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Przestrzeń sacrum

W swoim nowym projekcie artystycznym Marco Angelini zwraca uwagę na wymiar religijny: jego
zamiarem jest wkroczenie w przestrzeń sacrum za pomocą przedmiotów przywłaszczonych przez
religie dzięki mocy transfiguracji.

Artysta chce odzyskać przedmioty, raz jeszcze je transfigurując, po to, żeby przenieść je ze
stanu „religijnej” transfiguracji do poziomu zero. Ostatecznym celem procesu, któremu
zostają one poddane, jest sprowadzenie ich do stanu wyjściowego, tak by stały się
rozpoznawalne jako przedmioty same w sobie. Dopiero za pomocą tego zabiegu artysta
powraca do ukazania przedmiotu w sercu sacrum, a trafniej w „sercach” wielu „sacrum”
(wielu religii) jako podstawowych i uniwersalnych elementów rozpoznawalnych przez całą
ludzkość.

W nowym projekcie Marco Angeliniego religie przedstawione zostają jako autonomiczne organy: serca
zbudowane z przezroczystej błony, w których wnętrzu znajdują się przedmioty rozpoznawalne jako użytkowe,
a jednocześnie związane z religią – wszystkie włączone w nowy wymiar estetyczny.

Marco Angelini urodził się w Rzymie w 1971 roku. Po ukończeniu studiów na Wydziale Socjologii rzymskiego
Uniwersytetu „La Sapienza” podjął studia na Wydziale Psychologii. Do dziś mieszka w Rzymie. Podróżuje,
by przyjrzeć się związkom łączącym tradycje i kultury, by śledzić bezkrytyczny optymizm towarzyszący
rozwojowi techniki w aglomeracjach miejskich. Poszukiwania środków wyrazu skupia na materii. Zaczynał od
wykorzystywania materiałów z odzysku, z czasem zaczął eksperymentować z metalem i plastikiem. Marco
Angelini dał się już poznać polskiej publiczności, która w ciągu ostatnich kilku lat miała okazję oglądać jego
wystawy w galeriach sztuki w Warszawie. W Galerii XX1 będzie można zobaczyć nowe prace włoskiego
artysty: instalacje i rzeźby.( Emanuele Ciccarelli).

Marco Angelini 

Życie i zawieszenie: przestrzeń sacrum

Wernisaż: 8 lipca, godz. 18

Galeria XX1

Al. Jana Pawła II 36

Warszawa

Wystawa do: 26 lipca 2013
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