
 

 

 
 
Informacja programowa  
Galerii Kordegarda w Warszawie 
11 sierpnia 2011 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    
„Bardzo nam się podoba” „Bardzo nam się podoba” „Bardzo nam się podoba” „Bardzo nam się podoba”     
–––– życie artystyczne od kuchni życie artystyczne od kuchni życie artystyczne od kuchni życie artystyczne od kuchni    
Spacer po pracowniach artystów na PrSpacer po pracowniach artystów na PrSpacer po pracowniach artystów na PrSpacer po pracowniach artystów na Pradzeadzeadzeadze    
20 sierpnia 2011, godz. 16.0020 sierpnia 2011, godz. 16.0020 sierpnia 2011, godz. 16.0020 sierpnia 2011, godz. 16.00    
    
 
Gospodarze pracowni staną się kuratorami własnych wystaw: zakomponują przestrzeń, która pozwoli na nietypowe doświadczenie 
dzieł poza kontekstem białej ściany galerii, w ich pierwotnym otoczeniu. Wpuszczając widzów w swoją intymną przestrzeń pracy, 
stworzą mini performanse, podczas których opowiedzą o swoich inspiracjach i oprowadzą po pracowniach. 

Praca artysty to zwykle synonim efektu artystycznej wytwórczości. Artyści opowiedzą na czym polega „praca” rozumiana jako proces 
tworzenia. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z artystami, którzy opowiedzą o praktyce swojego zajęcia, podejmując tym samym 
pytanie o powagę swego zawodu i miejsce w strukturze nowoczesnego systemu pracy. 

W znanej pracy grupy Azorro to artyści odwiedzają warszawskie galerie. Podczas Spaceru Kordegardy to przewrotnie galeria 
odwiedzi artystów. Jest to rzadka okazja, aby obejrzeć życie artystyczne „od kuchni”. 

Pracownie:Pracownie:Pracownie:Pracownie: Daniela Del Rosal i Jędrzeja Skajstera, Tycjana Knuta i Lecha Margasińskiego, Tomasza Kopcewicza,  
Pracownia Projektowa WWAA 
Trasa:Trasa:Trasa:Trasa: Grochowska – Mińska – Lubelska 

 
Zbiórka: Zbiórka: Zbiórka: Zbiórka: ul. Grochowska 316/320, przed Polskimi Zakładami Optycznymi    

Wstęp wolny. Liczba uczestników ograniczona. Rezerwacja miejsc pod adresem  Rezerwacja miejsc pod adresem  Rezerwacja miejsc pod adresem  Rezerwacja miejsc pod adresem kordegarda@nck.pl, w temacie maila  należy , w temacie maila  należy , w temacie maila  należy , w temacie maila  należy 
wpisać SPACER.wpisać SPACER.wpisać SPACER.wpisać SPACER.    

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
Spacer jest  częścią programu „KULTURA NA WYNOS” galerii Kordegarda. To cykl działań, Spacer jest  częścią programu „KULTURA NA WYNOS” galerii Kordegarda. To cykl działań, Spacer jest  częścią programu „KULTURA NA WYNOS” galerii Kordegarda. To cykl działań, Spacer jest  częścią programu „KULTURA NA WYNOS” galerii Kordegarda. To cykl działań, które które które które 
promują wolną kulturę i aktywność artystyczną poza galeryjnymi murami.promują wolną kulturę i aktywność artystyczną poza galeryjnymi murami.promują wolną kulturę i aktywność artystyczną poza galeryjnymi murami.promują wolną kulturę i aktywność artystyczną poza galeryjnymi murami.    
 
Dodatkowe informacje o działaniach: Dodatkowe informacje o działaniach: Dodatkowe informacje o działaniach: Dodatkowe informacje o działaniach: Anna Desponds, adesponds@nck.pl, tel 601 439 473 

Informacje o galerii:Informacje o galerii:Informacje o galerii:Informacje o galerii: facebook.com/kordegarda; www.kordegarda.org 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
Kordegarda,Kordegarda,Kordegarda,Kordegarda,    
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 
tel: 22-421-01-25 
kordegarda@nck.pl  
Galeria jest otwarta od wtorku do niedzieli w godz. 09:00-21:00 
Galerię prowadzi Narodowe Centrum Kultury. 


