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Od Kantora do Nowosielskiego
Weekend ze sztuką współczesną w Krakowie

Termin: 13–15 listopada 2020
Cena: 1590 PLN/os.
Wycieczkę prowadzą Justyna Korn-Suchocka
i Małgorzata Kaczmarska

Zapraszamy na kolejny weekend ze sztuką, winem i dobrą kuchnią. Tym razem bierzemy na warsztat sztukę współczesną.
Zarówno tę w wydaniu „klasycznym”, z połowy XX wieku, wystawianą w szacownym Muzeum Narodowym, jak i bardzo
awangardową, najnowszą, prezentowaną w słynnym krakowskim MOCAKU. Spotkamy się z artystą rzeźbiarzem w jego pracowni,
porozmawiamy z marszandem sztuki o trendach na rynku, a także przyjrzymy się muralom, rzeźbom i instalacjom z krakowskich
ulic. Naszej podróży tajemniczym szlakiem znaczeń, technik i ukrytych kodów współczesnej kultury towarzyszyć będzie
Małgorzata Kaczmarska – malarka i wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wytchnienia od artystycznych wrażeń
szukać będziemy, jak zwykle, w doskonałej kuchni Dworu Sieraków i dobranych do kolacji winach, o których opowie Justyna
Korn-Suchocka – Szef Redakcji magazynu „Czas Wina”.
Dzień 1 Wizjonerzy i prowokatorzy
Imprezę rozpoczniemy o godzinie 16.00 w Dworze Sieraków. Popołudnie
i wieczór spędzimy na krakowskim Podgórzu, dawnej dzielnicy przemysłowej, która po rewitalizacji w ostatnich latach staje się „najgorętszym”
adresem Krakowa. Odwiedzimy nowopowstałe tuż obok słynnej fabryki Schindlera muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, gdzie zetkniemy
się ze sztuką nowoczesną, prowokacyjną i niejednoznaczną. Po drodze
do Cricoteki – muzeum poświęconego twórczości Tadeusza Kantora,
przyjrzymy się współczesnej sztuce ulicy czyli muralom. Współczesna architektura Cricoteki nikogo nie pozostawia obojętnym – z ostatniego piętra tego budynku podziwiać będziemy panoramę Krakowa podczas
kolacji z winem, która odbędzie się w tym niezwykłym miejscu.
Dzień 2 Artyści i marszandzi
Poranek w pracowni rzeźbiarskiej wprowadzi nas w twórczy klimat
i pozwoli lepiej zrozumieć artystyczne zmagania twórców. Ich najlep-
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sze efekty obejrzymy w Muzeum Narodowym podczas zwiedzania wystawy sztuki XX wieku z komentarzem Małgorzaty
Kaczmarskiej. Po lunchu z winami w jednej z ciekawszych restauracji Krakowa odwiedzimy komercyjną galerię sztuki, by
porozmawiać o rynku sztuki w Polsce. Wieczorem czeka nas
artystyczna kolacja w Dworze Sieraków – „Martwa natura czyli sztuka do zjedzenia”, z menu inspirowanym martwymi naturami stworzonymi przez polskich artystów XX wieku. Tematyka wieczoru nawiązywać będzie do prac takich twórców jak
Nowosielski, Szancenbach, Stern i Łempicka. Obrazy, wina i dania
przedstawione zostaną przez duet prowadzących.
Dzień 3 Własnym szlakiem
Na niedzielę zaplanowany jest czas wolny na zwiedzanie we
własnym zakresie miejsc i wystaw polecanych przez Małgorzatę
Kaczmarską oraz na powrót
do domów.

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

Gwarantujemy:
Przejazdy na miejscu, zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelu o standardzie 4* w Dworze Sieraków (pokoje jednoosobowe za dopłatą 280 PLN), wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania
i obiady lub kolacje (w zależności od programu), wino do obiadów/
kolacji w ilości ok. ½ butelki na osobę, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, opiekę pilota-specjalisty winiarskiego, opiekę artystki i malarki.
Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione
w ofercie, pokój jednoosobowy – 280 PLN, ewentualne dodatkowe bilety wstępu do obiektów innych niż zaplanowane na trasie wycieczki.

