Organizm 95 / Organism 87, 2015, olej, płótno / oil
on canvas, 160 × 160 cm

Organizm 97 (Suchy) / Organism 97 (Dry), 2015, olej,
płótno / oil on canvas, 160 × 160 cm

Organizm 87 / Organism 87, 2015, olej, płótno / oil on canvas, 160 × 160 cm
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Organizm 88, 2015, olej na płótnie, 170 × 170 cm

Irmina Staś. Przemiana materii
30.03—10.04.2016
Miejsce Projektów Zachęty oraz Irmina Staś zapraszają chętnych do udziału w akcji artystycznej zatytułowanej Przemiana materii, której efektem będzie powstanie wielkoformatowej, przestrzennej
kompozycji malarskiej.
Projekt Przemiana materii stanowi konsekwentne rozwinięcie wcześniejszych prac Irminy Staś. Jej
znakiem rozpoznawczym są niezwykle atrakcyjne wizualnie, malarskie formy organiczne. Artystka
opowiada o życiu i śmierci, wykorzystując elementy zarówno czysto abstrakcyjne, jak i pochodzące
ze świata natury.
Prace Irminy Staś będą zaczynem do stworzenia dzieła z udziałem odwiedzających MPZ. W czasie
kilkudniowej akcji malarskiej formy z obrazów wyjdą poza ramy i opanują przestrzeń galerii. Goście
MPZ staną się współtwórcami dzieła — oprócz powielania zastanych na płótnach układów będą mogli kreować własne kompozycje.
Wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stworzymy wystawę w Miejscu Projektów Zachęty przy
ul. Gałczyńskiego 3, tel. 22 826 01 36; kurator: Karolina Bielawska, k.bielawska@zacheta.art.pl
akcja trwa od 30 marca do 7 kwietnia w godzinach 12-20
otwarcie wystawy 8 kwietnia o godzinie 19
wystawę będzie można oglądać do 10 kwietnia

WSTĘP WOLNY
MIEJSCE PROJEKTÓW ZACHĘTY, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 3, WTOREK–NIEDZIELA, GODZ. 12–20

Organism 88, 2015, oil on canvas, 170 × 170 cm

Irmina Staś. METABOLISM
30.03—10.04.2016
COME AND JOIN US FOR THE ZACHĘTA PROJECT ROOM AND IRMINA STAŚ’S PAINTING ACTION, METABOLISM. ITS EFFECT WILL BE A LARGE-FORMAT PAINTING COMPOSITION
The Metabolism project consistently develops Irmina Staś’s former works. She’s well known for
extremely appealing and visually attractive paintings of organic forms. Staś creates a story of life
and death, making use of both purely abstract and natural forms.
Artist’s works will serve as a starting point for creating an artwork together with the Zachęta Project Room visitors. During the several days’ painting action, elements of the paintings will go outside
their frames and take over the gallery’s space. Visitors will become co-authors, and in addition to
reproducing the forms found on canvas, they’ll also be able to create their own compositions.
THE ARTIST AND ALL WILLING PARTICIPANTS ALIKE WILL MAKE AN EXHIBITION IN THE ZACHĘTA
PROJECT ROOM IN GAŁCZYŃSKIEGO 3
The painting action will last from 30 March to 7 April, 12 pm–8 pm
The exhibition opening: 8 April, 7 pm
The exhibition will last until 10 April
curator: Karolina Bielawska

FREE ADMISSION
ZACHĘTA PROJECT ROOM, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 3, TUESDAY–SUNDAY, 12–8 PM

