Praca z kolekcji Galerii Labirynt

Autorka: Katarzyna Kozyra
Tytuł: Opowieść zimowa
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Katarzyna Kozyra to polska artystka.
Urodziła się w 1963 roku w Warszawie.

Katarzyna robi rzeźby, instalacje i filmy.
Instalacja w sztuce to praca, która składa się z wielu części.

„Opowieść zimowa” to krótki film.

„Opowieść zimowa” przypomina baśnie o Królewnie Śnieżce
i o Kopciuszku.
Głównymi bohaterkami baśni o Królewnie Śnieżce i o Kopciuszku
są kobiety.
Główną bohaterką „Opowieści zimowej” jest kobieta.

Katarzyna gra główną bohaterkę w „Opowieści zimowej”.
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W baśni Królewna Śnieżka spała.
W “Opowieści zimowej” główna bohaterka też śpi.

W baśni Kopciuszek sprzątał dom.
W “Opowieści zimowej” główna bohaterka też sprząta dom.
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W „Opowieści zimowej” gra też Gloria Viagra i Maestro.
Gloria Viagra to drag queen.

Drag queen to mężczyzna, który występuje na scenie
w kobiecym stroju i makijażu.
W „Opowieści zimowej” Gloria Viagra to ideał kobiecości.

Maestro to śpiewak operowy i nauczyciel śpiewu.
Maestra gra Grzegorz Pitułej.
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Gloria Viagra i Maestro w „Opowieści zimowej”
starają się pokazać głównej bohaterce, jak być prawdziwą kobietą.
„Opowieść zimowa” to film o tym, co jest kobiece, a co męskie.
„Opowieść zimowa” to film o tym, że kobiecość i męskość
to tylko kostium.

Katarzyna stworzyła projekt ”W sztuce marzenia
stają się rzeczywistością”.
Projekt Katarzyny składa się z różnych dzieł sztuki, na przykład filmów,
instalacji, fotografii.
„Opowieść zimowa” to część tego projektu.

Prace Katarzyny stworzone w tym projekcie dotyczą pytania:
kim jestem?
Katarzyna zadaje odbiorcom pytanie, kim jest kobieta
i kim jest mężczyzna.

Prace Katarzyny stworzone w tym projekcie przypominają baśnie.
Katarzyna szuka odpowiedzi na pytania w baśniach.
W baśniach wszystko wydaje się możliwe.
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Autorki
Tekst opracowały Agata Pawłowska i Justyna Kazek.

Finansowanie
Ten tekst dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Minister zapłacił Galerii Labirynt za napisanie tego tekstu.
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