

kultury i dziedzictwa.  

Organizowane przez MCK wystawy przybliżają publiczności najistotniejsze 

zjawiska ze świata sztuki i architektury, ze szczególnym naciskiem na XIX 

i XX w. 

Przygotowane przez nas wydarzenia cieszą się niezwykłą popularnością 

wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym z Krakowa 

i okolic oraz turystów. 

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych na taką skalę nie byłaby możliwa 

bez wsparcia finansowego Sponsorów. 
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 Ponad 120 wystaw prezentujących najważniejsze zjawiska ze świata sztuki i architektury 

 

 Ponad 100 międzynarodowych konferencji i seminariów, których uczestnikami byli przedstawiciele 

          większości krajów europejskich i wielu pozaeuropejskich 

 

 65 międzynarodowych programów edukacyjnych, w których wzięło udział 2200 uczestników 

 z większości krajów europejskich, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki 

 

 Akademia Dziedzictwa – studia podyplomowe działające od 2001 roku

 

 Ponad 270 publikacji w języku polskim i innych wersjach językowych

 

 Specjalistyczny księgozbiór liczący ponad 27 000 woluminów 

 

 Projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi

 

 Kwartalnik „Herito” ukazujący się od grudnia 2010

 

 Aktywne uczestnictwo w gremiach międzynarodowych i sieciach kulturalnych

(dane z września 2012)

Dorobek MCK można obejrzeć na wirtualnej wystawie Panorama Dwudziestolecia 

dostępnej na stronie internetowej MCK: www.panorama.mck.krakow.pl 

oraz w kioskach multimedialnych w siedzibie MCK.

21 lat działalności MCK w liczbach:



25 kwietnia – 
11 sierpnia 2013

Praca kobiety 
nigdy się nie 
kończy
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Wystawa przygotowywana we 
współpracy z Biblioteką Naukową 
PAU i PAN w Krakowie. 

Niezwykły kontekst dla rycin dawnych 
mistrzów, stanowić będą prace 
współczesnych artystów.
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Tytuł wystawy nawiązuje do angielskiego przysłowia, rozpowszechnionego 
zwłaszcza w Ameryce. Myślą przewodnią jest natomiast przedstawienie 
szeroko potraktowanych prac, czynności domowych i zajęć kobiet, zarówno 
w ujęciu realistycznym, jak i symboliczno-alegorycznym. 

Na wystawie w Galerii MCK zaprezentowanych zostanie około 130 rycin 
od XVI do XIX wieku oraz, w części końcowej, współczesne dzieła sztuki. 
Rzeźby i instalacje, z polskich i zagranicznych kolekcji prywatnych, mają 
stanowić przestrzenne kontrapunkty dla dwuwymiarowych rycin. 
Wśród wybranych grafik znajdą się dzieła m.in.: Albrechta Dürera, 
Rembrandta van Rijn, Petera Paula Rubensa, Williama Hogartha, liczne 
prace twórców szkoły włoskiej, francuskiej i niderlandzkiej oraz 
stosunkowo rzadkie prace kobiet- rytowniczek. Zasadniczy zrąb ekspozycji 
będą stanowić ryciny z Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN 
w Krakowie. 

Wśród współczesnych dzieł znajdą się prace Małgorzaty Łojko, Erwiny 
Ziomkowskiej a także Aliny Szapocznikow (negocjacje trwają).

Będzie to już dziewiąta wystawa graficzna przygotowywana we współpracy 
z Biblioteką Naukową PAU i PAN w Krakowie.



3 września – 
24 listopada 2013

Kartograf 
złowrogiej historii. 
Tara (von Neudorf)
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Tematem wystawy jest obraz trudnej 
historii w sztuce współczesnej. 
Przykładem będzie tu twórczość 
rumuńskiego artysty o pseudonimie Tara 
(von Neudorf), który sam o sobie mówi, 
że jest bardziej historykiem niż artystą, 
choć jego prace zostały już dostrzeżone 
i nagrodzone w ostatniej edycji konkursu 
STRABAG Artaward International 2012
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W czasach globalizmu, szybkiego przepływu informacji, powierzchowności 

i natrętnej wirtualności świata wokół,  kwestie historii, paradoksalnie, 

stały się istotne. Kategorie tak ważne w przeszłości – krew, ziemia, naród   

ponownie ciążą współczesnemu człowiekowi. Czy w tym, co obserwujemy 

dziś w sztuce, widzieć można swoisty historyzm XXI wieku? Siedmiogród, 

skąd pochodzi Tara (von Neudorf), jest od stuleci przestrzenią pogranicza. 

W splątanej historii tej krainy odzwierciedlają się wszystkie napięcia 

i konflikty ostatnich dwóch wieków. Tara przepracowuje je w swojej sztuce, 

kreśli po mapach, wrysowuje w nie sarkastyczne projekcje, karykaturalną 

i bezkompromisową prawdę o naszych czasach.

Prace artysty zostały dostrzeżone i nagrodzone w ostatniej edycji konkursu 

STRABAG Artaward International 2012. Wystawa wpisuje się w cykl 

prezentacji w Galerii MCK intrygujących nowych zjawisk w sztuce Europy 

Środkowo-Wschodniej.



12 grudnia 2013  
– 23 marca 2014

Pamięć. 
Rejestry 
i terytoria
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Autorska wystawa zderzy pamięć 
zbiorową, w której nie uniknie także 
trudnych tematów z pamięcią prywatną, 
osobistą, czasem słodką, a czasem 
gorzką. Pokazane będą prace z różnych 
dziedzin; malarstwa, fotografii, filmu, 
grafiki. Wszystko po to, by spróbować 
odpowiedzieć na pytanie czym dla sztuki 
współczesnej jest pamięć.
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Czy współcześni artyści ulegają „komemoracyjnej gorączce”, która na 

dobre owładnęła dziś humanistyką i naukami społecznymi? Jak sztuka 

w dobie „memory boom” przeformułowuje tradycyjne i kreuje nowe formy 

upamiętniania?  

Wystawa interdyscyplinarna, gromadząca prace wybranych artystów 

polskich, zbada różne obszary i mechanizmy funkcjonowania pamięci 

w sztuce współczesnej. Między innymi będzie poruszać takie zagadnienia 

jak: pamięć jako mechanizm budowania relacji z przeszłością, pamięć 

a nostalgia za minionym, pamięć indywidualna a pamięć zbiorowa 

i pokoleniowa, problem „konfliktu pamięci”, historycznych i medialnych 

manipulacji, kwestia niepamięci, zapomnienia a także nieobecności 

odczytywanej jako pamięć obecności.
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Świadczenia na rzecz Sponsora:

    Prezentacja logo Firmy w wydawnictwach oraz w materiałach drukowanych 
    towarzyszących wystawom:
 – Katalogi
 – Plakaty
 – Ulotki
 – Foldery
 – Zaproszenia na wernisaż
 – Afisze na spotkania towarzyszące
 – Citylighty

    
    Obecność nazwy Firmy w mediach podczas kampanii promocyjnej wydarzeń oraz wystaw:
 – Informacja prasowa 
 – Możliwość uczestnictwa przedstawicieli w konferencji prasowej poprzedzającej wernisaż 
    i załączenia własnych materiałów promocyjnych
 – W Newsletterze MCK w dwóch wersjach językowych (j. angielski/ j. polski)
 – Nazwa Firmy w ogłoszeniach w internecie (w zależności od posiadanych środków).
 – Logo w reklamach modułowych w prasie np. Gazeta Wyborcza
        (wykupionych w zależności od wielkości posiadanych środków), 

   
       Inne sposoby prezentacji logo Firmy:
 – Na stronie internetowej MCK www.mck.krakow.pl wraz z linkiem do strony Firmy
 – W holu wejściowym MCK na tablicy z informacją o Partnerach i Sponsorach MCK.

    
      Ponadto oferujemy:
 – Informacje o Firmie podczas wernisażu (oficjalne podziękowania)
 – Przekazanie albumu wystawy
 – Przekazanie puli zaproszeń na wernisaż oraz wystawę dla współpracowników i Partnerów
 – Możliwość udzielenia rabatu na wynajem sal w siedzibie MCK
 – Możliwość prezentacji oferty Firmy przy okazji wydarzeń organizowanych przez MCK



Przykłady realizacji:

Logo Firmy w katalogu wystawy 
i drukach towarzyszących

Patroni wystawy / Patrons of the exhibition

Stały patronat medialny / Permanent media patrons

Organizatorzy wystawy / Organisers of the exhibition

Partnerzy wystawy / Partners of the exhibition

Partnerzy projektu / Partners of the project

Wsparcia finansowego udzielili / With the financial suport from

www.mck.krakow.pl

PCI

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym | This project has received the financial support of:

Stały patronat medialny | Permanent media patrons:

Patronat medialny | Media patrons:                 Partnerzy | Partners:
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NOWY JORK, 
LATA CZTERDZIESTE
NEW YORK IN THE FORTIES

ANDREAS

PROGRAM TOWARZYSZĄCY: 

4/07 Nd  Dzień Amerykański w MCK  

6/07 Wt, 17.00  Rodzina Feiningerów John Maciuika – wykład  
  (tłumaczenie symultaniczne)

8/07 Czw, 17.00  Co może kamera. Nowy Jork i jego obrazy 
  w czasach Andreasa Feiningera 
  Maria Hussakowska – wykład 

10/07 Sob, 11.00 Fotowakacje w MCK zajęcia artystyczne dla  
  dzieci w wieku 7–13 lat nt. sztuki fotografii   
  (obowiązują zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl)

14/07 Śr, 17.00  Dźwięki Ameryki. Barber, Gershwin, Porter 
  Kwartet Smyczkowy Filharmoników Krakowskich  
  – koncert, prowadzenie: Maciej Jabłoński

16/07 Pt, 17.00  Filmowy Nowy Jork Michał Oleszczyk – wykład

20/07 Wt, 17.00  Nowy Jork – rozwój miasta w XIX i XX wieku   
  Michał Wiśniewski – wykład

22/07 Czw, 17.00  Czytanie Ameryki. Nowy Jork w literaturze – 
  Teatr Nowy w MCK, 
  opieka reżyserska: Piotr Sieklucki

24/07 Sob, 11.00 Fotowakacje w MCK zajęcia artystyczne dla  
  dzieci w wieku 7–13 lat nt. sztuki fotografii   
  (obowiązują zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl)

29/07 Czw, 17.00 Czytanie Ameryki. Nowy Jork w literaturze – 
  Teatr Nowy w MCK, 
  opieka reżyserska: Piotr Sieklucki

30/07 Pt, 19.00  Piwnica jazzowa w MCK – 
  koncert zespołu Move-On 

4/08 Śr, 17.00  Dźwięki Ameryki. Barber, Gershwin, Porter 
  Kwartet Smyczkowy Filharmoników Krakowskich  
  – koncert, prowadzenie: Maciej Jabłoński

6/08 Pt, 17.00  Filmowy Nowy Jork, 
  wstęp przed pokazem: Michał Oleszczyk 
  (więcej na http://polish.krakow.usconsulate.gov/)

7/08 Sob, 11.00 Fotowakacje w MCK zajęcia artystyczne dla  
  dzieci w wieku 7–13 lat nt. sztuki fotografii   
  (obowiązują zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl)

10/08 Wt, 17.00  Spacerem po barach Nowego Jorku 
  Małgorzata Kałuża – wykład 

12/08 Czw, 17.00 Czytanie Ameryki. Nowy Jork w literaturze – 
  Teatr Nowy w MCK, 
  opieka reżyserska: Piotr Sieklucki

13/08 Pt, 17.00 Filmowy Nowy Jork, 
  wstęp przed pokazem: Michał Oleszczyk 
  (więcej na http://polish.krakow.usconsulate.gov/)

17/08 Wt, 17.00  Amerykański film dokumentalny: Bronx Princess,  
  Notes on Liberty, The Betrayal, w dyskusji udział  
  wezmą: Ann Alter, Karen Rodriguez, Michał  
  Oleszczyk (dyskusja tłumaczona symultanicznie)
  
18/08 Śr, 17.00 Amerykański film dokumentalny: Street Fight,  
  Front Runners, w dyskusji udział wezmą: 
  Ann Alter, Michał Oleszczyk (dyskusja tłumaczona  
  symultanicznie)

20/08 Pt, 17.00 Filmowy Nowy Jork, wstęp przed pokazem:  
  Michał Oleszczyk 
  (więcej na http://polish.krakow.usconsulate.gov/)

21/08 Sob, 11.00 Fotowakacje w MCK zajęcia artystyczne dla  
  dzieci w wieku 7–13 lat nt. sztuki fotografii   
  (obowiązują zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl)

24/08 Wt, 17.00  Dżentelmen w Nowym Jorku, czyli rzecz o New  
  Yorkerze Jolanta Szymkowska-Bartyzel – wykład
 
26/08 Czw, 17.00  Fotografie zamiast słów - dziennikarstwo według  
  magazynu “Life” Jolanta Szymkowska-Bartyzel  
  – wykład

27/08 Pt, 17.00 Filmowy Nowy Jork, 
  wstęp przed pokazem: Michał Oleszczyk 
  (więcej na http://polish.krakow.usconsulate.gov/)

29/08 Nd  Finisaż - Dżinsowa Niedziela
16.00  Wielkie muzea Nowego Jorku Jerzy Kutnik   
  – wykład

U.S. CONSULATE 
GENERAL IN KRAKÓW
KONSULAT GENERALNY 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
W KRAKOWIE

© AndreasFeiningerArchive.com

03.07 – 29.08.2010
WYSTAWA FOTOGRAFII

GALERIA MIĘDZYNARODOWEGO 
CENTRUM KULTURY
KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 25
WTOREK – NIEDZIELA 11.00 – 19.00

www.mck.krakow.pl

Logo lub nazwa Firmy
w reklamie prasowej
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Przykłady realizacji:

Logo na wielkoformatowym plakacie wystawy; nośniki typu Citylight, miniboard, publiprox

Prezentacja logo w siedzibie MCK 
przy Rynku Głównym 25
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Przykłady realizacji:

Prezentacja logo lub nazwy Sponsora na stronie www.mck.krakow.pl 
i portalach społecznościowych typu Blip, Twitter, Facebook
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Przykłady realizacji:

Prezentacja logo na stronie wirtualnego zwiedzania wystawy
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     Kontakt
    

Międzynarodowe Centrum Kultury 
Rynek Główny 25 
31-008 Kraków
www.mck.krakow.pl

Joanna Hojda-Pepaś
Ośrodek Komunikacji

j.pepas@mck.krakow.pl
tel. +48 12 4242 861, 
fax +48 12 421 85 71
kom. +48 883 304 754


