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Światy bezludzkie - wystawa Ludzie jak bogowie w OP ENHEIM w ramach TIFF
Festival

Jako ludzie zwykliśmy uważać się za nadrzędnych wobec innych istot. Czy jednak możliwe, że ta
wyraźnie dostrzegana z naszego punktu widzenia wyjątkowość ludzkiego gatunku może być
niezauważalna z jakiejś innej perspektywy? Podczas wystawy Ludzie jak bogowie, organizowanej w OP
ENHEIM w ramach tegorocznego TIFF Festivalu, wraz z kuratorką Joanną Rzepką-Dziedzic i
zaproszonymi przez nią artystami przyjrzymy się światu - a raczej światom, próbując porzucić
antropocentryczny punkt widzenia.

W naszym świecie istnieje nieskończona liczba bytów różnego rodzaju, tworzących mniejsze, własne
światy. Dotyczy to zarówno grzybów, roślin i zwierząt, jak i przedmiotów, przyrody nieożywionej, a
nawet sztucznej inteligencji. Zapominamy o tym, że dzielimy z nimi przestrzeń, w której żyjemy.
Pochłania nas perspektywą, ustanawiająca człowieka na centralnym miejscu w świecie. Tymczasem dla
wielu ze światów równoległych obecność człowieka ma znaczenie marginalne albo nie ma go wcale.

Podczas wystawy Ludzie jak bogowie przestrzeń galerii OP ENHEIM wypełni się wyjątkowymi pracami.
Każda z nich na swój sposób wybije nas z poczucia komfortu i zaburzy antropocentryczną perspektywę.
Światy, do których wkroczymy, bywają absolutnie pozbawione ludzkiej obecności, a siły, jakie w nich
panują, oddziałują na człowieka bardziej niż on na nie. Zaproszeni na wystawę artyści zachwieją naszą
wiarą w niepodzielne panowanie gatunku homo sapiens. Zaprezentowane zostaną dzieła Angeliki
Markul, Mikołaja Szpaczyńskiego i Justyny Mędrali. Specjalnie na potrzeby wystawy powstaną też prace
Macieja Cholewy oraz Przemysława Branasa.

W ramach Wydarzeń otwarcia TIFF Festival odbędą się:
● Wieczór nieludzkich opowieści, czyli spotkanie z artystami - 4.09, godz. 19.00
● Oprowadzanie z Joanną Rzepką-Dziedzic, kuratorką wystawy - 7.09, godz. 14.00
● Oprowadzanie po wystawie - 17.09, godz. 18.00
● Baby Art Walk - kulturalne spacery dla rodziców z małymi dziećmi - 25.09, godz. 16.30

Ludzie jak bogowie to wystawa Programu Głównego 9. edycji wrocławskiego festiwalu fotografii TIFF
Festival. Do OP ENHEIM zapraszamy w dniach: środy - 14.00-18.00, czwartki, piątki - 14.00-19.00 i w
weekendy - 13.00-19.00. Ekspozycja znajduje się na 1. piętrze.

Wydarzenie na Facebooku: https://bit.ly/2Z54vk7

Press kit: https://bit.ly/2KHG4Aw
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