
Praca z kolekcji Galerii Labirynt

Autorka: Angelika Markul

Tytuł: „A l’intérieur de la Nuit / W środku nocy”
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Angelika Markul to polska artystka.

Urodziła się w 1977 roku w Szczecinie.

Mieszka w Paryżu.

Angelika robi filmy wideo i instalacje.

Film wideo to krótki film, który możesz zobaczyć na wystawie.

Instalacja w sztuce to praca, która składa się z wielu części.

Angelika zrobiła instalację pod tytułem „A l’intérieur de la Nuit”.

Tytuł jest po francusku.

Po polsku tytuł oznacza „W środku nocy”.

Strona 2 z 6



Angelika zrobiła instalację, która składa się z 4 elementów.

Wszystkie elementy są czarne.

Czarne elementy w pracy Angeliki to:

● folia

● wosk

● szkło

● metal.

Te elementy różnią się od siebie kształtem i są różne w dotyku.

Na przykład metal jest twardy i zimny.

Folia jest miękka i ciepła.

Te elementy odbijają światło na różne sposoby.
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Jeden element to kształt z czarnej folii.

Folia jest pokryta woskiem.

Wosk jest robiony przez pszczoły.

Ten element wygląda jak duży kawałek węgla.

Kiedy Angelika była małą dziewczynką dorośli mówili,

że kolor czarny to symbol śmierci.

Angelika o tym pamięta.
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Instalacja Angeliki nawiązuje do nocy.

W nocy jest ciemno.

Przedmioty w nocy wyglądają inaczej niż w dzień.

W dzień jest jasno i lepiej widać przedmioty.

W dzień przedmioty są wyraźniejsze.

W nocy przedmioty są mniej wyraźne.

W nocy nie widzisz kolorów przedmiotów.

Instalacja Angeliki przypomina przedmioty, które widać w nocy.

Kiedy patrzysz na ciemną instalację Angeliki możesz czuć strach.

Angelika lubi przyrodę, dlatego często robi prace

z naturalnych materiałów.

Naturalny materiał to na przykład drewno.

Naturalne jest też światło.

W ciemnej instalacji Angeliki nie ma światła.

W nocy też nie ma światła.
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Autorki

Tekst opracowały Agata Pawłowska i Agata Sztorc-Gromaszek.

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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