
Lange bio – Kasia REDZISZ 
 
Kasia Redzisz is kunsthistorica en curator. Ze werd geboren in het Poolse 
Warschau en studeerde in 2008 af in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit 
van Warschau. Voordat ze het team van KANAL-Centre Pompidou vervoegde als 
artistiek directrice, werkte ze als senior curator bij het Tate Liverpool, waar ze 
verantwoordelijk was voor de programmering en voor internationale 
samenwerkingen. Ze zette enkele grote tentoonstellingen op touw en cureerde 
deze ook, waaronder de eerste retrospectieven in het VK van Maria Lassnig (op 
tournee naar het KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg; Folkwang Museum, 
Essen; Zachęta National Art Gallery, Warschau; National Art Gallery, Praag), 
Edward Krasiński (op tournee naar het Stedelijk Museum, Amsterdam) en Lucy 
McKenzie, in samenwerking met Museum Brandhorst in München, en van enkele 
veelgeprezen tentoonstellingen zoals Theaster Gates: Amalgam (in samenwerking 
met het Palais de Tokyo, Parijs). In het Tate Liverpool leidde ze daarnaast ook 
enkele belangrijke openbare kunstcommissies, samen met Judy Chicago en Ugo 
Rondinone. 
  
Van 2010 tot 2015 werkte Redzisz bij het Tate Modern, waar ze 
reizenderetrospectieven organiseerde van onder anderen Sigmar Polke, Mira 
Schendel en Aloghiero Boetti. Verder cureerde ze groepstentoonstellingen zoals 
Objects in Mirror Are Closer Than They Appear (2013) en Out of Place (2012), 
gebaseerd op een onderzoeksresidentie en in samenwerking met organisaties in 
respectievelijk Jordanië (Darat al Funun, Amman) en Egypte (Contemporary 
Image Collective, Cairo). Tijdens haar periode bij het Tate leverde Redzisz ook 
haar bijdrage aan de internationale collectiestrategie, waarbij ze zich voornamelijk 
focuste op acquisities uit Rusland en Oost-Europa.   
Toen ze als stichtend directrice actief was bij Open Art Projects, een non-
profitorganisatie in Warschau die zich richt op nieuwe commissies, leidde ze 
internationale programma's en samenwerkingsstrategieën, waaronder grote 
projecten met kunstenaars zoals Miroslaw Balka, Piotr Uklanski en Pawel 
Althamer, die tot stand kwamen in samenwerking met instellingen in Polen, het 
VK, Duitsland, Brazilië en de Verenigde Staten. 
 

Het onafhankelijke curatorwerk van Redzisz bestaat uit projecten zoals Woman 
Looking at Men Looking at Women, de openingstentoonstelling van het Muzeum 
Susch in Zwitserland (2019) en de vierde editie van de Art Encounters Biennial in 
Timisoara (2021), met meer dan 50 kunstenaars en talloze nieuwe producties. Ze 
werkt met experimentele formats die de traditionele kunstrepresentaties 



overschrijden en ontwikkelde samen met kunstenaar Miroslaw Balka Otwock 
(2011-18). Dit interdisciplinaire project focust zich op de relatie tussen kunst en 
plaats en bestaat uit een seizoensprogramma van nieuwe commissies, uit 
tentoonstellingen, lezingen en filmvertoningen. Enkele van de deelnemende 
kunstenaars en onderzoekers zijn: Lara Alamarcegui, Charlotte Moth, Tacita 
Dean, Luc Tuymans, Joseph Rykwert, Jos de Gruyter en Harald Thys, Marc 
Camille Chaimowicz, Habima Fuchs, Taus Makhacheva en Lawrence Weiner, en 
vele anderen.  

 

Redzisz schreef meerdere boeken over kunstgeschiedenis en werkte mee aan 
talloze tentoonstellingscatalogi. Haar kritische teksten zijn verschenen in Frieze, 
Mousse, en Tate Etc.  

 

Kasia Redzisz ging eind 2021 van start bij KANAL-Centre Pompidou en zal samen 
met haar team naar de opening van het toekomstige museum toewerken, die 
gepland is in 2024. 
 

 


