
Informacja prasowa
„Tadeusz Kantor. Widma” – nowa wystawa w Cricotece otwarta dla zwiedzających.
Wiodącym tematem nowej wystawy stałej w krakowskiej Cricotece jest trudna pamięć i trudnaprzeszłość, zarówno w wymiarze historycznym, jak i osobistym.

—Świat stał się bliski śmierci i – poprzez tę parantelę – bliski poezji. [...] Wszystko mogłosię zdarzyć. Zatarły się granice czasu— pisał w 1944 r. wizjoner teatru, którego życie naznaczonebyło dwiema wojnami światowymi.
Wystawa prezentuje w większości nie pokazywane dotąd na stałej ekspozycji obiekty i kostiumyze spektakli Tadeusza Kantora. Tym razem kuratorzy radykalnie zmieniają narrację wpisaną wdotychczasowe pokazy kolekcji przygotowywane zgodnie z instrukcjami pozostawionymi przezsamego artystę. Zacierają granice czasu i budują przestrzeń dla nowych interpretacji. Obiektysceniczne tworzą krajobraz po katastrofie, tracą swą odrębność i generują nowe, intuicyjneznaczenia.
Zwiedzający po raz pierwszy na wystawie stałej będą mieli okazję zobaczyć m.in. Wielki ambalażkońca XXwieku ze spektaklu „Nigdy tu już nie powrócę” oraz Barykadę z „Niech sczezną artyści”.
Istotnym elementem aranżacji jest rampa dla zwiedzających, nawiązująca do nigdy niezrealizowanej przez Kantora idei, w której aktorzy na wybiegu mieli być obserwowani przezobiekty teatralne. Na wystawie „Tadeusz Kantor. Widma” to zwiedzający są obserwowani przezeksponaty. Prezentację dopełnia teatralne oświetlenie, projekcje i efekty dźwiękowe angażującewidza w trudne narracje i umożliwiające wielozmysłowy odbiór przestrzeni wystawienniczej.
Kuratorzy wystawy, Małgorzata Paluch-Cybulska oraz Michał Kobiałka, szukają odpowiedzi napytanie, w jaki sposób bieg historii wpłynął na twórczość artysty oraz jak determinuje rozwójsztuki w ogóle, a także badają w jaki sposób sztuka naznaczona zagrożeniem może byćwystawiana dzisiaj. Uwspółcześniając wątki trudnej przeszłości obecne w twórczości Kantora,kuratorzy zadają także pytanie o niepewną przyszłość, które wybrzmiewa tym mocniej wprzestrzeni wystawy, na której otwarcie i przebieg znacząco wpłynęła grożąca światowymkryzysem pandemia.
Ekspozycję można oglądać w Cricotece, przy ul. Nadwiślańskiej 2–4 w Krakowie od 12 czerwca2020 roku, od piątku do soboty w godz. 10.00–21.00 oraz w niedzielę w godz. 10.00–19.00.Wstęp jest bezpłatny. Ze względu na stan epidemii w sali wystaw może przebywać do 4zwiedzających, a program towarzyszący wystawie jest realizowany online. O wszelkich zmianachw regulaminie zwiedzania Cricoteka będzie informowała na swojej stronie internetowej.
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