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Ponad 100 rezydentów z 15 państw,
w tym głównie europejskich, pracowało
i realizowało swoje autorskie pomysły
we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku
oraz w Europie w 2016 roku – tak
w największym skrócie można by
przedstawić Program Rezydencji
Artystycznych A-i-R Wro, prowadzony
w ramach Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016.
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A-i-R Wro ma służyć promocji artystów,
wesprzeć ich rozwój i mobilność, a także
ułatwić tworzenie więzi kulturalnych ponad
granicami. To program, którego naczelną
ideą jest międzynarodowy dialog, dla którego wspólnym językiem jest sztuka. Jego cele
to chęć poznawania innych kultur poprzez
twórczość, zastanawianie się nad różnicami
i rozmawianie – bo to nas do siebie zbliża
– o tym, co nas łączy lub dzieli.
Rezydencja artystyczna to, mówiąc najprościej, pobyt twórcy w danym miejscu
i określonym czasie oraz umożliwienie
mu pracy, dla której inspiracją jest właśnie
miejsce jego rezydencji – nawiązane kontakty, zdobyta wiedza, lokalna historia,
kultura i sztuka. Przy czym nie mniej istotne od końcowego efektu pracy rezydenta,
którym może być zarówno seria obrazów
lub fotografii, instalacja, utwór literacki,
improwizacja muzyczna lub performatywna, jest wzajemne poznanie twórcy z lokalnymi artystami, ludźmi z nim współpracującymi czy też zaangażowanymi przez
niego w realizację działań rezydencyjnych.
Pobytom rezydentów towarzyszą zwykle
otwarte spotkania, warsztaty, wystawy, performansy i koncerty, ponieważ to kontakt
z lokalną społecznością, jak i środowiskiem
artystycznym stanowi – obok pracy twórczej – ważny element każdej z rezydencji.
Zadzierzgnięte w ten sposób więzi, w myśl
następstwa: kontakt – dialog – przestrzeń
do wspólnego działania, przygotowują doskonały fundament do realizacji kolejnych,
wspólnych projektów w przyszłości.

A-i-R Wro to wieloletni,
interdyscyplinarny
program, którego celem,
w oparciu o współpracę
partnerów lokalnych
i zagranicznych,
jest stworzenie
międzynarodowej
platformy, umożliwiającej
artystom, kuratorom,
animatorom, menedżerom,
organizacjom i instytucjom
współdziałanie
oraz wymianę
doświadczeń, praktyk,
pomysłów i wiedzy.
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Sam pobyt rezydencyjny
artysty i wykonana przez
niego praca, dzieło lub
projekt nie wyczerpują
ani formuły A-i-R Wro, ani
tym bardziej idei stojącej
za organizacją rezydencji
artystycznych.

Wszystko to zaś spełnia niewątpliwie kryteria postulatu integracji europejskiej na
płaszczyźnie kulturalnej i artystycznej oraz
wypełnia go rzeczywistą treścią.

Działania podejmowane
w ramach Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław
2016 w istotny sposób
przyczyniają się nie tylko
do europejskiej integracji,
ale także promocji polskiej
kultury, sztuki i lokalnych
twórców, a w związku
z tym do promocji
Wrocławia, Dolnego
Śląska i Polski jako miejsc
ciekawych, inspirujących,
znaczących i ważnych na
kulturalnej mapie, nie
tylko Europy.

Niezależnie bowiem od tego, że pozostaje on wraz z siecią nawiązanych kontaktów jednym z najważniejszych założeń
programu, to własną sieć kontaktów,
platformę wymiany doświadczeń, idei,
pomysłów czy rekomendacji tworzą także przy tej okazji organizatorzy rezydencji oraz instytucje i organizacje w tym
programie uczestniczące.
W tym samym kierunku zmierza także
organizowany przez A-i-R Wro cykl spotkań A-i-R Wro Talks, w ramach którego
eksperci z całej Europy – menedżerowie,
koordynatorzy, producenci, animatorzy
i kuratorzy rezydencji – mogą wymienić
się doświadczeniami wynikającymi z ich
praktyki, a także mają szansę wspólnie wypracować rekomendacje służące rozwojowi
projektów i programów rezydencyjnych na
kolejne lata.

Niniejsza publikacja opisuje rezydencje zorganizowane w ramach Programu
Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro
w roku 2016. Pamiętać jednak należy, że
wszystko to, co wydarzyło się w tym roku,
nie byłoby możliwe bez pierwszych rezydencji organizowanych w latach 20142015, pierwszych kroków stawianych
z partnerami z kraju i z zagranicy oraz
wsparcia wszystkich innych osób zaangażowanych w tworzenie pierwszego w Polsce
miejskiego i multidyscyplinarnego programu rezydencyjnego. Przede wszystkim zaś
niniejsza publikacja dowodzi, że najważniejsze są doświadczenia, jakie zebraliśmy
w ostatnich latach i to, czym mogą one
zaowocować w przyszłości.
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Przyjrzyjmy się miastom, które
– podobnie jak Wrocław
– otrzymały tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury. Co dał im sam
tytuł można z perspektywy czasu
oceniać w różny sposób, jednak
niezaprzeczalne jest to,
że wywołał pewien impuls.

02
Wymiany
rezydencyjne
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Impuls ten, oczywiście w przypadku rezydencji, generują artyści – oni jako autorzy
różnych działań udają się do nieznanych
miejsc i konfrontują tam własną praktykę
twórczą z tym, co ich spotyka. Jednak to
również ludzie zaangażowani w organizację rezydencji, mieszkańcy miast, lokalne
środowiska, jak i współpracujące z nimi
instytucje i organizacje temu impulsowi
nadają kierunek.

POZNAJEMY SIĘ

Wymiany rezydencyjne mają więc przede
wszystkim służyć uczestniczącym w nich artystom, pozwolić im odkrywać nowe miejsca, poznawać ludzi, zbierać doświadczenia
oraz inspiracje, ale też skupić się na pracy
z daleka od rutyny ich dnia codziennego.
Wymiany, poprzez wprowadzenie ruchu
między danymi punktami na mapie, mają
także dać możliwość wzajemnego obserwowania się i uczenia – nam wszystkim, a więc
również organizatorom rezydencji i przedstawicielom sektora kultury.
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UCZYMY
SIĘ

Wrocław i San Sebastián – Europejskie
Stolice Kultury 2016 – pierwsze rezydencje
organizowały już w roku 2014. Od tego czasu zrealizowanych zostało kilkanaście projektów artystycznych, jednak osób w nich
uczestniczących oraz działań w ich ramach
podjętych jest znacznie więcej. Pod tym
względem sieć najróżniejszych połączeń,
wymiany doświadczeń czy ta najprostsza
– utkana z relacji koleżeńskich i przyjacielskich – wykracza poza ramy samej wymiany
rezydencyjnej i daje nam wszystkim poczucie, że impuls do wspólnego działania nie
zniknie po roku 2016.

Obserwowaliśmy zatem, co dzieje się
w miastach, które – podobnie jak Wrocław
– otrzymały tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury. Košice Artist in Residendce, powołane do życia w 2011 roku, a więc jeszcze
przed rokiem obchodów ESK w Koszycach,
jest obecnie niezależną organizacją i jednym
z ciekawszych ośrodków rezydencyjnych
w Europie. K.A.I.R. kontynuuje i rozwija
swoje działania, nadal organizując liczne rezydencje w Koszycach, ale też wysyłając lokalnych artystów za granicę. OPEN A.I.R.
to z kolei program naszego drugiego sąsiada – Pilzna, który po roku obchodów ESK
w 2015 dalej w przestrzeni DEPO2015
(w miejscu, którego celem jest tworzenie
połączeń między kulturą, biznesem i branżą
kreatywną) wspólnie z zaproszonymi artystami prowadzi działania kulturalne. Innym
przykładem jest Pécs Writers Program.
Ustanowiony w Peczu w 2007 roku program rezydencyjny dla pisarzy i tłumaczy
stanowił element przygotowań do ESK
w 2010 roku, dzięki czemu wpisał się na
stałe w program kulturalny miasta i do tej
pory gości literatów z całego świata.
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WYMIANA
Z EUROPEJSKĄ
STOLICĄ
KULTURY
DONOSTIA / SAN
SEBASTIÁN 2016

Wrocław i San Sebastián w 2016 roku połączył tytuł Europejskiej Stolicy Kultury,
jednak dialog, który nawiązali ze sobą polscy i baskijscy artyści swój początek miał
w roku 2014, kiedy po raz pierwszy w stolicy Dolnego Śląska rezydowali Baskowie,
a w San Sebastián – wrocławianie. Od
tego czasu uczestnikami tej wymiany artystycznej byli twórcy reprezentujący różne
dziedziny sztuki, ale też brali w niej udział
mieszkańcy obu miast, dziennikarze, animatorzy, kuratorzy oraz instytucje i organizacje z Dolnego Śląska i Kraju Basków.

Dialog oparty na
zainteresowaniu drugą
kulturą, poszukiwaniu
podobieństw i różnic,
wzajemnym inspirowaniu
się, był i pozostał
głównym założeniem
wymiany, czego wyrazem
jest rozpoczęcie
i zakończenie 2016 roku
wspólnymi działaniami
Polaków i Basków.
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Anna
Nosowicz

#europa

#europa

„Rita
Baum”

W maju na rezydencji w Kraju Basków
przebywał zespół wrocławskiego czasopisma kulturalnego „Rita Baum”. Celem
tego pobytu było opracowanie numeru poświęconego baskijskiej kulturze i sztuce. Na
podstawie spotkań dziennikarzy z mieszkańcami San Sebastián, przedstawicielami
lokalnego środowiska artystycznego oraz
instytucji kultury przygotowane zostały
artykuły. Wśród tekstów znalazł się m.in.
wywiad z Goiatz Labandibar oraz fragmenty napisanych w trakcie jej rezydencji we
Wrocławiu w 2014 roku opowiadań.

W styczniu tego roku Anna Nosowicz
– absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
– udała się do Kraju Basków po raz drugi. Na specjalne zaproszenie Europejskiej
Stolicy Kultury Donostia / San Sebastián
2016 artystka poprowadziła w Elgoibar
warsztaty z autorskiej techniki przetwarzania materiałów wtórnych w kolorowe
lampiony. W efekcie rezydencji powstała
przygotowana wspólnie z najmłodszymi
mieszkańcami miasta wystawa „Lights of
Poland”, nawiązująca do realizowanego
przez Nosowicz w San Sebastián jesienią
2015 roku projektu „Portrety”.
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Aitor
Gametxo

W maju we Wrocławiu rozpoczął rezydencję Diego Vivanco – artysta wizualny i konceptualny, członek kolektywu artystycznego
Situation Room, twórca nagradzany niejednokrotnie za prace fotograficzne i video, a także wystawiany m.in. w Muzeum
Guggenheima w Bilbao czy w Galerii
EIGEN + ART w Lipsku.

#wrocław

#wrocław

Diego
Vivanco

Aitor Gametxo to autor filmów krótkometrażowych, laureat nagrody X-Films
Pr o j e c t , p r z y z n a w a n e j w r a m a c h
Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Dokumentalnych Punto de Vista. W trakcie rezydencji we Wrocławiu od maja do
lipca 2016 roku Gametxo pracował nad
poświęconym osobom niesłyszącym esejem filmowym „Cicha Symfonia”. Tych cichych 20 minut pokazuje, jak wygląda ich
codzienność. Pozbawienie filmu dźwięku
daje możliwość nie tylko skupienia uwagi
na ruchu, stanowiącym istotę kina, ale też
powrotu do czasów kina niemego.

Projekt Vivanco stanowił
analizę sytuacji młodych
artystów, którzy muszą
pracować, aby móc
pracować – twórczo,
przyjmować nieartystyczne
zlecenia, aby realizować
własne projekty
artystyczne.

Bycie niesłyszącym jest
– według artysty – sytuacją
jednoczącą ludzi we
wspólnotę. W tym procesie
przyjmowania kolektywnej
tożsamości język odgrywa
więc szczególną rolę
– zwłaszcza migowy, który
jak każdy język na świecie
wykorzystuje nie tylko
znaki, ale też przestrzeń,
mimikę i gesty w celu
stworzenia komunikatu.

W trakcie rezydencji Vivanco zaoferował
bez pytania o wynagrodzenie swoją pracę
w miejscach niezwiązanych ze sztuką, m.in.
w zakładzie tapicerskim oraz w piekarni na
wrocławskim Nadodrzu – w ten sposób
kwestionując podział pomiędzy sztuką, pracą twórczą a tzw. zwykłą pracą. W efekcie
powstała instalacja artystyczna „Pocztówki
z Polski”, przedstawiająca fotografie wykonane przez Vivanco w trakcie rezydencji.
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Gabriela Kowalska to absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP, projektantka i kuratorka
od 2010 roku prowadząca Studio Projektowe GABUKOW. W San Sebastián jesienią
tego roku Kowalska pracowała nad projektem „Co mogę dla Was zrobić?”, łączącym
sztukę, design i socjologię. Na podstawie
ponad 60 wywiadów i obserwacji powstała instalacja przedstawiająca Basków, ich
potrzeby, a także to, co chcieliby zmienić
w swoim życiu, otoczeniu oraz mieście.

Jakub Szafrański to z wykształcenia filozof, obecnie niezależny dziennikarz
i fotoreporter, wcześniej związany m.in.
z Wydawnictwem Krytyki Politycznej.
W ramach rezydencji w San Sebastián od
października do grudnia 2016 roku pracował nad projektem filmowym „Wersy”,
umieszczając w centrum swoich zainteresowań bertsolaritzę – baskijską sztukę improwizowania poezji śpiewanej.

Projekt Szafrańskiego
stanowił też impuls
do refleksji na temat
znaczenia języka
ojczystego, szczególnie
jako elementu budującego
tożsamość i kulturę, w tym
przypadku – Basków.

#europa

Hanna
Ilczyszyn

#europa

Jakub
Szafrański

#europa

Gabriela
Kowalska

Hanna Ilczyszyn to absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych i studentka
KASK w belgijskiej Gandawie. Jej prace
można już było zobaczyć na trzech różnych
kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce
Północnej. Ilczyszyn znalazła się też w gronie artystów One to Watch, wybieranych
przez galerię Saatchi Art. Podczas rezydencji w San Sebastián, także jesienią 2016
roku, pracowała nad projektem malarskim „Ludzie Lasu”, dla którego inspiracją
były baskijska mitologia i polskie legendy
związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. W trakcie pobytu w Kraju Basków
przygotowała serię portretów, angażując
w ich powstanie lokalną społeczność oraz
prowadząc warsztaty.
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Po raz drugi artyści spotkali się
w grudniu, tym razem w Kraju
Basków, aby w Tabakalerze
– Międzynarodowym Centrum
Kultury Współczesnej
przygotować wspólnie wystawę
prezentującą prace i rezydencje
Gabrieli Kowalskiej, Hanny
Ilczyszyn, Jakuba Szafrańskiego,
Aitora Gametxo i Diega Vivanco.

Prezentacje prac polskich
i baskijskich artystów, nie
tylko tych uczestniczących
w tegorocznej wymianie,
miały miejsce w 2016
roku dwukrotnie.
Pierwsza zorganizowana
została w lipcu w ramach
Otwartej Pracowni
Kultury Baskijskiej BASK.
Wrocławianie mieli wtedy
możliwość zapoznać
się z opowiadaniami
Goiatz Labandibar,
wysłuchać koncertu
gwiazdy niezależnej
sceny baskijskiej Ainary
LeGardon, zwiedzić
San Sebastián śladami
Aleksandry Wałaszek
i Gerarda Lebika czy
przyjrzeć się z bliska
projektom Anny Nosowicz,
Diega Vivanco i Aitora
Gametxo. Poza działaniami
artystycznymi uczestnicy
wymiany zebrali też
w ramach warsztatów
swoje doświadczenia,
podsumowując tym samym
trzy lata współpracy
pomiędzy Wrocławiem
i San Sebastián.
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WYMIANA
Z KOŠICE
ARTIST
IN RESIDENCE

Od 2015 roku trwa wymiana rezydencyjna
między Wrocławiem i Koszycami. Chociaż
obydwa miasta nie są od siebie bardzo oddalone i choć nie dzielą ich znaczące różnice kulturowe, to jako Europejskie Stolice
Kultury mogą się wzajemnie inspirować.
Doświadczenie obydwu miast pokazuje, że
mogą one też inspirować do działania artystów mieszkających czy tworzących poza
tymi ośrodkami lub takich, którzy są z nimi
związani tymczasowo.

Sytuacja ta udowadnia,
że stworzenie ciekawego
ośrodka rezydencyjnego
nie zależy od jego
lokalizacji na mapie
Europy, ale od gotowości
do dialogu z artystami.
Za przykład skoncentrowanych geograficznie, ale szeroko zakrojonych pod względem
artystycznym działań mogą posłużyć twórcy
zaproszeni przez A-i-R Wro i Košice Artist
in Residence na tegoroczne rezydencje.
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#europa

Fabien
Lédé

„Cactus Night” rośnie na
obrzeżach. Na marginesie.
To wystawa zafascynowana
anarchią wyobraźni,
architektonicznym
ekscesem i deformacją
krajobrazu. Są w niej
fragmenty miejskiej
mitologii, popkultury
oraz taniej egzotyki
i symbole ze wstydliwej,
neoliberalnej wyprzedaży.
„Cactus Night” to miks
utopijnych, tropikalnych
marzeń: nie ma znaczenia,
czy chodzi Meksyk, Afrykę
czy Chiny. Kaktus to
kaktus. A noc to noc.

Fabien Lédé to urodzony we Francji artysta wizualny, scenograf i kurator, od kilku
lat mieszkający i tworzący we Wrocławiu.
W kwietniu i maju tego roku zrealizował
w Koszycach projekt „Paradise Disorder”.
Lédé to malarz-outsider, fotograf i ilustrator. Wyznawca zasady D.I.Y. Absolwent
Wyd z i a ł u Gr a f i k i A k a d e m i i S z t u k
Pięknych w Orleanie oraz Interdisciplinary
Printmaking na Wydziale Grafiki i Sztuki
Mediów ASP we Wrocławiu. Założyciel
Galerii i Artoteki Nü Köza w Dijon we
Francji. W trakcie rezydencji w Koszycach
dekonstruował mit raju, rozumianego
jako przestrzeń harmonii i utożsamianego
z równowagą oraz dobrobytem. Według
artysty przestrzeń ta jest raczej wiecznym
fantazmatem i konstruktem, funkcjonującym w określonych historycznych i kulturowych warunkach. Lédé, czerpiąc z krajobrazu Koszyc oraz z kultury tego miasta,
posłużył się w swojej pracy różnorodnymi
mediami, takimi jak malarstwo, rysunek,
haft, video, fotografia i rzeźba. Zamykająca
jego rezydencję wystawa „Cactus Night”
przygotowana została we współpracy z koszycką Galerią DIG, a wsparta – przez
Creative Industry Košice oraz Instytut
Polski w Bratysławie.
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Mira Gáberová – absolwentka Wyższej
Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie
w pracy twórczej zajmuje się sztuką video,
fotografią i rysunkiem. Jest także autorką
instalacji multimedialnych. We Wrocławiu,
w maju i czerwcu 2016 roku, przygotowała projekt „Videotime”, w ramach którego
analizowała i dekonstruowała język samego medium, jakim jest video. W trakcie realizacji swojego projektu pracowała
we wrocławskim Centrum Technologii
Audiowizualnych i tam też w ramach organizowanego przez CeTA wydarzenia „Night
Media Lab 3.0” można było zobaczyć efekty jej rezydencji.

#europa

Agnieszka
Gotowała

#wrocław

Mira
Gáberová

Agnieszka Gotowała to artystka multidyscyplinarna pochodząca z Wrocławia. W swojej pracy twórczej działa na styku sztuk
wizualnych i performansu, doświadczając
i modyfikując granice mediów. Gotowała
Koszyce odwiedziła w 2016 roku dwukrotnie – w czerwcu i wrześniu. Podczas obu
rezydencji pracowała nad performansami
– „Biografia” i „Sources of Body” – przedstawionymi następnie w przestrzeni koszyckiej galerii Šopa.
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WYMIANA
Z OPEN
A.I.R.
W PILŹNIE

W 2015 roku rozpoczęła się także współpraca z Europejską Stolicą Kultury Pilzno
2015 w ramach programu OPEN A.I.R.,
którego celem jest promowanie i wspieranie
artystów z Republiki Czeskiej oraz goszczenie w Pilźnie twórców z zagranicy.

Co połączyło A-i-R Wro
i OPEN A.I.R.? Przede
wszystkim podobny
sposób myślenia o roli
twórców w przetwarzaniu
przestrzeni publicznej,
wpływie praktyk
artystycznych na
społeczności skupione
wokół poszczególnych
dzielnic Wrocławia
i Pilzna, ale także opinie
mieszkańców tych dwóch
miast o Europejskiej Stolicy
Kultury i jej wpływie na
sektor kultury.
W 2015 roku A-i-R Wro gościło we Wrocławiu dwójkę młodych artystów – Marie
Lukáčovą i Jakuba Ročka, którzy w ramach
projektu „Arena” przygotowali pracę wideo
nawiązująca do realiów, ale też do ukrytego
bogactwa i potencjału Przedmieścia Oławskiego, potocznie zwanego Trójkątem, na
którym działania kontynuowane były właśnie w 2016 roku.
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Ewa
Głowacka

„W ciągu pierwszego
miesiąca rezydencji
nawiązałam kontakt
z osobami w moim odczuciu
ważnymi dla tutejszej
sceny kulturalnej. Udało mi
się przeprowadzić osiem
wywiadów, dzięki którym
informacje wyczytane
w dokumencie Šárki
Havlíčkovej – opracowanym
na zlecenie ESK raporcie
o wpływie projektu na
lokalną scenę kulturalną
– nabrały bardziej
’ludzkiego’ kształtu. Na
podstawie tych rozmów
stworzyłam wykres relacji
personalnych łączących
główne ugrupowania
działające na lokalnej
scenie. Uświadomiło
mi to, jak gęsta jest
to sieć i jak rozległe
jest spectrum działań
poszczególnych osób”.

„Parallel
Structure”

Otwarty na początku stycznia 2016 roku
nabór, skierowany do projektantów graficznych zainteresowanych współpracą
z fab labami oraz otwartymi pracowniami, umożliwił Ewie Głowackiej odbycie
dwumiesięcznej rezydencji artystycznej
w DEPO2015 – centrum kreatywnej
przedsiębiorczości, którego celem jest stworzenie połączeń między kulturą, sztuką,
biznesem i branżą kreatywną. Obiekt ten
powstał dzięki energii Europejskiej Stolicy
Kultury 2015 w Pilźnie i stał się siedzibą
OPEN A.I.R – pilzneńskiego odpowiednika A-i-R Wro. Głowacka w swoim projekcie zaproponowała nawiązanie kontaktu
z przedstawicielami grup nieformalnych,
aktywnych na obrzeżach sektora kultury,
tworzących częściowo w opozycji do dużych instytucji kultury. Swoje działanie zatytułowała „Parallel Structure”.

Efektem jej dwumiesięcznego pobytu stał
się samodzielnie zaprojektowany zin z wywiadami, informacjami i danymi zebranymi przez artystkę podczas jej rezydencji.
Głowacka do rozmów zaprosiła między
innymi Romana Černíka – aktywistę i jednego ze współtwórców idei Pilzna 2015,
Helenę Dienstbierovą Šimicovą – współzałożycielkę Zastávki, współautorkę aplikacji Pilzna o tytuł ESK, Jakuba Mareša
– współzałożyciela stowarzyszenia k svetu
czy Petra Šimona, który w ESK odpowiadał za projekty międzynarodowe. Wywiady,
które złożyły się na zin „Parallel Structure”
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dzięki zainicjowaniu dość powszechnej debaty o kulturze i procesach zarządzania nią.
Po powrocie do Polski Głowacka postanowiła kontynuować swoje badania we Wrocławiu. Dzięki serii wywiadów z aktywistami i kreatorami kultury ze stolicy Dolnego
Śląska artystce udało się przedstawić relację
pomiędzy włodarzami miasta i przedstawicielami alternatywy – mediacje, przykłady dialogu i współpracy, opinie krytyczne
i sytuacje konfliktowe. Zin zostanie zaprezentowany podczas spotkania z artystką
w 2017 roku.

pokazują Pilzno jako miasto, w którym
inicjatywy oddolne działały w mikroskali, a beneficjentami środków finansowych
przeznaczonych na kulturę były duże instytucje, realizujące programy na podstawie klasycznych definicji sztuki czy kultury. Scena alternatywna Pilzna – choć
nieporównywalnie mniejsza niż w Pradze
– rozwijała się o własnych siłach, ale też
mogła korzystać z energii Europejskiej
Stolicy Kultury, która w dużej mierze przyczyniła się do rozwoju małych, oddolnych
inicjatyw dzięki zapewnieniu im wsparcia
infrastrukturalnego i finansowego, a także
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Kateřina
Ždychová

poziomu pierwszego piętra, co spowodowało nieodwracalne uszkodzenia. 2016 rok
to dla Przedmieścia wciąż początek procesu
związanego z rewitalizacją zdegradowanej niegdyś dzielnicy, co od razu nasuwa
niezmiernie istotne pytania. Jak połączyć
kulturę i społeczność wspierającą zmiany
z podejściem biznesowym? Jak zachować
równowagę między „starym” i „nowym”?
Jak wspierać sektory kreatywne i kultury
na Przedmieściu? Jakie są najlepsze rozwiązania dla społeczności, wielopokoleniowych
rodzin oraz imigrantów zamieszkujących tę
dzielnicę? Co można wspólnie zrobić, aby
odzyskać piękne, ale zapomniane przestrzenie dla kultury?

„Zróbmy coś!”

Ponieważ obszar ten włączony jest w program rewitalizacji miasta, artystka uznała,
że informacje, które zebrała podczas swojego pobytu we Wrocławiu, mogą stać się
cenną wskazówką dla tych, którzy chcą
zmieniać przestrzeń miejską wokół siebie.
Jej grupą docelową byli lokalni liderzy
społeczności, artyści i aktywiści, ale przede
wszystkim mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego, dla których zebrała wskazówki
dotyczące ich własnej przestrzeni – jak ją
zmienić, zapełnić wspólnymi działaniami,
przetworzyć w przyjazną mieszkańcom
przestrzeń. Oprócz wskazówek zebranych
w podręczniku, Kateřina postanowiła zostawić ślad w wybranej przestrzeni na Przedmieściu Oławskim, w której nie planuje się
żadnych zmian infrastrukturalnych. Mural
autorstwa Kateřiny i Olczycji – wrocławskiej artystki – ma stanowić punkt wyjścia
do dalszych działań i inspirację dla mieszkańców zainteresowanych zmianą zastanego otoczenia.

W centrum zainteresowania Kateřiny
Ždychovej – architektki i projektantki
z Pragi zaproszonej do Wrocławia w ramach naboru ogłoszonego przez OPEN
A.I.R. w lutym 2016 roku – znalazło się
Przedmieście Oławskie, dla którego stworzyła serię projektów – interwencji i ulepszeń przestrzeni miejskiej, wychodząc od
obserwacji, analizy strukturalnej dzielnicy
i informacji uzyskanych podczas wywiadów
z mieszkańcami. Przedmieście Oławskie jest
byłą dzielnicą przemysłową, położoną we
wschodniej części Wrocławia, zniszczoną
w ponad 60% podczas II Wojny Światowej.
Budynki postindustrialne i czynszówki
z drugiej połowy XIX wieku utrzymują atmosferę „Trójkąta Bermudzkiego” – dzielnicy okrytej złą sławą, która przez wiele lat
charakteryzowała się ponadprzeciętną przestępczością i uznawana była za siedzibę grup
społecznych powszechnie uznawanych za
niebezpieczne. Podczas powodzi tysiąclecia
w 1997 roku to właśnie ta dzielnica – obok
położonego w północno-zachodniej części
miasta osiedla Kozanów – najbardziej ucierpiała, wiele budynków zostało zalanych do
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PÉCS
WRITERS
PROGRAM

Jesteśmy przyjaciółmi, to postanowione.
Nawet czytając wpis na Wikipedii zatytułowany „Stosunki polsko-węgierskie”
już w trzecim zdaniu dowiadujemy się,
że „od długiego czasu państwa te łączy
bliska przyjaźń”. Rozpoczynając współpracę z Pécs Writers Program, literackim
odpowiednikiem A-i-R Wro w Peczu, nie
chcieliśmy jednak kierować się utartymi
hasłami. W 2010 roku Pecz był Europejską
Stolicą Kultury, ale program rezydencji artystycznych dla pisarzy zaczął funkcjonować
już trzy lata wcześniej, do grudnia 2010
goszcząc w sumie 22 pisarzy (wśród nich
Krzysztofa Vargę). Od zakończenia obchodów ESK w Peczu mija już sześć lat, jednak
węgierski program nadal działa, zapraszając
i wysyłając na rezydencje różnorodnych
przedstawicieli świata literatury z całej Europy. Stąd Pécs Writers Program – ze swoim blisko dziesięcioletnim doświadczeniem
i specjalizacją w konkretnej dziedzinie sztuki – to idealny partner do literackiego dialogu, rozmowy o tym, co łączy, a co dzieli
współczesnych Węgrów i Polaków.
Współpracę z Peczem zainaugurowano
jesienią 2015 roku, kiedy na rezydencję
artystyczną na Węgry wyjechała Ilona
Witkowska, związana z Wrocławiem poetka, laureatka Wrocławskiej Nagrody
Poetyckiej Silesius 2013 (w kategorii debiut roku za tom „Splendida realta”).
Podczas swojej rezydencji Witkowska „wypełniła” „Suszę” Darka Foksa: potraktowała jego oszczędną powieść jako zaproszenie
do rozmowy, w której opowiedziała mu
o jej codziennym życiu w Peczu. Forma
dziennika wyznaczyła też rytm pracy
kolejnych rezydentów.
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Kinga
Keszthelyi

József
Keresztesi

#wrocław

Podobnym tropem poszła też Kinga
Keszthelyi, goszczona we Wrocławiu w lipcu 2016 roku. Dramatopisarka, eseistka,
związana m.in. z Teatrem Narodowym
w Budapeszcie czy węgierską Operą
Narodową, podczas swojej rezydencji w stolicy Dolnego Śląska przygotowała esej zainspirowany Wrocławiem.

Pierwszym węgierskim artystą goszczonym
przez A-i-R Wro był József Keresztesi – poeta, krytyk literacki i dramaturg, zdobywca
nagrody im. Pétera Balassy. Podczas miesięcznej rezydencji we Wrocławiu (kwiecień
2016) pracował nad projektem poetyckiego
(nie)pamiętnika „Shadow of a Diary”. Miasto – z jego architekturą, życiem kulturalnym i społecznym – stanowiło punkt wyjścia dla poszczególnych poematów artysty,
wchodzących w skład pamiętnika.

32

Anka
Herbut

Jak wyglądał Breslau na przełomie 1944
i 1945 roku, chwilę przed tragiczną w skutkach przemianą w hitlerowską twierdzę?
Wspomnienia z tego okresu dokładnie opisali babcia i dziadek Károly’ego Méhesa,
głównego koordynatora Pécs Writers
Program, który rezydował we Wrocławiu
w pierwszej połowie lipca 2016 roku.
Niemcy potrzebowali wykształconej kadry, dlatego też dziadek Károly’ego, biolog,
wykładowca uniwersytecki, został ewakuowany z obszaru ówczesnej Transylwanii
w głąb Rzeszy, razem ze swoją żoną, córką i synem – przyszłym ojcem Méhesa.
Prowadzony przez nich pamiętnik uchwycił miasto w czasie ciszy przed burzą, która na zawsze zmiotła niemiecki Breslau
z powierzchni ziemi.
Ich wnuk – po ponad
siedemdziesięciu latach
– przyjechał zobaczyć,
jak współcześnie wygląda
stolica Dolnego Śląska,
odnaleźć miejsca bliskie
jego rodzinie i zobaczyć,
czym ich Breslau różni
się od jego Wrocławia.
Wszystko opisał w nowym pamiętniku.

#europa

Károly
Méhes

K l a m rę s p o t k a ń p o m i ę d z y Pe c ze m
i Wrocławiem w listopadzie 2016 roku
zamyka Anka Herbut – dramaturżka,
krytyczka sztuki, recenzentka teatralna
i filmowa oraz kuratorka, która w swojej
pracy twórczej zajmuje się nowymi mediami, dramaturgią ruchu i performatyką
języka. Podczas trzytygodniowej rezydencji
napisała tekst poświęcony Peczowi, będący ostatnim akcentem w dotychczasowej,
dwuletniej współpracy między Pécs Writers
Program a A-i-R Wro.
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W 2016 roku A-i-R Wro
organizowało także rezydencje
na podstawie samodzielnie
prowadzonych naborów
lub rekomendacji kuratorskich,
dając tym samym kolejnym
twórcom możliwość przyjazdu
do Wrocławia, a artystom
z Wrocławia – wyjazdu
za granicę.

03
Oferty
rezydencyjne
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Od 2015 roku A-i-R Wro prowadził nabory dla artystów z położonych w Europie miast partnerskich Wrocławia: Bredy,
Drezna, Grodna, Hradca Králové, Kowna,
Lille, Lwowa, Poitiers (Departament La
Vienne) i Wiesbaden. Nawiązana w poprzednich latach między tymi miastami
współpraca ma służyć wymianie doświadczeń w dziedzinie administracji, gospodarki, edukacji, ochrony środowiska czy turystyki, ale kultura i sztuka stanowią równie
ważną jej część. Do Wrocławia w 2016
roku przybyło więc troje twórców: Klaas
Burger z Bredy, Mathilde Lavenne z Lille
i Enrico Floriddia z Poitiers. Wszystkie te
rezydencje w założeniu miały inspirować
się Dolnym Śląskiem, ale realizacja tego
zamysłu pozostawiona została artystom.
I tak Floriddia badał historię dzieł sztuki
oraz architektury w regionie, Lavenne zainspirowana powieściami „Opętani” i „Kosmos” Witolda Gombrowicza starała się we
Wrocławiu uchwycić związki nauki i krajobrazu, a Burger analizował, czym obecnie
jest społeczeństwo i jaki wpływ na jego
kształtowanie się ma poczucie tożsamości.
Do Wrocławia zaproszeni po raz drugi zostali również ubiegłoroczni rezydenci – Svea
Duwe z Drezna i Fabien Zocco z Lille, aby
wspólnie przygotować wystawę.

KIERUNEK
WROCŁAW

W 2016 roku szczególnym
– ze względu na tematykę
– był nabór skierowany do
pracujących indywidualnie
lub w kolektywach artystów,
kuratorów i aktywistów
ze starego kontynentu,
zainteresowanych
odniesieniem się do
problemu kryzysu
migracyjnego w Europie
w XXI wieku. W efekcie do
Wrocławia na rezydencję
przyjechała Alessandra
Ferrini, która podjęła
temat współczesnego
niewolnictwa.
Osobny cykl rezydencji w związku z otrzymaniem przez Wrocław tytułu Światowej
Stolicy Książki UNESCO zorganizowany
został też dla pisarzy i tłumaczy. W jego
ramach w stolicy Dolnego Śląska pracował
m.in. Marko Martin – wybrany, po prawie
stu latach przerwy w tej tradycji, na tzw.
pisarza miejskiego.
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Artystom z Dolnego Śląska zaproponowane zostały z kolei rezydencje organizowane
przez niemieckie centra sztuki współczesnej – Künstlerhaus Bethanien w Berlinie
i HALLE 14 w Lipsku. Wybór tych miejsc
wyniknął przede wszystkim z faktu, że
wśród ośrodków rezydencyjnych w Europie to one należą do jednych z najważniejszych i najciekawszych. Künstlerhaus
Bethanien nie trzeba przedstawiać – same
liczby pokazują już, jak wyjątkowy jest to
punkt na mapie Europy. Bethanien ma ponad 40 lat, a współpracowało z nim już 950
twórców z całego świata, nie tylko w dziedzinie sztuk wizualnych. Z kolei HALLE
14 jako organizacja pozarządowa od 2002
roku prowadzi i animuje przestrzeń dawnej fabryki bawełny, sprawiając, że jest
to niezależne, ale prężne centrum sztuki,
coraz bardziej znane też poza granicami
Niemiec. Wrocław za granicą w 2016 roku
reprezentowały zatem Kama Sokolnicka
– w Berlinie i Beata Rojek – w Lipsku.

KIERUNEK
ŚWIAT

Do Japonii natomiast na specjalne zaproszenie Akademii Sztuk Pięknych w Tokio
w październiku udała się Beata Stankiewicz-Szczerbik, aby tam w trakcie rezydencji
zaprezentować swoją twórczość m.in. w ramach Międzynarodowej Wystawy Szkła
Kanazawa 2016.
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Klaas
Burger

„#YOUAREAROSE”
O kim lub o czym myślimy, kiedy wypowiadamy słowo „my”? To pytanie było
punktem wyjścia dla rezydencji artystycznej (czerwiec/lipiec 2016 roku) Klaasa
Burgera – dziennikarza i artysty wizualnego, goszczonego przez A-i-R Wro w ramach
wymiany z Bredą (Holandia), miastem
partnerskim stolicy Dolnego Śląska. Klaas
rezydował już we Wrocławiu jesienią 2015
roku – wówczas wspólnie z mieszkańcami
oraz działaczami społecznymi, zaangażowanymi w sprawę romskiego koczowiska przy
ul. Kamieńskiego, pracował nad projektem
„Jak spróbować działać tak, jakby istniała
jakaś przyszłość?” (o jego efektach można
przeczytać w publikacji pod tym samym
tytułem). Jak zaznacza Klaas:

Europejska Stolica
Kultury to święto,
które z założenia ma
zjednoczyć mieszkańców
miasta pod wspólnym
sztandarem kultury.
Ale czy jesteśmy gotowi włączyć do celebracji tych, którzy na co dzień funkcjonują na
obrzeżach naszego społeczeństwa? Jeśli tak,
to w jaki sposób? Kiedy latem 2016 roku
Klaas ponownie przyjechał do Wrocławia,
na ulicy Świdnickiej spotkał swoich znajomych z koczowiska, którzy sprzedawali
przechodniom róże. Moment ich wspólnego spotkania stał się impulsem do realizacji
nowego projektu „#YOUAREAROSE”,
czyli „Jesteś różą”.
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Przestrzeń
dla dialogu
Wraz z kilkoma mężczyznami sprzedającymi róże, w Barbarze (Infopunkcie ESK)
został postawiony dom, wewnątrz udekorowany przez kobiety-sprzedawczynie róż.
Skonstruowany wspólnie barak (na wzór
tych, w których na co dzień mieszkają jego
twórcy) zamienił się w międzykulturowe
miejsce spotkań (w cyklu trzech warsztatów
w lipcu 2016 roku). Całe przedsięwzięcie
zakończyła parada róż, która wyruszyła
z Barbary – przez ulicę Świdnicką – na
wrocławski rynek, gdzie wszyscy uczestnicy
rozdawali róże przechodniom.
Zamiast przygotować zestaw odpowiedzi,
„#YOUAREAROSE” było przestrzenią
spotkania różnorodności: oprócz Romów
i Polaków, w warsztatach udział wzięły
osoby z Japonii, Syrii, Turcji, Afganistanu
czy Włoch, tym samym prezentując różne
punkty widzenia i rozkładając na czynniki
pierwsze wypowiadane zazwyczaj bez namysłu hasło „my”.

Organizatorzy
„#YOUAREAROSE” to projekt holenderskiego artysty, Klaasa Burgera, powstały we
współpracy z Diegiem Pileggim i Agnieszką
Bresler (aktorami Fundacji Jubilo), Piotrem
Gardeckim (malarzem), Hermanem
Ciurarem, Stoicą Itą, Petru Caldararem,
Julietą Caldarar, Kapriną Caldarar, Ewą
Caldarar i wieloma innymi osobami.
Wrocławskie projekty Klaasa Burgera
zostały włączone do większego, zainicjowanego przez niego cyklu „The Future
Works”. Wcześniejsze części cyklu miały
miejsce w Boxmeer, Bredzie (Holandia)
i Moengo (Surinam).
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Mathilde
Lavenne

jest szamanizm, poszukiwanie ludzi, którzy
posiadają więź z duchami, przodkami i tajemnicą lub odkrywanie kultowych miejsc,
innych wymiarów, równoległych rzeczywistości. Artystka bada ich charakter i możliwość bytowania w dzisiejszych czasach, tak
mocno osadzonych w świecie cyfrowym.
Każde przedsięwzięcie Mathilde to swoista podróż, wędrówka, podążanie za wewnętrznym głosem, wezwaniem, znakiem,
poszukiwanie własnej historii, opowieści
– warstwa po warstwie. Podczas gdy przez
Skandynawię wyruszyła na spotkanie z surowym pięknem tamtejszego krajobrazu
oraz by odnaleźć syberyjskie plemię Sami
i ich szamanów, stworzyła hipnotyzujący,
niezwykle sensualny film drogi, w którym
snuje rozważania o nieskończoności, o odwiecznym rytmie natury i jej zdolności do
nieprzerwanej transformacji. Sama artystka
weszła w nim w rolę szamanki, która wędruje do serca lodowca, by zakląć współczesną rozłąkę człowieka i natury.

W imię lubianej przez siebie zasady, iż
nic nie dzieje się przypadkiem, Mathilde
Lavenne musiała przyjechać do Wrocławia.
Urodzona w 1982 roku we Francji absolwentka École Supérieure d’Expression
Plastique w Tourcoing, École Supérieure
des Arts Décoratifs w Strasburgu oraz
Le Fresnoy, Studio national des Arts
Contemporains, swoją praktykę artystyczną
rozpoczęła od rysunku, natomiast z biegiem
czasu jej zainteresowania skierowały się ku
nowym technologiom cyfrowym, takim
jak video, interaktywne instalacje, grafika czy animacja komputerowa. Mathilde
lubi narzędzia, przyrządy,
obiekty, przypominające
skomplikowane maszyny,
obrazy, które przywodzą na
myśl lustra i kalejdoskopy.
Jej prace charakteryzuje
specyficzna czystość, przejrzystość formy, pewnego
rodzaju naukowa dyscyplina, potrzeba nie tyle
uporządkowania chaosu,
ile uchwycenia go choćby
na chwilę i przedstawienia
jego wycinka w sposób
klarowny.
Interesuje ją land art, sztuka ziemi, pejzaż – zarówno
jako przedmiot obserwacji, jak i ingerencji, ale
także ezoteryka, parapsychologia, psychodelia.
Ważnym dla niej tropem
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Mathilde trafiła do
Wrocławia dzięki
twórczości Witolda
Gombrowicza. To lektura
„Opętanych” i „Kosmosu”
na przestrzeni kilku
ostatnich lat spowodowała
jej zainteresowanie
Polską, a w konsekwencji
dwumiesięczną rezydencję
w Europejskiej Stolicy
Kultury 2016.

szczególną energią, między innymi Wzgórze
Partyzantów czy okolice Sobótki, gdzie do
dziś można odnaleźć ślady kultów pogańskich oraz jeden z najsilniejszych czakramów w Polsce. Właśnie tam, w lesie na
zboczu góry Raduni, Mathilde spotkała
szamankę z Gwatemali (!), która postawiła
jej majański horoskop.
Z miejsca na miejsce, z tematu na temat,
od rozmowy do rewelacji wiodły Mathilde
gombrowiczowskie strzałki – znaki, dziwne, niewytłumaczalne relacje słów, zdarzeń, przypadków i na pozór nieistotnych
detali. Artystka postanowiła za nimi podążać, aby wejść za kulisy kosmosu, jakim jest Wrocław. Wystawa jest zapisem,
świadectwem i mapą mentalną tego rytuału eksploracji, prowadzonego według
gombrowiczowskiego poszukiwania sensu
i niesamowitości w sposób swobodny, intuicyjny, spontaniczny, wybiórczy. Z przekonaniem, że ta niesamowitość nie znajduje się w zjawiskach paranormalnych, tylko
w osobach, rzeczach, miejscach, słowach
i codziennych, zwykłych zdarzeniach.

Przyjechała tu z otwartą głową, niejasnymi podejrzeniami jak może wyglądać
nasz kraj (patrz: nadodrzańskie podwórko, zdecydowanie przed rewitalizacją),
kłębkiem informacji o sytuacji społeczno-politycznej. Uzbrojona w kamerę, notatnik, Gombrowicza, „Poranek Magów”
Jacques’a Bergiere’a i Louisa Pauwelsa oraz
dewizę life is being wrong.
Po rozpoczęciu eksploracji, której rytm
wyznaczały krótsze lub dłuższe wyprawy
i wędrówki, Mathilde poznała przedziwną
powojenną historię Wrocławia i Dolnego
Śląska – chodzi tu oczywiście o rok 1945
i całkowitą „wymianę” ludności niemieckiej na polską, a w związku z tym brak
ukorzenionej tożsamości lokalnej mieszkańców. Nasunęło jej to na myśl wizję
Wrocławia jako miasta duchów, miasta
cieni, miasta, które ma do odkrycia drugie
dno. Na szlaku ekspedycji, organizowanych wspólnie z kuratorką jej rezydencji
– Martą Dziedziniewicz, znalazły się miejsca nawiedzone i tajemnicze, emanujące

Nie jest do końca pewne, czy ten projekt
jest zakończony, kompletny. Być może ciąg
znaków i strzałek czeka na Mathilde w innej części świata i nie miał dobiec kresu tutaj? Bez wątpienia jednak, jest to jej własna
opowieść – albo jej część – którą odnalazła
właśnie we Wrocławiu, a którą my możemy
poznać podążając za strzałkami widocznymi
tylko dla nas samych.
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Enrico
Floriddia
„Immigrated
Pieces”

Enrico Floriddia to francuski fotograf i artysta wizualny, który we Wrocławiu zajął się
kapitałem kulturowym i jego przechowywaniem w pamięci zbiorowej. „Immigrated
Pieces” to opowieść oparta na historii kilku
obiektów i miejsc wybranych przez artystę. Badanie genezy i historii dzieł sztuki stało się
punktem wyjścia do analizy postrzegania ich przez
mieszkańców Wrocławia.
Niezmiernie istotnymi
punktami na osi czasu
rezydencji Floriddii były
spotkania zorganizowane
w Muzeum Współczesnym
Wrocław we współpracy
z Bartkiem Lisem – kuratorem rezydencji. Spotkania
artysty z mieszkańcami
miasta, których historie
rodzinne często splecione
są z dziełami będącymi
obiektem badań artysty,
stworzyły swego rodzaju mapę pamięci,
dzięki której Floriddia wysnuł refleksję nad
instytucjami powołanymi do życia w celu
archiwizacji i ochrony dzieł sztuki. Po dwumiesięcznej rezydencji artysta przygotował
książkę, która podsumowała jego badania.
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Svea
Duwe

Grupa tancerzy pojawia się
w przestrzeni publicznej.
Poruszają się z butelkami
wypełnionymi wodą,
przymocowanymi do ich
ciał. To bardzo delikatna
sytuacja: ciśnienie gazu
wewnątrz butelek
zwiększa się podczas
ruchu i jeśli staje się zbyt
duże, korki wyskakują,
a za nimi wylewa się
woda. Poruszając się
ostrożnie, grupa wykonuje
choreografię, na którą
składają się gesty i ruchy
– odnoszące się to
tematów związanych
z naszym społeczeństwem.

„Resistance”

Związana z Dreznem artystka wizualna,
performerka, wykładowczyni, która po raz
pierwszy rezydowała w stolicy Dolnego
Śląska latem 2015 roku (w ramach naboru dla artystów z miast partnerskich),
powróciła do Wrocławia, aby zrealizować performans ruchowy w przestrzeni
publicznej. „Resistance” jest działaniem,
do którego artystka zaprosiła grupę dwunastu tancerzy (Olę Kugacz, Agnieszkę
Ćwieląg, Katarzynę Donner, Magdalenę
Górnicką, Agatę Gregorkiewicz, Dianę
Kubicz, Monikę Prędkowską, Różę
Za molojko, Ba r b arę Wy s o c z ań s k ą,
Joannę Męczyńską i Mateusza Czyczerskiego) oraz Marka Gluzińskiego – artystę i kuratora na co dzień związanego
ze Studiem Matejka oraz Instytutem
im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

46

Woda to doskonała metafora, uruchamiająca sieć różnorodnych odniesień.
Jej ciężar powstrzymuje ruch, podobnie jak społeczne normy i role mogą
hamować rozwój osobisty, jednakże
– jednocześnie woda i ciśnienie wyrażają energię i siłę. Najprzyjemniejszy jest
tu element zaskoczenia, podobnie jak
w grze: nikt nie wie, kiedy korki wyskoczą,
a sama decyzja tancerzy, aby wymusić
eksplozję, może być podszyta agresją.
Performans balansuje pomiędzy opieraniem
się wewnętrznej lub zewnętrznej presji, lecz
sam opór to wybuchowa i przy tym dosyć
humorystyczna deklaracja społeczna.

„Resistance” zrealizowany został w sercu Wrocławia, przy skrzyżowaniu ulic
Kazimierza Wielkiego i Świdnickiej.
Tancerze, jeden po drugim, pojawiali się
w przestrzeni wypełnionej ludźmi, wzbudzając ich zdziwienie i zainteresowanie.
Artystka wybrała to miejsce nieprzypadkowo: ścisłe centrum miasta, główny węzeł komunikacyjny, przestrzeń ściśle kojarzona z szybkim tempem, gastronomią
i konsumpcjonizmem zostały w pewien
sposób zakłócone dźwiękiem metronomu
i rytmicznym marszem tancerzy. Ruchy
performerów stawały się coraz bardziej intensywne i agresywne, aby po kilkunastu
minutach zamienić się w protest, a następnie bitwę. Napięcie rosło do ostatniej
chwili, przekraczając nawet symboliczny
moment wybicia korków z butelek przymocowanych do ciał tancerzy. Eksplozje
wody, wzmocnione gwałtownymi ruchami,
podkreśliły punkt oczyszczenia i uwolnienia
od napięcia, które zostało wygenerowane.
Ostatnie minuty performansu, w których
grupa kompletnie mokrych ciał leżała na
chodniku jednej z głównych ulic miasta,
stanowiły swego rodzaju katharsis – zarówno dla samych tancerzy, jak i dla publiczności. Po symbolicznym kieliszku szampana
grupa artystów podziękowała i niepostrzeżenie zniknęła, pozostawiając publiczność
bez wyjaśnień, w sytuacji pełnej niedopowiedzeń i znaków zapytania.
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Svea Duwe +
Fabien Zocco
„CROSS”

Jednym z najbardziej istotnych dla nas
aspektów A-i-R Wro jest efekt synergii,
pojawiający się na skrzyżowaniu dróg artystów, którzy wcześniej się nie znali. Duwe
i Zocco to dwoje artystów, których drogi
przecięły się we Wrocławiu, gdzie w 2015
roku byli uczestnikami rezydencji w ramach A-i-R Wro właśnie. Owocem ich
spotkania jest przyjaźń, wspólna eksploracja Wrocławia, a także wystawa, której tytuł
nawiązuje – między innymi – do skrzyżowania, przecięcia się ich życiowych ścieżek.

Marta Dziedziniewicz,
kuratorka wystawy:
„’CROSS’ to słowo,
które określa szerokie
spektrum zjawisk, od
spotkania właśnie,
przez przekraczanie,
pokonywanie barier, po
oczywistą symbolikę
religijną. W przypadku tej
wystawy chodzi jednak
o ten jeden punkt, na
styku dwóch linii, gdzie
znajdować się może jakaś
prawda. Ten moment
przecięcia może być
jedynie punktem wyjścia
do rozważań o dzisiejszym

społeczeństwie, jego
kondycji, sposobach
życia i lękach, jednak
wydaje się on niezbędny
w świecie rządzonym
przez sprzeczności,
nieustanny zalew
informacji i wykluczające
się nawzajem ideologie”.
„CROSS” zaprezentowane zostało w Galerii
Kolektyf – miejscu, które także funkcjonuje na skraju, pomiędzy. Jest to jednocześnie
studio projektowe i galeria sztuki, w której
swoje prace prezentują artyści niebanalni
i poszukujący, często związani ze sztuką
miejską. Wystawa zrealizowana została we
współpracy z Fundacją Art Transparent.
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Alessandra
Ferrini

z radia oraz zdjęć z satelity Google. „Ghetto Relay” odnosi się do niezwykle ważnego,
a często przemilczanego problemu pracy
niewolniczej we współczesnej Europie.

Alessandra Ferrini to artystka wizualna
pochodząca z Florencji. Jest absolwentką wydziału Antropologii Przestrzeni,
Krajobrazu i Architektury na Uniwersytecie
w Londynie oraz wydziału Sztuki Mediów
Uniwersytetu w Westminster. Realizowany
p r ze z n i ą w t r a k c i e re z yd e n c j i we
Wrocławiu w październiku i listopadzie
2016 roku projekt „Ghetto Relay”, wybrany został spośród ponad stu innych zgłoszonych w ramach zorganizowanego przez
A-i-R Wro naboru dla artystów z Europy,
zainteresowanych tematem kryzysu migracyjnego w XXI wieku.

Projekt został wybrany
spośród ponad stu
innych, ponieważ ukazuje
nie tylko dramatyzm
współczesnych procesów
migracyjnych, ale też
skupia się na kontekście
europejskim, formułując
pytania poświęcone
znaczeniu podstawowych
wartości europejskich.

„Ghetto Relay” to projekt społecznie zaangażowany, poświęcony pracy niewolniczej
w Unii Europejskiej.

Podczas rezydencji we Wrocławiu artystka skupiła się na badaniu historycznych
i kulturowych powiązań pomiędzy Polską
i Włochami. Ciągle we Włoszech, ale i innych obszarach Unii Europejskiej, dochodzi
do łamania podstawowych praw nie tylko
migrantów z Afryki, ale także mieszkańców
Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego
część swojego pobytu we Wrocławiu Ferrini
poświęciła badaniu współczesnych praktyk
niewolniczych, które mają miejsce także
w Polsce. To zaś stało się asumptem do dialogu z młodzieżą z podwrocławskich szkół,
aby spróbować odpowiedzieć na pytanie,
czy istnieją wspólne wartości europejskie.

Ferrini w swojej
pracy oddaje głos
nielegalnym imigrantom
zamieszkującym Gran
Ghetto w Rignano
w południowych Włoszech.
Przybywając do Europy, padają oni ofiarą
lokalnej mafii, która zmusza ich do niewolniczej pracy na licznych plantacjach pomidorów. Ferrini zaprosiła do współpracy nie
tylko migrantów, ofiary caporalato, ale także Radio Ghetto, które zostało stworzone,
aby w różnych językach informować przybyszów o ich prawach i bieżącej sytuacji
na świecie. Na tej podstawie powstał film
składający się z wypowiedzi zaczerpniętych
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Agata Elsner,
Marek
Straszak,
Marta
Jagniewska

Marta Jagniewska: „’Food
Stories Recollected’
to odpowiedź na kilka
zjawisk i problemów,
które dotyczą naszego
współczesnego świata,
czyli weganizmu,
wegetarianizmu, ruchów
slow food i super food
z jednej strony, a z drugiej
modyfikacji genetycznych,
fast food – jedzenia byle
czego, byle gdzie, byle
jak i z byle kim, a także
głodu. Myślę, że w naszej
instalacji próbujemy
pokazać dwie rzeczy: to
że jedzenie jest ważne, to,
w jaki sposób wpłynęło
na budowę i rozwój

„Food Stories
Recollected”

Działania artystyczne w ramach A-i-R
Wro we Wrocławiu to nie tylko praca
twórców z zagranicy, ale także polskich
artystów, którzy w ramach Europejskiej
Stolicy Kultury pragną rozwijać swoje projekty w Mieście Spotkań. „Food
Stories Recollected” to wspólne działanie Agaty Elsner, Marty Jagniewskiej
i Marka Straszaka, które powstało na
styku dwóch projektów. W 2015 roku
-Elsner i Jagniewska – w ramach programu „Rezydenci w Rezydencji” Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu – zrealizowały „Historie Kuchenne”. Straszak z kolei swój cykl instalacji multimedialnych
„XX Recollected” pokazał po raz pierwszy
w Berlinie już w 2013 roku.
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człowieka w prehistorii,
ale również jak istotne
jest dzisiaj, jaki wpływ ma
na nasze zdrowie i styl
życia. Z drugiej strony
temat żywienia to jakieś
szaleństwo – pełne
uprzedzeń, wierzeń
i magii, szamanizmu,
ale też nietolerancji,
kłamstw i stereotypów.
Jedzenie jest sprawą
dietetyki, metafizyki,
filozofii, ale również
polityki, i w tych właśnie
wszystkich sensach
i wymiarach chcemy
o nim opowiedzieć”.

Instalacja multimedialna „Food Stories
Recollected” została zaprezentowana podczas Majowej Nocy Nadodrza w Galerii
Nikiel, która znajduje się na peryferiach
dzielnicy Nadodrze. Symboliczne umiejscowienie działań rezydentów, którzy tropiąc
różnorodne ciekawostki związane z historią jedzenia – za pomocą faktów, statystyk
i liczb – przygotowali opowieść o rzeczywistości pełnej absurdów kulinarnych, przesądów, stereotypów, wykluczeń, zapożyczeń
oraz przypadków, które zadecydowały o wyglądzie świata.
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Kama
Sokolnicka

Jej poszukiwania artystyczne dotyczą obecnie przede wszystkim procesów zachodzących w obrębie postrzegania oraz pojęć, takich jak fałda (znana z filozofii Deleuze’a),
niedwoistość, ambiwalencja, przerwa, zmiana, stan wyprzęgnięcia z outsourcingowej
fabryki usług czy spojrzenie posthumanistyczne. Podczas rezydencji w Künstlerhaus
Bethanien Kama Sokolnicka rozwijała swoje badania w odniesieniu do materiału i formy. Materiał stanowi punkt wyjścia wielu
prac, a jest nim zarówno metal, tkanina,
drewno czy papier, jak też słowo, język. Sokolnicka podczas pobytu w Künstlerhaus
Bethanien początkowo zajęła się więc szeroko rozumianymi próbami materiałowymi,
aby później rozwijać pracę nad swoimi prostymi kompozycjami. Jak we wcześniejszych
projektach artystki, tak i w tych najświeższych pracach, centralną pozycję zajmuje
ostatecznie ruch myśli, obserwacja przepływów i połączeń – zarówno w warstwie
fizycznej, wizualnej i pojęciowej.

Künstlerhaus Bethanien w Berlinie to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych ośrodków rezydencyjnych w Europie,
gdzie artyści z całego świata mają okazję
korzystać ze świetnego zaplecza technologicznego, wymieniać doświadczenia, nawiązywać nowe kontakty, a przede wszystkim pracować w jednym z najważniejszych
centrów kulturalnych świata, jakim jest
stolica Niemiec. Właśnie tam, od września
do grudnia 2016 roku, przebywala na rezydencji Kama Sokolnicka, pochodząca
z Wrocławia artystka, wykorzystująca szerokie spektrum technik, od kolażu i rysunku, przez obiekt i rzeźbę po instalacje
site-specific; absolwentka Wydziału Grafiki
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, autorka wielu wystaw indywidualnych i grupowych w kraju i zagranicą.
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Beata
Stankiewicz-Szczerbik

„W swoim piwnicznym
laboratorium
eksperymentuje
z chemicznymi związkami
podążając pod prąd
alchemicznych zaklęć
i zamiast dążyć do
uzyskiwania złota, wtapia
jego płatki w szklane
obrazy, rzeźby, czy
instalacje przestrzenne.
Nie jest to jednak strata
– te drobiny
drogocennego metalu
zmieniają się w coś
cenniejszego od kruszcu
– sztukę” – napisała
w tekście otwierającym
katalog indywidualnej
wystawy „off-Glass”
Agata Saraczyńska.

Beata Stankiewicz-Szczerbik, bo ją ten cytat
opisuje, studiowała na Wydziale Szkła i Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W swoich pracach zajmuje się tworzeniem unikatów ze szkła – rzeźb, reliefów,
witraży, kafli, mis, figurek czy portretów.
Projektuje i realizuje szkło w architekturze,
czego przykładem są witraże w Kościele
Rektoralnym Św. Macieja we Wrocławiu.
Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum
Narodowego we Wrocławiu i w Poznaniu,
Muzeum Miejskiego w Jeleniej Górze czy
Muzeum Polskiego Szkła Współczesnego
w Sosnowcu. Artystka brała udział w wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych,
a także w konkursach w Polsce i zagranicą.
W ramach programu A-i-R Wro Stankiewicz-Szczerbik udała się w październiku
2016 roku do Japonii, aby tam na specjalne zaproszenie dziekana wydziału szkła na
Akademii Sztuk Pięknych w Tokio przedstawić swoją twórczość, m.in. performans
„Trzy mądre i jedna głupia małpa” z cyklu
szkło i multimedia, video z performansu
„Madonna Cierpliwa” oraz rzeźby szklane.
W trakcie pobytu artystka wzięła też udział
w Międzynarodowej Wystawie Szkła Kanazawa 2016, w ramach której zaprezentowała
rzeźbę „Istota”.
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Beata
Rojek
„Meerschmertz
– Może
Współdzielne”

Wystawa „Terra Mediterranea”, odbywająca się w Centrum Sztuki Współczesnej
HALLE 14 w Lipsku od września do listopada 2016 roku, stała się kontekstem,
w którym Beata Rojek zrealizowała swoją
pracę – wynik współdziałania interdyscyplinarnego zespołu. Trwająca dwa miesiące
rezydencja artystyczna zaowocowała – stanowiącą krytyczny komentarz do ekspozycji
– multimedialną instalacją, w której splotły się różnorodne wątki, dotyczące historii i kultury basenu Morza Śródziemnego,
sztuki, demokracji, Europejskiej Stolicy
Kultury oraz nie-ludzkiej inteligencji.
Artystka została zaproszona na rezydencję
w ramach otwartego naboru, który odbył
się między czerwcem a lipcem 2016 roku.
Osią instalacji, wokół której nabudowane
zostały rozmaite intelektualne oraz sensualne
opowieści i tropy, była utopijna koncepcja
dryfującej wyspy, czyli procesualnej wystawy
sztuki współczesnej.
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Beata Rojek: „Zaniepokojone
sytuacją w regionie
śródziemnomorskim delfiny
– nie chcąc emigrować
do obcych i znacznie
zimniejszych wód
– postanawiają wpłynąć na
zamieszkujących wzdłuż linii
brzegowej ludzi, których
zachowanie coraz bardziej
zagraża równowadze całego
systemu. Ich arbitralne
podziały terytorialne
i wzajemne relacje podszyte
były konfliktami, którym
delfiny pragnęły zaradzić.
Ich pomysłem było
zainicjowanie ruchu, który
umożliwił pokonywanie
ograniczeń i napięć, a tym
samym wytworzył drożny
kanał twórczej wymiany,
co z kolei miało umożliwić
dalszy harmonijny rozwój
w regionie”.

Transkulturowa platforma była przestrzenią
otwartą, gościnną, sprzyjającą komunikacji
i tworzeniu egalitarnej wspólnoty. A niesiona przez nią historia – opowiedziana za pomocą obiektów, obrazów, dźwięków i słów
– była spleciona ze wszystkich opowieści,
które dotarły do niej w odpowiedzi na rozesłane po całym morzu i trzech przylegających do niego kontynentach sygnały.
Warto podkreślić kolektywny charakter projektu, w którym udział wzięli m.in.: Zośka
Reznik, Iza Moczarka-Pasiek, Patrycja Mastej, Kamil Radek, Wojtek Furmaniak, Joanna Stembalska, Dominika Drozdowska
i Sonia Sobiech.
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REZYDENCJE
LITERACKIE

2016 to rok podwójnie szczęśliwy
dla kulturalnego Wrocławia: po
pierwsze, to czas obchodów
Europejskiej Stolicy Kultury, a po
drugie – miastu został nadany
tytuł Światowej Stolicy Książki
UNESCO. Dzięki zespołowi Irka
Grina, działającemu w ramach
ESK Wrocław 2016, przez cały
rok literatura była jednym
z głównych i najlepszych dań
w menu wydarzeń artystycznych
i kulturalnych w mieście. Program
A-i-R Wro również celebrował
literacki Wrocław, zapraszając
na rezydencje artystyczne
różnorodnych pisarzy z całej
Europy (szczególną współpracę
nawiązując z Pécs Writers
Program oraz z Kolegium Europy
Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego, o których
można przeczytać w osobnych
podrozdziałach publikacji).

#wrocław

Venla Saalo
i Mark Mallon

W marcu 2016 roku na rezydencji artystycznej gościliśmy parę literatów, reprezentujących Finlandię. Venla Saalo, pisarka
i dziennikarka literacka, autorka popularnej
i nagradzanej powieści „Kirkkaalla liekillä”
(„Jasny płomień”), podczas swojej rezydencji we Wrocławiu pracowała nad drugą powieścią. Mark Mallon, poeta, dziennikarz
literacki i scenarzysta w trakcie rezydencji
we Wrocławiu przygotowywał swój najnowszy scenariusz filmowy, a wspólnie z Venlą
zbierał materiały do fińskiego magazynu literacko-kulturalnego „Saro”, którego jeden
z numerów (jesień 2016) dedykowany jest
polskiej literaturze.

59

Literacką jesień w A-i-R Wro rozpoczął
James Hopkin, pochodzący z Wielkiej
Brytanii pisarz i znawca literatury europejskiej. Hopkin to autor wielu opowiadań, z akcją osadzoną m.in. na Bałkanach,
w Gruzji, Austrii czy Niemczech, jednak
swoje „długie metraże”, czyli dwie powieści, poświęcił Polsce – „Even the Crows
Say Krakow” („Nawet kruki mówią
Kraków”) oraz „Winter Under Water”,
czyli „Zatopioną Zimę”, wydaną po polsku
przez Znak w 2009 roku. Podczas rezydencji we Wrocławiu (październik 2016 roku)
przygotował relację z Europejskiej Stolicy
Kultury dla brytyjskich czasopism, a także
poprowadził warsztaty literackie dla studentów Instytutu Filologii Angielskiej.

#wrocław

Marko
Martin

#wrocław

James
Hopkin

Po prawie stuletniej przerwie, w 2016
roku Wrocław ponownie stał się gospodarzem dla pisarza miejskiego. Od kwietnia
do września Marko Martin, pochodzący
z Niemiec pisarz i dziennikarz literacki,
rezydował w stolicy Dolnego Śląska jako
wrocławski pisarz miejski, obserwując
i opisując życie w mieście na poświęconym
rezydencji blogu (prowadzonym w języku
niemieckim i tłumaczonym na polski).
Twórca przebywał we Wrocławiu w ramach
programu „Stadtschreiber ohne Grenzen”,
prowadzonego przez Niemieckie Forum
Kultury Europy Środkowej i Wschodniej,
przybliżającego wspólne dziedzictwo
kulturowe Niemiec i krajów Europy,
w których dawniej mieszkali Niemcy
(a dziś można spotkać w nich niemiecką
mniejszość narodową).
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#wrocław

Paulina
Schulz
Kopuła o rozpiętości
65 m, bryła wysoka na
42 m. W środku – samotna
pisarka, Paulina Schulz.
Tak rozpoczął się literacki
performans, w ramach
którego goszczona
w listopadzie na rezydencji
artystka samotnie spędziła
noc w Hali Stulecia
(opisując później swoje
wrażenia w eseju).

Schulz to urodzona w Polsce, na co dzień
mieszkająca w niemieckim Stralsundzie pisarka, tłumaczka, nauczycielka akademicka
i animatorka kultury, autorka tłumaczeń
na język niemiecki wielu polskich książek, w tym powieści Marka Krajewskiego
i Nadii Szagdaj; prywatnie – wielka entuzjastka Wrocławia. Zasadniczym punktem
rezydencji artystycznej Pauliny Schulz było
zbieranie materiałów do przygotowywanego
przez nią tomu esejów pod roboczym tytułem „Wrocław – ludzie i miejsca", jednak cały pobyt ukoronował performans
w Hali Stulecia. Pisarka jest fanką Maxa
Berga – architekta tego słynnego obiektu
i w ramach swojego performansu chciała
urzeczywistnić jego ideę, prezentując Halę
Stulecia – „katedrę demokracji”, jako miejsce do życia.
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Znaczącą część programu
stanowiły w 2016 roku
rezydencje prowadzone
przez organizacje i instytucje
z Wrocławia i Dolnego Śląska.
Ważnym zadaniem A-i-R
Wro jest bowiem wspieranie
istniejących już ośrodków
rezydencyjnych, a także tych,
które stawiają dopiero
pierwsze kroki.

04
Współpraca
we Wrocławiu
i na Dolnym
Śląsku
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Od początku działalności A-i-R Wro jednym z podstawowych założeń programu
było stworzenie w roku 2016 wspólnie
z instytucjami i organizacjami z Dolnego
Śląska oferty rezydencyjnej. Dzięki temu
lokalne podmioty kultury (zarówno te doświadczone, jak i dopiero się kształtujące)
nie tylko mogły włączyć się w program
obchodów Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016, ale też przedstawić swoje
aktywności w dziedzinie rezydencji artystycznych. Przygotowanie wspólnej oferty
rezydencyjnej dało też wszystkim jej uczestnikom – artystom, kuratorom, ale także
organizatorom – możliwość stworzenia
oddzielnej sieci kontaktów, wypracowania
modeli współpracy, wzajemnego wspierania się, czy to w kwestiach merytorycznych, produkcyjnych, promocyjnych czy
logistycznych. Każda z rezydencji, mimo
iż koordynowana przez dany podmiot,
prowadzona też była w oparciu o różnego
rodzaju współdziałania.

DZIAŁAMY
WSPÓLNIE

Wśród rezydencji zorganizowanych
w 2016 roku we Wrocławiu były więc te
zaprogramowane i zrealizowane przez doświadczone już w tej dziedzinie podmioty,
na przykład Centrum Sztuki WRO czy
Galerie Sztuki Współczesnej BWA Wrocław, nadal eksperymentującą z tą formułą Fundację Avant Art oraz początkujące
TiFF Center czy Muzeum Współczesne
Wrocław. W Sokołowsku z kolei drugi
rok z rzędu, także we współpracy z A-i-R
Wro, swoje rezydencje prowadziła Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, natomiast w Wojnowicach po raz pierwszy
– Kolegium Europy Wschodniej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego, a w Dusznikach
– Muzeum Papiernictwa.
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WSPÓLNIE
NA RZECZ
REZYDENCJI

Chociaż formuła rezydencji artystycznej nie
jest w Europie czymś nowym, a w Polsce
kilka ośrodków oraz programów rezydencyjnych pojawiło się już wcześniej, to
jednak w szerszej perspektywie rezydencje wciąż nie są powszechnym modelem
współpracy. W związku z tym jednym z założeń A-i-R Wro była próba opowiedzenia,
czym są rezydencje i spopularyzowanie ich,
a przez to spowodowanie, że na Dolnym
Śląsku ośrodków, programów czy pojedynczych projektów rezydencyjnych po roku
2016 pojawi się co najmniej kilka.
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CENTRUM
SZTUKI
WRO
Centrum Sztuki WRO to miejsce na mapie Wrocławia,
w którym nowatorstwo i eksperyment stały się
nadrzędnymi hasłami: realizowane przez WRO wystawy,
działania edukacyjne i archiwizacyjne, konferencje czy
bezpośrednie działania z artystami od lat wyznaczają
kierunki aktywności, dla których punktem wyjścia
jest sztuka nowych mediów.
Od 2016 roku A-i-R Wro ma przyjemność współpracować
z Centrum Sztuki WRO przy organizacji rezydencji dla
twórców podążających nowomedialnym tropem. Rezydenci
Centrum Sztuki WRO mogą kontynuować pracę nad
swoimi bieżącymi projektami lub tworzyć nowe dzieła,
przy okazji poznając Wrocław i Dolny Śląsk oraz codzienne
aspekty działania innowacyjnej instytucji artystycznej.
Ważnym aspektem ich pracy jest ukierunkowanie na
proces, a nie wynik oraz wykorzystywanie narzędzi, jakie
daje mediacja sztuki, czyli ośmielanie widza do kontaktu ze
sztuką współczesną i technologią – poprzez
warsztaty i spotkania, dyskusje, gry czy
tworzenie interaktywnych dzieł.
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Rytm rezydencji we WRO
w 2016 roku wyznaczył
realizowany od maja do
grudnia projekt „Eco
Expanded City” – badający
w szeregu wystaw i działań
przeprowadzonych
bezpośrednio z mieszkańcami
Wrocławia wyobrażone
i realne, historyczne
i potencjalne związki
społeczeństwa, sztuki, natury
i technologii, przedstawione
na gruncie działań
artystycznych.

Pierwszą rezydentką (sierpień/wrzesień
2016 roku) goszczoną w ramach współpracy z WRO była Claudia Schouten
– holenderska kuratorka, założycielka
Motel Spatie, platformy projektowej i rezydencyjnej w Arnhem. We Wrocławiu rozwijała swój projekt „Autonomia zaangażowania” („Engaged Autonomy”), a do wspólnej
pracy zaprosiła Erica Tlasecę, przedstawiciela kolektywu Cooperativa Cráter Invertido,
działającego w Meksyku. Podczas rezydencji
we Wrocławiu, na podstawie serii wywiadów i rozmów przeprowadzonych z historykami, socjologami, założycielami kolektywów i artystami z różnych zakątków Polski,
Schouten i Tlaseca szukali odpowiedzi na
pytanie:

Andrey
Ustinov

#wrocław

#wrocław

Claudia
Schouten

W ramach współpracy z Goethe-Institut
w Krakowie, kolejnym rezydentem Centrum Sztuki WRO (październik 2016 roku)
został Andrey Ustinov – artysta urodzony
w Łudze, w ówczesnym Związku Radzieckim; absolwent Young Artists School, prowadzonej przez Fundację ProArte w Sankt
Petersburgu, skąd przeniósł się do Niemiec,
gdzie studiował w Akademii Sztuk Medialnych w Kolonii (KHM). Ustinov, znany
z autoironicznego podejścia i specyficznego
wyboru miejsc, w których działa, we Wrocławiu pracował nad performatywną instalacją w przestrzeni publicznej „Film Noir”.
Jego rezydencyjny projekt, umiejscowiony
w nieoczywistej miejskiej przestrzeni, będący połączeniem noise’owego koncertu
i konceptualnej projekcji filmowej nawiązującej do stylistyki czarnego kina, został
włączony do programu XVII edycji Biennale Sztuki Mediów WRO 2017.

„Jak samoorganizować
się, nie stając się
narzędziem w rękach
kapitalizmu oraz jak
znajdować (inne) sposoby
organizowania się?”.
A także: „W jaki sposób
artyści mogą pomagać
w dzieleniu dostępnego
czasu i przestrzeni?”.
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#wrocław

Ronny
Szillo

#wrocław

Katharina
Swoboda

Jak układa się życie w świecie postcyfrowym
sprawdzał we Wrocławiu Ronny Szillo,
goszczony na rezydencji w ramach współpracy z drezdeńskim The C. Rockefeller
Center (październik/listopad 2016 roku).
Pochodzący z Lipska artysta w swojej pracy
wykorzystuje ceramikę oraz smartfony, tablety i inne elektroniczne urządzenia i gadżety, które szybko zamieniają się w elektrośmieci. Umieszczając je w naturalnej
miejskiej przyrodzie, traktuje te urządzenia
jako interaktywne protezy – interfejsy, które znoszą granicę między światem analogowym i cyfrowym, a jednocześnie wpisuje je
we współczesny, postcyfrowy nurt działań
sztuki ziemi.

Jak prezentuje się
audiowizualne archiwum
Centrum Sztuki WRO, jeśli
czytać je z perspektywy
teorii feministycznej?
Z tym pytaniem do Wrocławia przyjechała
Katharina Swoboda, goszczona na rezydencji (październik 2016 roku) we współpracy
z Austriackim Forum Kultury w Warszawie.
Swoboda to artystka z Grazu, pracująca
głównie z video, ale też fotografią, instalacją czy performansem. Poddając krytycznej
analizie zbiory WRO, szczególną uwagę
poświęciła hybrydowym formatom video
sytuującym się pomiędzy dziełem sztuki
a jego dokumentacją. Punktem wyjściowym dla jej działania była dokumentacja
interaktywnej instalacji Jill Scott, „Frontiers
of Utopia” (1995) i zapis dokamerowego
performansu „Instalacja nieskończona”
(„Non-finite Installation”, 1997) Anny
Płotnickiej. Efektem końcowym jest natomiast praca video, do której zdjęcia artystka
realizowała podczas rezydencji.
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#europa

Ewa Rebeka
Służyńska

O tym, jak wygląda droga do „nieba-czyśćca-piekła” opowiedziała Ewa Rebeka Służyńska (alias E-R-S), reprezentująca A-i-R
Wro i Centrum Sztuki WRO w The C.
Rockefeller Center w Dreźnie. E-R-S, rysowniczka i ilustratorka, autorka kolaży,
zinów i murali, prezentując swoją wizję podróży do „nieba-czyśćca-piekła”, za punkt
wyjścia wybrała średniowieczne i wczesnorenesansowe dzieła sztuki, znajdujące
się w zbiorach pałacu Zwinger w Dreźnie. Służyńska postanowiła wymieszać
ukryte w nich znaczenia ze współczesnym
„pop-bełkotem”. Zwykle posługując się rysunkiem i grafiką, tym razem postanowiła
wyjść poza dwuwymiarowe przedstawienie
świata, czego efektem było zainicjowanie
serii przestrzennych obiektów.
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MWW
MUZEUM
WSPÓŁCZESNE
WROCŁAW

Rezydencje
dla artystów
z Europy
Środkowo-Wschodniej
MWW Muzeum Współczesne Wrocław to jedna
z najbardziej eksperymentalnych, nastawionych nie tylko
na ekspozycje, ale również aktywne działanie z artystami,
instytucji w Polsce. Od wielu lat zaprasza ich na krótkoi długoterminowe pobyty twórcze, jednak dotychczas nie
prowadzono tu jasno nazwanych rezydencji artystycznych.
Całoroczny projekt „Rezydencji dla artystów z Europy
Środkowo-Wschodniej” skierowany został przede
wszystkim do twórców zza naszej wschodniej granicy
– Ukrainy i Białorusi. Każda z trzech przeprowadzonych
w 2016 roku rezydencji dotyczyła innego tematu
zgłoszonego przez artystę i sproblematyzowanego przez
kuratorkę – Magdalenę Skowrońską. Projekt miał na
celu ukazanie specyfiki oraz zróżnicowania metod pracy
naszych sąsiadów.
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Pr ze by w a j ą c a w M W W w c ze r wc u
2016 roku artystka wizualna, absolwentka
Białoruskiego Państwowego Instytutu Teatralno-Artystycznego, podczas swojej rezydencji przygotowała instalację „Czystość”.
Białe produkty spożywcze z pietyzmem
rozkładane przez artystkę na równie białej
zastawie stołowej, wraz z upływem czasu
stopniowo zaczynały się zmieniać. Proces
rozkładu doprowadził do zatracenia indywidualizmu każdego z nich, uformował z nich
jedną masę, a jadalne obiekty stały się bezużyteczne. W pracy nad instalacją artystka
kontynuowała swoje poszukiwania twórcze
związane z tematem śmierci, czasem, procesem utrwalania
pamięci, które
od wielu lat równie konsekwentnie podejmuje
w innych swoich działaniach.

#wrocław

Oleksiy
Radinsky

#wrocław

Antonina
Slobodchikova

Radinsky to pochodzący z Ukrainy artysta zaangażowany, dziennikarz, publicysta
i badacz kultury. We Wrocławiu dołączył
do zespołu artystów (Noah Fisher, Maureen
Connor, Zofia Waślicka), którzy pod przewodnictwem Artura Żmijewskiego wspólnie przygotowali działanie transformacyjne
w MWW. Celem obecności zespołu było
wniknięcie w strukturę instytucji i próba
jej reformy, zmiany, która wpłynęłaby na
relacje pracownicze, ale także pozwoliła na
wprowadzenie niespotykanych w innych
tego typu placówkach standardów pracy
z artystami. Praca grupy miała charakter
procesualny i polegała na zrozumieniu instytucji MWW poprzez przeprowadzenie
szeregu spotkań, rozmów, warsztatów z pracownikami oraz innymi osobami związanymi z Muzeum. Ukraiński artysta zajmował
się przede wszystkim dokumentacją video
tych działań.
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#wrocław

Maria
Hoyin

Lwowska artystka, fotografka, w swoich
projektach zajmuje się tym, co peryferyjne, słabo zidentyfikowane. Bohaterowie jej
fotografii to miejsca, które leżą na granicy
miast, miasteczek i wsi. Hoyin w pracy
z fotografią analogową wykorzystuje stare
klisze, dlatego decyzja o ostatecznym wyglądzie jej prac zwykle zostaje po stronie
„żywego” materiału. We Wrocławiu artystka zajęła się kontynuacją swoich dotychczasowych poszukiwań, badając projektem
„Peryferium” miejsca i stany liminalne
miasta oraz szukając tego, co znajduje się
poza oficjalną wizją i jego zdeklarowanym
centrum. Na jej fotografiach eksponowanych w przestrzeni siedziby MWW znalazły
się m.in. miejsca takie jak: Młyn Sułkowice,
Port Miejski, Psie Pole czy Brochów.
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BWA
WROCŁAW
GALERIE
SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ

Studio BWA przez wiele lat było pracownią Galerii
Sztuki Współczesnej BWA Wrocław, po czym
przekształciło się w galerię, prezentującą projekty
i sztukę artystów młodego pokolenia. W 2014 roku
Studio przeszło transformację i oficjalnie stało się
pierwszym w Polsce laboratorium ulicy
– MIASTOPROJEKT. Koncepcja nowego Studia miała
pogłębiać problematykę, którą próbowały uchwycić
dotychczasowe działania Międzynarodowego Biennale
Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH, analizujące trudne
do zaklasyfikowania zjawiska w sferze publicznej.
Studio stało się zatem dostępnym, progresywnym
miejscem, łączącym w sobie funkcje otwartej
pracowni, czytelni, przestrzeni spotkań, debat
i warsztatów, zachowując przy tym charakter galerii
sztuki. W 2016 roku Studio zostało otwarte na
nowo, aby znów dać artystom możliwość działania
w przestrzeni instytucjonalnej, lecz w pełni otwartej
na działania krytyczne. Rezydencje artystyczne są
ważnym punktem w Biennale Sztuki Współczesnej
OUT OF STH w Studio BWA Wrocław i skupiają się
wokół różnych zjawisk w sferze publicznej.
To również platforma do poszerzania współpracy
międzynarodowej i promocji wrocławskich artystów.
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Léonie
Young
„Pakuj się”

Od 2013 roku stowarzyszenie La Malterie
z Lille we Francji i BWA Wrocław Galerie
Sztuki Współczesnej tworzą wspólny program wymiany rezydencyjnej, przeznaczony
dla artystów sztuk wizualnych, oferując im
możliwość twórczego pobytu za granicą.
Kontynuacja tej współpracy w 2016 roku
zaowocowała rezydencją Léonie Young – artystki związanej z Lille. BWA Wrocław przy
współpracy z francuskim stowarzyszeniem
La Malterie stworzyło otwarty konkurs dla
artystów, którzy chcieliby uczestniczyć w rezydencji artystycznej we Wrocławiu. Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń to właśnie
prace Léonie Young, skupione wokół badania i eksplorowania przestrzeni publicznej,
zostały uznane przez grupę kuratorów BWA
Wrocław za najbardziej interesujące.

W czasie rezydentury artystka stworzyła
nie tylko prace będące zapisem jej wrażeń
i doświadczeń z pobytu w Polsce, ale również nawiązała sieć kontaktów, które stały
się powodem do dalszej wymiany artystyczno-kulturowej. Kuratorem projektu został
Łukasz Rusznica, kierownik galerii Miejsce
przy Miejscu, gdzie zaprezentowana została
finalna odsłona sześciotygodniowej pracy
artystki. Wystawa „Pakuj się” stanowiła
istotny punkt programu „Lille Meets Wrocław”, który był cyklem wydarzeń prezentujących efekty współpracy dwóch miast
partnerskich, a przede wszystkim służył
umocnieniu więzi partnerskich. W związku z tym w trakcie trwania projektu „Lille
Meets Wrocław” w Galerii Studio BWA
została zaprezentowana wystawa czworga
poprzednich rezydentów: Krystiana Trutha
Czaplickiego, Kamy Sokolnickiej, Philémona Vanorlé i Léonie Young pod tytułem
„Czasem...”.
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Wrocławska Fundacja Avant Art znana jest nie tylko
z jednego z najważniejszych festiwali prezentujących
współczesną sztukę awangardową, ale też dzięki
licznym multidyscyplinarnym i międzynarodowym
działaniom związanym ze sztukami performatywnymi
w ogóle. W 2016 roku jednym z nich był zorganizowany
w listopadzie projekt „Lille Meets Wrocław” – prezentacja
artystów z francuskiego Lille i Wrocławia – dwóch miast
noszących tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (Lille
w 2004 roku), ale też dwóch miast partnerskich.
Przedsięwzięcie to miało na celu nawiązanie nowych
oraz podtrzymanie dotychczasowych polsko-francuskich
inicjatyw artystycznych, a także stworzenie gruntu dla
współpracy twórców z obydwu tych miast na kolejne lata.
Ważną część „Lille Meets Wrocław” stanowiły również
rezydencje artystyczne.
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We Wrocławiu
w Centrum Technologii
Audiowizualnych artyści
pracowali wspólnie nad
wizualnym przeniesieniem
architektury Lille
w przestrzeń stolicy
Dolnego Śląska. Efekty ich
działań w postaci video
mappingu zaprezentowane
zostały następnie na
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
– na tle rzeźb oraz
instalacji ze zbiorów
uczelni.

#wrocław

Thomas
Zaderatzky,
Monsieur
Nuage, Emiko,
Adrian Jackowski
i William York
Wizualne
mapowanie miast

[Partnerzy: Miasta Lille i Wrocław, Institut
Français Paris, Institut Français Warszawa,
Centrum Technologii Audiowizualnych,
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu]
W pierwszej rezydencji artystycznej wzięło
udział pięcioro artystów. Lille reprezentowali Monsieur Nuage i Thomas Zaderatzky,
Wrocław – Emilia Gumińska, znana jako
Emiko i Adrian Jackowski. Do udziału
w rezydencji zaproszono też twórcę ze starającego się o tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury w roku 2023 Leeds – Williama
Yorka. Ta wymiana artystyczna, organizowana wspólnie z francuską Rencontres
Audiovisuelles, podzielona została na dwie
części. Jej pierwsza odsłona miała miejsce
we Wrocławiu w pierwszych dniach listopada. Druga zaplanowana jest na rok 2017,
kiedy w Lille obchodzone będą Europejskie
Dni Dziedzictwa.
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#europa
#wrocław

Marcin
Witkowski,
Philip Zoubek
i Ivan Cruz

Muzyczne
mapowanie miast

Rezydencje artystyczne dla muzyków nie
są nowością, jednak te realizowane przez
Fundację Avant Art wnoszą nową jakość,
proponując artystom z różnych miast
Europy spotkanie i wspólne przygotowanie projektu muzycznego, w tym wypadku
– koncertu. Rezydencja ta podzielona ponadto została na trzy części, aby dać muzykom możliwość czerpania inspiracji i prezentowania efektów ich pracy w każdym
z miejsc, w których rezydowali. Marcin
Witkowski z Wrocławia, Philip Zoubek
z Kolonii oraz Ivan Cruz z Lille przebywali
więc najpierw w Lille, aby w La Malterie
– centrum sztuk eksperymentalnych,
a także ośrodku rezydencyjnym – pokazać,
co wynikło z ich pierwszego spotkania.
Następnie przenieśli się do Kolonii, gdzie
drugi etap ich współpracy zaprezentowany
został podczas międzynarodowego festiwalu
Jazz am Rhein. Na końcu muzycy przybyli do Wrocławia, gdzie finalnym efektom
swoich działań dali wyraz w formie koncertu w Infopunkcie Nadodrze.

[Partnerzy: Muzzix, miasta Lille i Wrocław,
Institut Français Paris, Institut Français
Warszawa, Łokietka 5 - Infopunkt
Nadodrze, Jazz am Rhein]
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Boris
Sirka

HART zaprasza więc
w swoje progi artystów
z Wrocławia, Polski
i z zagranicy. Tutaj
w 2016 roku miały miejsce
odsłony rezydencji „Switch
Dreams” Fabiena Lédé,
„108” Piotra Butkiewicza,
„Trashroom” Pawła
Jarodzkiego czy „Water
cola” Jerzego Kosałki.
Artyści zapraszani na
rezydencje w roku 2016
reprezentowali różne
style i dziedziny sztuk
wizualnych, a wśród nich
znaleźli się też dwaj twórcy
zaproszeni wspólnie
z A-i-R Wro – Boris Sirka
i Patrik Kriššák. Rok 2017
będzie przeznaczony
na prezentację nowych
dzieł muzycznych
i performatywnych
w HART.

#wrocław

Zlokalizowany na
wrocławskim Nadodrzu
HART to niezależny
ośrodek kultury i hostel,
otwarty na wszelkie
eksperymenty artystyczne.
Miejsce funkcjonuje
od stycznia 2016 roku
i zajmuje się promocją
sztuki tworzonej „dzisiaj”.
Nazwa miejsca jest
skrótem od angielskiego
sformułowania hot art,
określającego najnowszą,
najświeższą sztukę.

Boris Sirka to absolwent studiów na kierunkach Grafika i Twórczość Eksperymentalna
w Koszycach oraz Nowe Media w Pradze.
Zajmuje się głównie nowoczesną grafiką,
ale też instalacjami i łączeniem różnych
sztuk. Sirka jest artystą, którego prace były
wielokrotnie wystawiane zarówno na Słowacji, jak i za granicą – był już rezydentem
m.in. w Youkobo Art Space w Tokio. Sirka
działa też aktywnie jako muzyk słowackiego zespołu BIOS. We Wrocławiu w ramach rezydencji we wrześniu 2016 roku
przygotował według własnego pomysłu
i własnoręcznie jeden z pokoi znajdujących
się w HART. Wystawa „The Missing Shade
of Blue” przedstawiała więc nie tylko jego
autorski projekt na zagospodarowanie przestrzeni użytkowej, ale też składały się na nią
zbiór jego wcześniejszych prac malarskich
oraz koncert zespołu BIOS.
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HART

Patrik
Kriššák

Patrik Kriššák to artysta urodzony w Czechosłowacji, a obecnie mieszkający w Pradze. Ukończył malarstwo pod kierunkiem
Daniela Balabána w Ostrawie. Miał wiele
wystaw indywidualnych – w Czechach, na
Słowacji i Litwie. Był nominowany do kilku znaczących międzynarodowych nagród:
STRABAG Art Award, Start Piont Prize czy
Cena kritiky za mladou malbu a její přesahy. Rezydencja Kriššáka w październiku
2016 roku obejmowała zaprojektowanie
pokoju w HART, a także wystawę najnowszych prac twórcy.
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Yuji
Hamada
TIFF
Residency

#dolnyśląsk
#wrocław

TIFF
CENTER

artystycznej podjętej przez TIFF Center.
Jego celem w dalszej perspektywie jest
utworzenie pierwszego w Polsce, międzynarodowego i stałego programu rezydencyjnego, który poświęcony będzie artystom
zajmującym się medium fotografii.

Pionierem stał się zaproszony do Wrocławia
we wrześniu 2016 roku, jako jeden z fotografów młodego pokolenia, którzy budzą
dziś coraz większe zainteresowanie na całym
świecie – Yuji Hamada. Artysta, reprezentowany między innymi przez galerię PGI
w Tokio, w swojej pracy twórczej skupia się
na fotografii oraz jej strukturze. To właśnie
fotografia pomaga mu w zgłębianiu tego,
co w rzeczywistości oznacza „widzieć” oraz
czym jest „niewidzialne”. Hamada podczas
pracy nad poszczególnymi projektami, stara
się bawić kompozycją i często eksperymentuje z techniczną stroną prac.

W roku obchodów Europejskiej Stolicy
Kultury we Wrocławiu liczba projektów
realizowanych z udziałem japońskich artystów znalazła się na niespotykanym dotąd
poziomie, co zawdzięczać można partnerstwu organizacji EU Japan Fest. Jednym
z nich był projekt TIFF Residency, będący
pierwszą próbą przeprowadzenia rezydencji
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Szczególnie zainteresował się krajobrazem
na styku granic Polski, Niemiec i Czech,
a także różnymi warstwami historii czy
dysonansem pomiędzy starą i współczesną architekturą regionu. Odwiedził
m.in. Karpacz, Wleń, Porajów, Oleśnicę
czy Syców. Wszystkie swoje obserwacje
uwiecznił na zdjęciach i zaprezentował w listopadzie podczas wystawy w Studio BWA
Wrocław. Ekspozycja składała się zarówno
z tradycyjnych zdjęć, jak i zmultiplikowanych cyfrowo wydruków czy wykonanych
w sicie grafik.

Hamada podczas
rezydencji we Wrocławiu
skupił się na podróżach do
mniejszych miast Dolnego
Śląska, gdzie fotografował
różnorodne granice
(te naturalne, umowne
czy nieoczywiste) i ich
przenikanie.
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FUNDACJA
ATELIER
SI, PB…
#wrocław

Anne-Claude
Jeitz, Alain
Calliste,
Barbara
Idzikowska

studio, w którym eksperymentują z formowaniem szkła na palniku, wytapianiem
i odlewaniem w piecu, a także wydmuchiwaniem szkła w piecu hutniczym. W kwietniu 2016 roku przyjechali do Wrocławia na
zaproszenie Barbary Idzikowskiej – absolwentki Wydziału Szkła i Ceramiki wrocławskiej PWSSP, artystki i założycielki Atelier
Si, Pb…, które stworzyła we współpracy
z Eugeniuszem Getem-Stankiewiczem
z myślą o twórczej wymianie artystów.
Trójka szklarzy stworzyła wspólnie instalację artystyczną „Pomarańczarnia”, której premierowa iluminacja miała miejsce
podczas IX edycji Festiwalu Wysokich
Temperatur w budynku Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu. Multimedialny aspekt instalacji pokazał widzom Jakub Lech, który do
prezentacji szklanych obiektów użył projektorów i gry świateł.

Trzymiesięczna
rezydencja umożliwiła
stworzenie symbolicznej
„Pomarańczarni”,
która „rozkwita”
w uniezależnieniu
od natury, klimatu
czy pory roku dzięki
sprawności człowieka.

„Pomarańczarnia”
Anne-Claude Jeitz i Alain Calliste spotkali
się ponad dziesięć lat temu w południowo-zachodniej Francji, gdzie połączyła ich pasja do szkła. W tym czasie, dzieląc swoje życie między Francję a Luksemburg, stworzyli
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Piękne, ale delikatne rośliny mogą się
w tym symbolicznym miejscu rozwijać
i rodzić pożywne, zdrowe owoce, a sama
ich obecność w miejscu i czasie, których
natura dla nich nie przewidywała, sprawia, że możemy ją dodatkowo traktować
jako wartość estetyczną, a nawet etyczną.
Dwadzieścia osiem ręcznie stworzonych
szklanych rzeźb, przedstawiających cząstki
podzielonej pomarańczy, przygotowanych
przez artystów razem ze studentami i absolwentami Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu pomiędzy kwietniem a czerwcem 2016 roku,
przywołuje liczbę państw UE, a ich możliwe układy odnoszą się do kwestii związanych z „częścią” i „całością” lub „autonomią” i „wspólnotą”.
Projekt „Pomarańczarnia” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury
Wielkiego Księstwa Luksemburga, Narodowego Funduszu Kultury Luksemburga oraz
Fundacji Indépendance z Luksemburga.
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DOMEK
MIEDZIORYTNIKA
WE WROCŁAWIU

Dawny dom i pracownia wrocławskiego
artysty grafika Eugeniusza Geta-Stankiewicza, który z jego postacią jest
kojarzony od 1995 roku, stał się jednym
z wrocławskich centrów rezydencyjnych,
goszczących artystów z Europy Środkowo-Wschodniej. Twórcy korzystali nie
tylko z przestrzeni ekspozycyjnej, która
zwiedzającym ukazuje się zaraz po
otwarciu głównych drzwi do budynku,
ale mieli również możliwość pracy
z wykorzystaniem narzędzi Geta-Stankiewicza. Między lipcem a wrześniem
2016 roku, dzięki wsparciu naszego
programu, Domek Miedziorytnika
odwiedziło 10 artystów.
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Wymiana
rezydencyjna
studentów
kierunków
graficznych

Na przełomie lipca i sierpnia w Domku
Miedziorytnika odbywała się wymiana
rezydencyjna międzynarodowej grupy
studentów i absolwentów uczelni artystycznych z Wrocławia, Sankt Petersburga,
Lwowa i Mińska. Podczas wspólnej pracy
w warsztacie Geta-Stankiewicza młodzi
twórcy korzystając z różnorodnych technik graficznych i różnych formatów, ale
w oparciu o własny język plastyczny, wykonywali obiekty inspirowane budynkiem
Domku. Głównym celem wymiany rezydencyjnej była kontynuacja metody pedagogicznej Eugeniusza Geta-Stankiewicza,
który w czasie Krótkich kursów sztychu
i Krótkich kursów mezzotinty zapraszał do
Domku młodych artystów, aby pracując
we wspólnej przestrzeni jednocześnie uczyli się od siebie. Kurator rezydencji, Marek
Stanielewicz, idąc tropem wyznaczonym
przez Geta-Stankiewicza, zaprosił na wymianę po dwóch uczestników z Polski,
Ukrainy, Białorusi i Rosji. W efekcie powstały odbitki, które będą na stałe eksponowane w Domku Miedziorytnika.

Ekaterina Dasko i Tatsiana
Zayats (BY), Anastasiia
Suvorova i Maria Ivanova
(RUS), Yevheniya Tynna
i Bozhena Kushnir (UA),
Adam Kopiec i Klara
Rozpondek (PL)
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Yakavenka znany jest na świecie jako białoruski mistrz grafiki warsztatowej, autor
małych form graficznych. W swojej pracy
artysta wykorzystuje motywy z dalekiej
przeszłości, elementy figuralne. Inspiruje się
także stworzeniami z legend i baśni, symbolami, alegoriami, metamorfozami i fantazjami. W czasie pobytu we Wrocławiu
pracował nad ekspozycją swoich grafik
w przestrzeni wystawienniczej Domku.
Odbył również cykl spotkań ze studentami wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta oraz uczestnikami Międzynarodowych Warsztatów
Graficznych w Krzyżowej.

Andriy
Petrovski

#wrocław

#wrocław

Yury
Yakavenka

Artysta z Ukrainy jest kontynuatorem szkoły hutnictwa szkła Lwowskiej Narodowej
Akademii Sztuki, w której tradycja łączy
się ze współczesną koncepcją sztuk plastycznych. W swoich pracach wykorzystuje
tlenek miedzi, ołowiu, cyny, folię metalową, kamienie naturalne, metale, drewno.
Petrovski podczas rezydencji w Domku
Miedziorytnika spotykał się z wykładowcami i studentami wrocławskiej ASP, przeprowadził warsztaty w pracowniach szkła
uczelni, a w finale pobytu otworzył swoją
wystawę szkła artystycznego.
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#dolnyśląsk

„A-i-R
Sanatorium
Dźwięku
Sokołowsko”

„A-i-R Sanatorium Dźwięku Sokołowsko”,
działający od marca 2016 roku program
rezydencji dla kompozytorów, improwizatorów i artystów dźwiękowych miał
na celu tworzenie platformy dla współczesnej muzyki oraz szeroko rozumianej
sztuki dźwięku.

Jednym z głównych
założeń programu jest
też wspieranie nowych,
twórczych kuratorskich
praktyk odnoszących
się do tematu dźwięku
i muzyki, a także
poszukiwanie sensu
skrzyżowania sztuki
i technologii.

Fundacja In Situ przez 13 lat swojej działalności zorganizowała ponad 100 wydarzeń artystycznych w Polsce i zagranicą. Do
kluczowych, cyklicznych wydarzeń realizowanych w Polsce, w Międzynarodowym
Laboratorium Kultury w Sokołowsku
należą: Konteksty – Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko
Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski
oraz Festiwal Sanatorium Dźwięku, którego odnogę stanowią rezydencje artystyczne. Zamierzeniem organizatorów jest
tworzenie w malowniczej XIX-wiecznej
dolnośląskiej wsi sanatoryjnej przestrzeni dla realizacji projektów artystycznych,
różnorodnych i interdyscyplinarnych
działań twórczych, badań, spotkań, konfrontowania poglądów, wymiany myśli
i doświadczeń, a także upowszechnianie
nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej.
Zabytkowy, niezwykły budynek dawnego
Sanatorium dr. Brehmera oraz otaczająca
go infrastruktura Parku Zdrojowego tworzą
w Sokołowsku miejsce idealne do realizacji
pobytów rezydencyjnych.

Twórcy zaproszeni do tzw. polskiego Davos
to przedstawiciele najbardziej cenionego
grona artystów dźwiękowych, współczesnych poszukujących kompozytorów i muzyków z najważniejszych centrów dźwiękowych na świecie. Koncepcja całorocznych
rezydencji artystycznych, odbywających
się w Sokołowsku oraz okolicach, opierała
się na zaproszeniu na Dolny Śląsk ośmiu
rezydentów tworzących na styku muzyki
i performansu.
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Martin
Howse

Jako pierwszy do Sokołowska, w marcu,
przyjechał Martin Howse, twórca zajmujący się artystycznym badaniem powiązań między ziemią (zjawiska geofizyczne),
oprogramowaniem i ludzką psychiką (psychogeophysics). Na terenie sanatorium badał
geosferę wsi i okolic, przy wsparciu badań
naukowych. Szukał i rejestrował dźwięki
mogące posłużyć do stworzenia instalacji.
Rezydencji towarzyszył specjalny wykład we
Wrocławiu, połączony z występem muzyka.

102

#dolnyśląsk

Mario
de Vega

W kwietniu rezydentem był Mario de
Vega, który przy współpracy z Marceliną
Wellmer pracował nad zagadnieniem
„Phase Disorder”. Podczas pobytu duet
koncentrował się na poszukiwaniu zjawisk
akustycznych w Sokołowsku. Artyści wykorzystywali techniki nagraniowe oparte na
metodzie inżynierii odwrotnej oraz zajmowali się modyfikacją materiałów zastanych
na miejscu w celu zebrania tworzywa na
serię rzeźb i występ audio-video. Cały proces oraz jego efekt końcowy został udokumentowany fotograficznie i zdigitalizowany w celu stworzenia ruchomych obrazów
opatrzonych narracją.
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Kolejnym twórcą, któr y zawitał do
Sokołowska, był Alessandro Bosetti – włoski kompozytor. Podczas rezydencji pracował nad rozwinięciem opery radiowej pt.
„The Notebooks”. Punktem wyjścia do pracy nad projektem były zgromadzone w archiwach w Brnie notatki wybitnego czeskiego kompozytora, Leoša Janáčka. Podczas
badań w Brnie Alessandro Bosetti wybrał
kilkadziesiąt notatek Janáčka i postanowił
wykorzystać je jako partyturę muzyczną.
W trakcie rezydencji w Sokołowsku artysta
pracował też nad nową wersją dźwiękową
swojej opery oraz nad stworzeniem jej wizualnego odpowiednika, odnoszącego się
do notacji Janáčka. Rezultatem była praca
audio-video na temat zapisków czeskiego
kompozytora, która została zaprezentowana
podczas Sanatorium Dźwięku 2016.

Stephen
Cornford

#dolnyśląsk

#dolnyśląsk

Alessandro
Bosetti

Stephen Cornford, angielski artysta dźwiękowy, podczas rezydencji w maju pracował
nad projektem pt. „Migration” i stworzeniem instalacji dźwiękowej złożonej z 97
dyktafonów kasetowych. Mechanika
i elektronika audio tych maszyn zostały subtelnie przekształcone – ich prosty
ruch, napięcie i hałas operacyjny zostały
połączone w wizualną i fonetyczną formę, przypominającą odgłos zmasowanej
migracji ptaków lub owadów. Instalacja
miała swoje otwarcie podczas Sanatorium
Dźwięku 2016.
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#dolnyśląsk

Valerio
Tricoli

W czerwcu w Sokołowsku przebywał rezydent Valerio Tricoli, który pracował
nad przygotowaniami do wystawienia
quasi-opery na temat jej prapoczątków
pt. „Valerio Tricoli plays Pierre Schaeffer
Diaries”. Oparte na pamiętnikach i nagraniach głosu jej twórcy, Pierre’a Schaeffera,
dzieło opowiada nieortodoksyjną historię
jednego z najważniejszych nurtów muzyki
XX wieku. W celu skomponowania dzieła rezydent przygotował we współpracy
z Danielem Muzyczukiem oraz kuratorem
Michałem Liberą libretto na podstawie
pamiętników Schaeffera, zbierał nagarnia
terenowe oraz badał monumentalną architekturę schroniska w Sokołowsku. Nagrania
uwiecznił na taśmie oraz opracował performans muzyczny z ich wykorzystaniem.
Przestrzeń sanatorium posłużyła również
jako naturalna scenografia do opery wystawianej w sierpniu.
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Sierpniowa rezydencja Olivii Block miała na celu stworzenie pracy powiązanej
z przestrzenią niszczejącego budynku dawnego sanatorium w Sokołowsku. Artystka
zaprojektowała instalację dźwiękową opierającą się na wykorzystaniu odgłosów oddechu, które nawarstwiając się i gęstniejąc, scaliły się z prawdziwym dźwiękiem
przestrzeni. Instalacja została wykonana
z ośmiokanałowej instalacji głośnikowej,
ukrytej wśród wielkich zasłon z bawełnianej gazy chirurgicznej. Falując, zasłony łapały powietrze – symulując jego ruch jako
„przepływ energii”.

#dolnyśląsk

Michael
Pisaro

#dolnyśląsk

Olivia
Block

Michael Pisaro skupił się na budowaniu
kompozycji będącej kontynuacją jego koncepcji twórczej. Nad interpretacją szkiców
do nowej kompozycji, realizowanych na
początku rezydencji, artysta miał możliwość
pracy z innymi twórcami zaproszonymi na
festiwal Sanatorium Dźwięku 2016.
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#dolnyśląsk

Keith
Rowe

Majkowski, Bryan Eubanks, Xavier Lopez,
Jonas Kocher, Gaudenz Badrutt, Emilio
Gordoa, a także artyści wizualni Bożenna
Biskupska, Radek Szlaga, Alicja Bielawska,
Daniel Koniusz, którzy na jego podstawie stworzyli kolejne partytury graficzne,
możliwe do zrealizowania w różnorodnych
konfiguracjach instrumentalnych.

Celem rezydencji Keitha Rowe’a była
kontynuacja projektu „Dry Mountain”,
zainicjowanego w ubiegłym roku wspólnie z Gerardem Lebikiem. Muzycy nagrali
wówczas swoje improwizacje, a następnie
wybrali z nich kilkuminutowy fragment
i utworzyli do niego partyturę. Podczas
rezydencji artysta rozwijał kompozycje
i współpracował przy realizacji utworu
z wykonawcami partytury. Do interpretacji
skomponowanego utworu zostali zaproszeni instrumentaliści – Johnny Chang, Mike

Podjęta przez Fundację
oraz A-i-R Wro
inicjatywa budowania
międzynarodowej
platformy rezydencyjnej
na polu muzyki
eksperymentalnej okazała
się dużym sukcesem.
Działania ośmiu rezydentów
zostały podsumowane
osobną publikacją
dokumentującą projekt
„A-i-R Sanatorium Dźwięku
Sokołowsko”. Kuratorzy
pobytów twórczych,
a jednocześnie członkowie
Fundacji In Situ, mają
zamiar w kolejnych
latach kontynuować
i rozwijać projekt.
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KOLEGIUM EUROPY
WSCHODNIEJ
IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

#dolnyśląsk

Rezydencje
Literackie
w Zamku
na Wodzie
w Wojnowicach

Wojnowice, w których
mieści się jedna z siedzib
organizacji – Zamek na
Wodzie, okazały się idealną lokalizacją dla rezydencji literackich. Odnowiony
zamek z bogato wyposażoną biblioteką i rozległym
terenem parkowym nie
mógł nie sprzyjać pracy
twórczej pisarzy. W lutym
2016 roku przy wsparciu
naszego programu przeprowadzony został wśród
tłumaczy i twórców nabór
na czterotygodniowe rezydencje.
Do udziału w nim zaproszeni zostali pisarze, tłumacze, krytycy literaccy z 24 krajów.
Swoje aplikacje złożyło 43 artystów. Na
pobyty twórcze przyjętych zostało 8 osób
reprezentujących 3 kraje – Litwę, Ukrainę
i Federację Rosyjską. Wszyscy to twórcy
uznani w środowisku literackim, nasz kraj
odwiedzali w większości nie po raz pierwszy, angażują się w działalność różnych
stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji
związanych z kulturą polską. Realizacja projektu została podzielona na 3 tury rezydencyjne, by sprzyjać wymianie doświadczeń
oraz wzmacnianiu kontaktów przez obcujących ze sobą w jednym miejscu pisarzy.
Każdemu z rezydentów została zaproponowana możliwość spotkania z publicznością.
Dodatkowo twórcy brali udział w wielu
wyjazdach i spotkaniach w ważnych dla
regionu punktach m.in. Legnicy, Lubiążu,
Świdnicy czy Wałbrzychu.

Fundacja Kolegium Europy Wschodniej
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego dzięki organizowanym wizytom studyjnym, warsztatom i konferencjom oraz wydawnictwu,
dysponuje rozległą siecią kontaktów zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie Europy.
Ponadto w Polsce fundacja gromadzi wokół
siebie środowisko wybitnych intelektualistów i twórców, którzy wspierają ją w realizacji celów statutowych.
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Natalija Jakubova w czasie rezydencji prowadziła pracę nad biografią polskiej aktorki
Ireny Solskiej (1875-1958) oraz tłumaczeniem na język rosyjski jej korespondencji. W czasie swojego pobytu odwiedziła
miejsca związane z Solską: Brzeg, Szklarską
Porębę, Kłodzko i Legnicę, a także wrocławską dzielnicę Karłowice.

Vyturys
Jarutis

#dolnyśląsk

Volodymyr Rafieienko poświęcił się pisaniu zbioru nowel pod roboczym tytułem „Polska z zamkniętymi oczami”.
Pracował też z tłumaczem nad przekładem
na język polski swojej powieści „Demon”
Kartezjusza oraz intensywnie pracował
nad swoją pierwszą książką w języku ukraińskim. Podczas pobytu Rafieienko jako
pierwszy wykorzystał fakt współdzielenia
czasu rezydencji z innymi twórcami i przeprowadził oraz spisał wywiad z Jarutisem
dla ukraińskiego czasopisma „FOKUS”.

#dolnyśląsk

Natalija
Jakubova

#dolnyśląsk

Volodymyr
Rafieienko

Pierwsza trójka
rezydentów rozpoczęła
swoje pobyty w czerwcu.
Do Wojnowic przyjechali
kolejno: Volodymyr
Rafieienko (Ukraina)
i Vyturys Jarutis
(Litwa) oraz Natalija
Jakubova (Rosja).

Vyturys Jarutis, mieszkający w Kownie
tłumacz, zajmuje się twórczością
Ol g i To k a r c z u k . W c z a s i e p o b y t u
w Wojnowicach rozpoczął prace nad tłumaczeniem „Ksiąg Jakubowych” oraz fragmentów z powieści „Bieguni”.
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W lipcu rozpoczęła się
druga tura pobytów
twórczych, w czasie
której przebywający
w Wojnowicach pisarze
uczestniczyli w festiwalu
literackim Góry Literatury,
a także byli gośćmi
panelu „EUROPEJSKA
WSPÓLNOTA SŁOWA.
Litwa – Polska – Rosja
– Ukraina”, podczas
którego poruszane
były tematy nie tylko
odnoszące się do
literatury, lecz także
do sytuacji politycznej
w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej czy
problemów społecznych
i ich wpływu na twórców.

#dolnyśląsk

Ksenia
Starosielska

Rasa
Rimickaitė

#dolnyśląsk

Podczas rezydencji pracowała nad przekładami współczesnej literatury polskiej
oraz redagowała wywiady udzielone przez
Krzysztofa Zanussiego. W Krajanowie
podczas festiwalu Góry Literatury odwiedziła Olgę Tokarczuk, którą jako pierwsza
zaprezentowała rosyjskiemu czytelnikowi
w latach dziewięćdziesiątych.

Pisarka Rasa Rimickaitė, która obecnie
mieszka w Kownie, w czasie rezydencji w Wojnowicach tłumaczyła wybór
XX-wiecznej poezji litewskiej na język
polski, przygotowała dosłowne tłumaczenia wierszy siedmiu poetów wybranych
przez litewskie PEN Centrum do swojej
antologii. Tłumaczenia zostały przekazane
uznanym polskim poetom, którzy je opracowują. Antologia ma ukazać się na przełomie 2017 i 2018 roku z okazji 100-lecia
państwowości litewskiej.
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Herkus
Kunčius

Bojczenko pracował ponadto nad przekładem „Pięknych dwudziestoletnich”
Hłaski, którego dzieła nie doczekały się
do dziś ukraińskiego tłumaczenia. Za cel
postawił sobie również odwiedzenie miejsc
we Wrocławiu, z którymi związany był
młody Hłasko.

#dolnyśląsk

Andrij Lubka pobyt w Wojnowicach wykorzystał do pracy nad książką „Cień
Owidiusza nad Europą ŚrodkowoWschodnią”, będącą połączeniem eseju
i reportażu literackiego. W ramach przygotowania do pisania i zbierania materiałów, w roku 2016 odbył dwie podróże – do
Rumunii oraz do Bośni i Hercegowiny.
Trzecią ważną podróż odbył właśnie do
Wojnowic, by przyjrzeć się bliżej krajowi,
który jego zdaniem zmienił swoją przynależność państwową i wizerunek etniczny,
ale który zamiast podziałów i konfliktów
osiągnął sukcesy polityczne i gospodarcze.

#dolnyśląsk

Ołeksandr
Bojczenko

#dolnyśląsk

Andrij
Lubka

Ostatnia, trzecia tura,
zorganizowana została na
przełomie października
i listopada. W Zamku na
Wodzie swoje rezydencje
odbywało trzech literatów
– Ołeksandr Bojczenko,
Andrij Lubka i Herkus
Kunčius. Bojczenko i Lubka
brali udział w seminariach
dla młodych tłumaczy,
natomiast Kunčius odbył
trzy spotkania na Dolnym
Śląsku wokół swojej
i Piotra Kępińskiego
książki pt. „Rozmowa
Litwina z Polakiem”.

Pochodzący z Wilna Herkus Kunčius to
pisarz i publicysta, od 2011 roku prezes
litewskiego PEN Clubu. Jak do tej pory
w Polsce ukazała się jego książka „Litwin
w Wilnie”. Podczas swojej rezydencji
w Wojnowicach pracował nad najnowszą
powieścią – „Muzeum i demony”.
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Rezydencje w Zamku na
Wodzie w Wojnowicach
to projekt zupełnie
nowy, stworzony przy
organizacyjnym udziale
A-i-R Wro, uwzględniający
potencjał wykonawcy
i jego dotychczasowe
doświadczenie
w realizowaniu działań
skierowanych do
podobnych odbiorców,
bazujących na współpracy
ze środowiskami
literackimi – nie tylko
z Wrocławia, ale też
Dolnego Śląska i z całej
Polski oraz Europy
Środkowo-Wschodniej.
Każdemu z rezydentów została zaproponowana możliwość spotkania z zainteresowaną
tematem zgłębianym podczas pobytu publicznością. Wszystkie zaangażowane w realizację rezydencji osoby zauważyły wysoką
wagę propagowania idei projektu wśród
przedstawicieli dolnośląskich instytucji,
prowadzących działalność w zakresie literatury – czy to poezji, prozy czy dramatu.
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MUZEUM
PAPIERNICTWA
W DUSZNIKACH-ZDROJU

#dolnyśląsk

Magdalena
Soboń
i Barbara
Mydlak

Podczas projektu „Mistrz
i Uczeń” Magdalena
Soboń i Barbara Mydlak
przygotowały obiekty
z wykorzystaniem
najnowszych technik
pracy z papierem,
wymieniając się wspólnie
doświadczeniem
i pomysłami. Bardzo duży
wpływ na ich twórczość
miały poznawane w tym
miejscu osoby, historia
miasteczka czy zasłyszane
legendy, które zostały
im przekazane.

„Mistrz i Uczeń”

Dolny Śląsk to region pełen niezwykłych
miejsc, inspirujących krajobrazów oraz tajemniczych historii. Szczególną rolę na mapie województwa odgrywa Ziemia Kłodzka
– obszar w dużym stopniu bardzo zaniedbany, mocno doświadczony przez wojenny czas, zniszczony powodzią, jednak wciąż
zachwycający nie tylko malowniczymi krajobrazami rodem z włoskiej Toskanii, ale też
niezwykle ciekawą architekturą uzdrowiskowych miast i miasteczek. Duszniki-Zdrój
nie stanowią tu wyjątku, a unikatowy budynek jedynego już w Polsce młyna wodnego,
pełniącego rolę czerpalni papieru, dopełnia
uroku tego miejsca.
Muzeum Papiernictwa we wrześniu
2016 roku stało się gospodarzem miesięcznej rezydencji dwóch artystek związanych
z Pracownią Papieru na Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi.
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Magdalena Soboń, która przyjechała do
Muzeum w roli Mistrza, to absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru na ASP
w Łodzi. Od 2009 roku pracuje tam jako
adiunkt w Pracowni Papieru. Zajmuje się
papierem ręcznie czerpanym, tkaniną unikatową, grafiką. Podczas swojej rezydencji
zainspirowała się dźwiękiem, który towarzyszy procesowi wytwarzania papieru ręcznie czerpanego, jego „narodzinom”. Swoją
uwagę poświęciła wszystkim odgłosom
czerpalni: rytmowi kapiącej wody, dźwiękom prasy, maszyn do rozdrabniania masy
celulozowej, ale też odgłosom rzeki przepływającej przez Duszniki. Efektem pracy
rezydencyjnej były realizacje o charakterze
przestrzennym, w formie wyjściowej nawiązujące do kształtu tuby.
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Barbara Mydlak występująca w tym duecie w roli Ucznia, to wciąż studentka ASP
w Łodzi na Wydziale Sztuk Wizualnych.
Jest laureatką wielu nagród oraz wielokrotną stypendystką Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka
Województwa Lubelskiego, Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Edukacji
Artystycznej. Podczas rezydencji w muzeum
artystka kontynuowała swoje dotychczasowe poszukiwania i eksperymenty związane
z okresową odnową świata, tajemnicą narodzin, śmierci i odrodzenia, jaką można zaobserwować w rytmie przyrody. Szczególnie
zajmowało ją nieskończone powtarzanie
tego samego cyklu, podobne do tego,
w jaki sposób powstają prace z papieru.
Inspiracją dla jej pracy rezydencyjnej stały
się formy skalne, które ujrzała podczas wędrówki po Górach Stołowych, zwłaszcza po
Błędnych Skałach. Prace powstałe w czasie
rezydencji prezentowane były na przełomie
listopada i grudnia we wrocławskiej Galerii
Sztuki Tętno.
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CENTRUM
NAUKI I SZTUKI
STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU

„Sztuka
dla Pokoju”

#dolnyśląsk

Anna
Skubisz

postawiła na pracę ze specyficznym tworzywem – wełną, która wymagała wyjątkowo
precyzyjnej obróbki. Zarówno pracownicy
Starej Kopalni, jak i młodzież z sześciu wałbrzyskich gimnazjów nie spodziewali się
tak intensywnego, ale i satysfakcjonującego
czasu przy budowie wystawy od podstaw.
To doświadczenie pokazało im, jak wiele
czynników składa się na udaną współpracę. Finałem rezydencji było otwarcie dwumiesięcznej ekspozycji w Galerii Centrum
Ceramiki Unikatowej, w którym udział
wzięli wszyscy jej twórcy.

Kompleks Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia, który powstał po zamknięciu
w 1996 roku wałbrzyskiej Kopalni Węgla
Kamiennego „Julia”, to wielofunkcyjna
przestrzeń, która wydaje się idealną lokalizacją dla pracy rezydencyjnej. W czerwcu
2016 roku, holenderska artystka o polskich
korzeniach – Anna Skubisz, miała okazję
sprawdzić potencjał tego miejsca odbywając tu miesięczną rezydencję „Sztuka dla
pokoju”. Ideą projektu było zachęcenie
do szerzenia pokojowych postaw i zachowań, poprzez współpracę Skubisz i ponad
50 wałbrzyskich gimnazjalistów przy tworzeniu koncepcji wystawy oraz jej realizacji
w formie grupy rzeźb aniołów – „posłanników pokoju”.

Projekt stał się punktem
inicjującym współpracę
Starej Kopalni
z gimnazjalistami, których
szkolny program nauczania
nie zawiera zajęć
związanych ze sztuką.

Cykl spotkań i warsztatów z udziałem młodzieży okazał się dla każdej z zaangażowanych w realizację rezydencji stron dużym
wyzwaniem. Projektantka, absolwentka
ArtEZ School w Zwolle, która w swojej
pracy artystycznej eksperymentuje z nowymi formami ekspozycji wystawienniczych,

Natomiast Anna Skubisz pierwszy raz od
wielu lat miała okazję odwiedzić kraj swojego ojca, pracować warsztatowo z tak dużą
grupą młodzieży oraz poznać Wałbrzych
i Wrocław.
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W czasie dwóch
lat, 38 organizacji
podzieliło się z nami
swoimi koncepcjami
na – często swoją
pierwszą w działalności
projektowej – rezydencję
artystyczną.

05
Konkurs
dla NGO
i spółdzielni
socjalnych
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W drugiej połowie
2016 roku, gdy swoje
finały miały projekty
wybrane podczas III edycji
konkursu, widoczna stała
się linia tematyczna,
wspólna dla wszystkich
realizowanych we
Wrocławiu i na Dolnym
Śląsku rezydencji.
Punkt wyjścia do rezydencyjnych działań artystów, kuratorów, animatorów czy
społeczników oraz często również główną
inspirację dla rozbudowy ich koncepcji stanowiły miejsca, w których pobyty rezydencyjne się odbywały.

Pomysł na zainicjowanie współpracy z wrocławskimi i dolnośląskimi organizacjami
pozarządowymi oraz spółdzielniami socjalnymi, który zrodził się w zespole A-i-R
Wro w 2015 roku, mimo początkowych
trudności związanych z wypracowywaniem metod współpracy międzysektorowej, został zrealizowany w aż 4 edycjach
i 7 projektach rezydencyjnych.

I tak w przypadku projektów „DUETY”
Fundacji Teatr Bezdomny (I edycja) czy
„BACH!” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
(II edycja) to Świdnica była polem do
współdziałania różnych środowisk, miejscem, które warte jest eksplorowania i podejmowania aktywności nie tylko artystycznych, lecz także społecznych. Miasto
dla rezydentów biorących udział w projekcie stawało się tymczasowym domem oraz
przestrzenią prezentacji swojej twórczości.

Specyfika działań
przeprowadzanych
podczas pobytów
rezydencyjnych, związana
z nimi zmienność,
konieczność gotowości do
podejmowania szybkich,
często kluczowych dla
artysty/ów decyzji, stały
się realną codziennością
dla nowych podmiotów.
Wzrastające z każdą edycją konkursu zainteresowanie prowadzeniem rezydencji, spowodowało uruchomienie specjalnej, czwartej jego odsłony, w której aplikować mogły
również samorządowe instytucje kultury.
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W rezydencjach „Rewizyta” Fundacji
Wersja (II edycja) i inicjatywy Wykwit oraz
„DADA-baba” Fundacji h/2 (III edycja)
dwie budowle – w obu przypadkach poniemieckie wille, przyjmowały rolę nie tylko
zastępczego domu, lecz także pracowni czy
galerii. Zarówno wrocławska willa przy
Al. Kochanowskiego 21, jak i mysłakowicka
willa zwana Czerwonym Dworkiem 8, były
świadkami zapoznawania się organizatorów
i rezydentów, podejmowania pierwszych
prac rezydencyjnych, ale również konfliktów i trudności, które w toku realizacji każdego projektu mogły się pojawić. Dla artystów tu przebywających stały się one bazą/
kwaterą główną na czas rezydencji.

W listopadzie
2016 roku podczas dwóch
dni spotkań, prezentacji
i rozmów, którym
towarzyszyła wystawa
„Lary i Penaty. Miejsce jako
oś działań artystycznych”,
odbyła się nieformalna
ewaluacja podejmowanych
działań oraz dzielenie
się doświadczeniami
i wymiana między
poszczególnymi
organizacjami
refleksji związanych
z przebiegiem rezydencji.

Takiego komfortu nie mieli twórcy realizujący projekty „Drogi do domu”
Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji
im. Tymoteusza Karpowicza (II edycja)
oraz „KOBIETOSTAN” Fundacji Jubilo
(IV edycja), którzy skupieni byli na odwiedzaniu cudzych domów – często tylko
tymczasowych lub zastępczych. Ta podróż,
w małej skali, lecz z dużym nagromadzeniem doświadczeń, dostarczała artystkom
wrażeń, uczuć i historii, które pieczołowicie
kolekcjonowane, znalazły swoje odzwierciedlenie w efektach (książka, serial, zdjęcia
i spektakl).

Sukces wszystkich zorganizowanych dzięki
programowi twórczych pobytów artystów
pozwala nam wierzyć, że ich idea trafiła na
podatny grunt, który w przyszłości stanie
się fundamentem dla kolejnych projektów
kontynuowanych już bez naszego wsparcia. Niezwykle satysfakcjonujący okazał
się również fakt, że bardzo często to ukryte w mniejszych miejscowościach regionu,
nieformalne ośrodki rezydencyjne, są miejscami, gdzie powstają jedne z najbardziej
wartościowych projektów.

W formie dosłownej „dom” na główny temat działań wzięli aktorzy realizujący dwa
spektakle w ramach projektu „Zrozumieć
świat. Proces/codzienność” Stowarzyszenia
Teatralnego Teatru Cinema (III edycja),
którzy podczas spotkań warsztatowych pracowali nad tematem współdzielenia domu.
Różnorodność doświadczeń związanych
z realizacją konkursowych rezydencji, bardzo wysoka wartość i jakość projektów
oraz ich ciekawa problematyka zrodziły chęć prezentacji ich szerszemu gronu
odbiorców, którzy nie mieli szansy ich
wcześniej zobaczyć.
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Fundacja
Wersja
i Grupa
Warstwy
„Rewizyta”
Nina Adelajda
Olczak

Adam Martyniak, Michał Mejnartowicz
i Karolina Włodek, członkowie
Grupy Warstwy swoje początki pracy
w i z willą przy Al. Kochanowskiego 21
wspominają tak:

„Wszystko zaczęło się
od tego, że chcieliśmy
działać twórczo w domu,
w którym mieszkamy.
Skoncentrowaliśmy
się na jego specyfice
i oplatających go
kontekstach, jednocześnie
podejmując próbę
rezygnacji z naleciałości
wystawienniczych. Tak
przy Wykwicie zaczęliśmy
realizować Warstwy”.
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Jedną z kolejnych Warstw stała się rezydencja „Rewizyta”, poświęcona artyście
o niemieckich korzeniach, którego życiorys wpisywałby się w transgraniczną,
polsko-niemiecką narrację.
Na wezwanie to odpowiedziała Nina
Adelajda Olczak – artystka o wielowarstwowej tożsamości: rodowita Ślązaczka, na co
dzień mieszkająca i pracująca w Niemczech,
pracująca głównie w zakresie sztuki nowych
mediów – filmie eksperymentalnym, performansie oraz instalacji video.

Rezydencja w założeniu
miała być inspirowana
tematem przesiedleń,
tożsamości narodowej
oraz związanymi z nią
stereotypami, jednak
w trakcie trwania projekt
skoncentrował się na
współdziałaniu z lokalnymi
mieszkańcami.
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Artystka zaproponowała rozwinięcie i przekształcenie inicjatywy w „Rewolucję na
Zaciszu”, czyli ćwiczenia otwierające umysł
na nowe pomysły, cudze racje czy zrozumienie własnych ograniczeń. Rezydencja
stała się dla artystki podstawą do działań
rewolucyjnych, pojmowanych w szerokim
zakresie: społecznym, kulturowym, ekologicznym czy też politycznym. Na okres
„Rewizyty” dom założycieli Warstw stał się
siedzibą sztabu „Rewolucji na Zaciszu”.

Cały projekt strukturą
przypominał
wielowarstwowy
przekładaniec.
Spodziewany ciężar
– wątpliwość „kto tu jest
u siebie, a kto w gościnie”
przesunął się na stronę
pytań „w jaki sposób
możemy się integrować”
i „co możemy zmienić”?

Lipiec minął artystce i jej opiekunom pod
znakiem ciągłego doglądania postępów
szykowanego przewrotu, w tym kontaktu z mieszkańcami i wypracowania skutecznych metod wspólnotowego oporu
– przystosowanych do potrzeb i realiów
Wrocławia. Otwarcie na dyskusję i szeroko
pojęta wymiana, będące jednym z centralnych punktów działań Niny, znakomicie
wpisały się w główne założenia inicjatywy
Warstw. Rezydencja obfitowała w liczne
mniejsze i większe wydarzenia – pierwszy
wieczór Niny rozpoczęło otwarcie ekspozycji projektu „Polska gościnność”, swego
rodzaju „prezentu powitalnego” dla specjalnego gościa z „Rajchu”, następnie odbyło
się spotkanie z Niną pt. „Hanyska na bezuchu”, podczas którego artystka opowiadała
o swojej postawie twórczej.

Działania, w które włączali się zaciszanie (i nie tylko), stworzyły zaczątek sieci
sąsiedzkiej, bazującej na zastanych potrzebach, specyfice życia „tutaj” i mające
charakter „stałej ingerencji” w historię
domu przy Alei Kochanowskiego. Czas
spędzony z sąsiadami był przyczynkiem do
zacieśnienia więzi z lokalną społecznością.
Dom otrzymał szansę, by stać się miejscem
spotkań, co pozwala na wymianę wrażeń
i wniosków, nie wchodząc w typowy dla
instytucji ustrukturyzowany model edukacyjny, którego członkowie Grupy Warstwy
nie są zwolennikami.
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Fundacja
na Rzecz
Kultury
i Edukacji
im. Tymoteusza
Karpowicza

„Drogi do domu” to
jeden z tych projektów,
w których trudno
określić, który z efektów
kilkumiesięcznej pracy
zespołu osób jest tym
głównym, najważniejszym.
Sam proces realizacji,
negocjowania warunków
współpracy czy docierania
się i kształtowania relacji
artystka-kurator, mogłyby
stać się materiałem na
rezydencję.

„Drogi do Domu”
Karolina
Błażejczak

Założenie będące punktem wyjścia do projektu, czyli stworzenie tzw. „dokumentu
cross-medialnego”, w którym materiały filmowe, fotograficzne, dźwiękowe i literackie
wchodząc w różne relacje, tworzą spójną
całość, szybko zostało poddane weryfikacji i doprowadziło do przewartościowania
priorytetów rezydencji.

Miał być film dokumentalny, powstał
miniserial w 6 odcinkach. Miała być
kilkustronicowa broszura, powstała
piękna publikacja. Podczas dwumiesięcznej rezydencji Karoliny Błażejczak,
realizowanej przy wsparciu kuratora
– Lecha Molińskiego, współpracującego
z Fundacją na Rzecz Kultury i Edukacji
im. Tymoteusza Karpowicza, element zaskoczenia i nagłej zmiany, stale towarzyszący zaangażowanym w niego osobom,
okazał się czynnikiem napędzającym bieg
całego projektu.

24-letnia artystka w sierpniu 2016 roku
wybrała się z mamą Elżbietą, przedstawicielką nowych osadników, którzy w latach
1978-1994 brali udział w powstawaniu
dróg w okolicach Gryfowa Śląskiego,
Świeradowa-Zdroju, Barcinka, Rybnicy,
Zgorzelca, Czerniawy oraz leśnych tras
w Nadleśnictwie Szklarska Poręba, w dokumentalną podróż w czasie i przestrzeni. Błażejczak dzięki opowieściom swojej
mamy próbowała przywołać czasy, których
sama nie mogła pamiętać, jednocześnie
chciała zrozumieć realia, w których w tamtym okresie musiała funkcjonować dojrzewająca, pracująca kobieta i poznać towarzyszące jej przeżycia.
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Wyprawa po trasach,
budowanych m.in. przez
Elżbietę, stała się dodatkowo
pretekstem do przywrócenia
wspomnień o Dolnym Śląsku,
latach 70. i 80. oraz okresie
transformacji.
Udokumentowane zostały tu zmiany gospodarcze, architektoniczne i społeczne, a wśród
licznych, zawartych w tekście anegdot, pojawia
się refleksja nad rolą kobiety w społeczeństwie
polskim. „Drogi do domu” to również fascynująca opowieść o zapomnianych pionierach,
dzięki którym małe miejscowości w regionie
zostały na nowo odkryte dla świata. W stworzeniu przekonującego obrazu ich życia pomogli
sami bohaterowie – przyjaciele i koledzy z pracy
Elżbiety, z którymi spotkała się artystka.
Efektem tej wielowątkowej rezydencji jest zbiór
reportaży literackich, zilustrowanych archiwalnymi zdjęciami pozyskanymi od spotkanych
osób oraz fotografiami, które wykonała sama
Błażejczak. Całości dopełniają krótkie filmy,
dokumentujące wspólne wyprawy artystki
i bohaterki, matki i córki, kobiety urodzonej
w wolnej Polsce i jej matki, dorastającej w czasach PRL-u, a zarazem pracującej w zdominowanym przez mężczyzn zawodzie przy fizycznej
budowie dróg.
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Parafia
EwangelickoAugsburska
w Świdnicy

Szczególnie ważny w koncepcji rezydencji
był fakt multidyscyplinarności projektu
przy bardzo wyraźnym podkreśleniu roli
artysty w propagowaniu wśród niefestiwalowej, niekoniecznie obeznanej muzycznie
społeczności, twórczości Bacha.

Muzyka klasyczna
kojarzona jest z obszarem
sztuki dostępnym
dla koneserów, mało
atrakcyjnym dla
przeciętnego widza,
natomiast cały program
rezydencji zaplanowany
został tak, by temu
stereotypowi zaprzeczyć
i zaangażować w działania
osoby w każdym wieku
i z różnym kapitałem
kulturowym. Kolejnym
ważnym aspektem
działań było wyjście
rezydenta w przestrzeń
miasta, z założenia
tę mniej uczęszczaną
i niekoniecznie położoną
w centrum.

„BACH!”
Robert Bachara

Rezydencja „BACH!” realizowana przez
świdnicką Parafię Ewangelicko-Augsburską
pw. św. Trójcy powiązana jest z kojarzonym
w Polsce i na świecie, organizowanym od
15 lat w Świdnicy Festiwalem Bachowskim.
Tym razem unikatowy zabytek, w którym
ma miejsce większość wydarzeń festiwalowych – Kościół Pokoju, stanowił tylko
jedną z inspiracji dla artysty odbywającego w mieście rezydencję. Młody skrzypek
– Robert Bachara, w czasie trzytygodniowego pobytu pracował z mieszkańcami nad
interpretacją sonat i partit Jana Sebastiana
Bacha. Tym działaniom towarzyszyło wiele drobnych działań w przestrzeni całej
Świdnicy oraz spotkań ze społecznością
okolicznych gmin. Artysta zaplanował akcje wykorzystujące różne media i techniki
– tymczasowe interwencje w przestrzeni,
działania fotograficzne czy filmowe. Na
każdym etapie towarzyszyły mu dwie osoby
– opiekun-świdniczanin, Krzysztof
Dix, który odgrywał rolę przewodnika
po mieście i pomagał zgłębić odkrywane wątki i historie oraz fotograf, Maciej
Ławniczak, dokumentujący przebieg
rezydencji, lecz także zaangażowany
w działania artystyczne.
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Mi n i k o n c e r t y o d by ł y s i ę m . i n . n a
Osiedlu Młodych, Dworcu Kolejowym,
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku
dla Nieletnich, Domu Dziennego Pobytu
„Senior-Wigor”, fabryce Pafal, a także
w miasteczkach i wsiach wokół Świdnicy
– Bagieńcu, Zagórzu czy Pogorzale.
Rezydencja umożliwiła Bacharze pracę
w naturalnej tkance miasta, w jego przestrzeniach i instytucjach publicznych,
w których koncerty zwyczajnie nie są organizowane. Udało mu się skłonić świdniczan
do wzięcia aktywnego udziału w przedsięwzięciu – wiele osób, które nigdy nie brały
udziału w życiu muzycznym miasta, podążało za skrzypkiem, by słuchać kolejnych
jego występów. Rezydencja przyczyniła się
do „odczarowania” miasta i tych jego rejonów, które są przez samych mieszkańców
niedoceniane, traktowane jak „sypialnia”
Wrocławia, a przez młodych opuszczane.
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Stowarzyszenie Teatralne
Teatr Cinema

Zaproszenie na rezydencję do Piechowic-Michałowic dwóch artystów Teatru Akhe
z Rosji stało się okazją do konfrontacji
uprzedzeń, lęków związanych z inną kulturą, z realnym człowiekiem. Maksim Isaev
i Pavel Semchenko, oraz artyści z Teatru
Cinema – Małgorzata Walas-Antoniello,
Izabela Terek-Jopkiewicz, Anna Krych,
Zbigniew Szumski i Tadeusz Rybicki poprzez działania we wspólnej przestrzeni,
wymianę idei i doświadczeń, stworzyli
platformę dla międzynarodowego dialogu
na polu sztuki. Stowarzyszenie ma na swoim koncie wiele podobnych działań, które
pomagają edukować i wykształcać postawy
otwartości i tolerancji. Ze względu na szczególnie ważną dla obszaru interwencji artystycznych tematykę oswajania z „obcym”,
poprzez efemeryczne, drobne działania
przede wszystkim wśród młodzieży i przeciętnych mieszkańców Jeleniej Góry oraz
Piechowic-Michałowic, projekt teatralny
„Zrozumieć świat. Proces/codzienność”,
okazał się dużym sukcesem.

„Zrozumieć
Świat. Proces/
Codzienność”

W ramach rezydencji odbyły się zarówno
warsztaty z młodzieżą szkolną, warsztaty
z mieszkańcami regionu, jak i spotkania artystów-rezydentów w grupach roboczych.
Pracując nad przysłowiami i przypowieściami z naszego regionu, aktorzy stawiali
uczestnikom i widzom pytanie o tożsamość
dolnośląską. Punktem wyjścia do pracy był
znany im doskonale z życia codziennego
specyficzny pejzaż, pełen tęsknoty i resentymentów, ale też przesiąknięty dynamiką
związaną z adaptacją do nowego, odmiennego kulturowo miejsca. Tę specyfikę doświadczeń członkowie międzynarodowej
grupy starali się wykorzystać podczas pracy.

Teatr Akhe: Maksim Isaev
i Pavel Semchenko
Teatr Cinema: Małgorzata
Walas-Antoniello, Izabela
Terek-Jopkiewicz, Anna
Krych, Zbigniw Szumski
i Tadeusz Rybicki
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Główną osią tematyczną warsztatów teatralnych stało się dla rezydentów hasło
– „Zrozumieć świat. Bajki i ludowe opowieści jako źródło wiedzy o korzeniach
tożsamości”. Podczas spotkań z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Jeleniej Górze oraz dorosłymi uczestnikami warsztatów w Miejskim Domu
Kultury Muflon w Sobieszowie rezydenci
badali, jak bajki, przypowieści, przysłowia
są niezbywalnym elementem tożsamości
narodowej. Swoje refleksje ukazali w przedstawieniu „Dom”. Ten sam punkt wyjścia
do pracy grupa postawiła również sobie
podczas spotkań roboczych, jednak lipcowa tragedia w Nicei (atak terrorystyczny
z 14.07) i związane z nią emocje, zakłóciły
dotychczasowy tok działań, a wypracowany podczas wcześniejszych prób spektakl
uległ dekonstrukcji. Jak stwierdzają sami
organizatorzy:

„Pierwszy pokaz
pt. ’Dom’ okazał się
krainą niewinności,
której domyślamy się
w przypowieściach
i bajkach. Drugi, Nicea/14
VII był wyjściem w krainy
niewinności i wejściem
w krainę dojrzałości
ułomnej, pełnej uprzedzeń
i strachu”.
Spotkanie artystów związanych z dwiema grupami teatralnymi nie tylko doprowadziło do powstania dwóch pełnowartościowych przedstawień, lecz
również wpłynęło na późniejszą współpracę
Stowarzyszenia Teatralnego Teatr Cinema
z aktorami rosyjskimi.
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„DADA-baba”
Aleksandra
Bełz-Rajtak,
Kuba Rajtak,
Mikołaj Rajtak
i Karolina Włodek

Rezydencja artystyczna „DADA-baba.
Podążając za dzieckiem” była trzecim
projektem realizowanym w zabytkowym
Czerwonym Dworku 8 w Mysłakowicach,
w ramach cyklu rezydencji wiejskich
„Sekrety”. Każdy z pobytów w przestrzeni
wiejskiej willi miał na celu badanie otoczenia i wniknięcie w codzienność – wysiedlonej niemal całkowicie po II wojnie światowej, a dziś jednej z największych w Polsce
– wioski. Cechy samego miejsca, jak i budynku, w którym odbywają się działania,
bez wątpienia determinowały przebieg rezydencji, co stało się kolejnym, ciekawym
aspektem odkrywania lokalnej, dolnośląskiej specyfiki.

#dolnyśląsk

Fundacja h/2
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Na rezydencję do „domu pobytów twórczych” zaproszona została artystka-matka
– Aleksandra Bełz-Rajtak, której praca
twórcza wynikała w dużym stopniu z relacji ze swoimi małymi dziećmi, kierującymi
ją w interesujące miejsca, zwracające jej
uwagę na mało ważne dla dorosłych detale. Pomijany często, ale bardzo istotny
problem godzenia obowiązku bycia matką
z zawodem artysty został przekuty w siłę
całego przedsięwzięcia.

Młoda rezydentka
została zaproszona
przez kuratorkę
– Karolinę Włodek,
która jednocześnie
asystowała jej artystycznie
i zachęcana była do
czerpania z potencjału
dziecięcej ciekawości,
świeżości spojrzenia,
nadawania dzieciom
statutu kompetentnego
i równorzędnego
z dorosłym odbiorcy
świata zewnętrznego.

Dodatkowo dzieci – czteroletni Mikołaj
i roczny Kuba, stały się naturalnym łącznikiem pomiędzy rezydentką a mieszkańcami wsi, którzy zgodnie z założeniami
projektu byli bardzo ważnym ogniwem
w procesie jego realizacji. „Podprogowa”
edukacja artystyczna lokalnej społeczności,
która dokonywała się w trakcie odkrywania
przestrzeni wokół Czerwonego Dworku,
miała na celu oswojenie osób często sceptycznie nastawionych do sztuki współczesnej i uczynienie z nich odkrywców tytułowych „Sekretów”. Udało się to dzięki
zainicjowanym przez chłopców kontaktom
z Klubem Seniora czy organizacji warsztatów robienia „widoczków” dla miejscowych
dzieci. Naturalność zaplanowanych działań
zyskała również uwagę pobocznych odbiorców, którzy wzięli udział w finałowym
spacerze-prezentacji w przestrzeni ogrodu
i budynku willi. Instalacje stworzone przy
wsparciu mieszkańców wykorzystywały
dostarczone przez nich wcześniej do domu
przedmioty codziennego użytku – miotły,
słoiki, okna, stare kontakty czy naczynia.
Tym samym „DADA-baba” wpisała się
w typ projektów site-specific, zakładających
niewielkie interwencje, wykorzystujących
zastaną przestrzeń.
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„Kobietostan”
Irene Ros
i Agnieszka
Bresler

#wrocław

Fundacja
Jubilo

Fundacja Jubilo od początku swojego istnienia zajmuje się organizacją projektów,
w centrum których znajdują się osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym.
Poprzez artystyczne aktywności, jak warsztaty teatralne, taneczne czy zajęcia creative writing, skierowane m.in. do osób
z doświadczeniem choroby psychicznej,
niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo
młodzieży, mniejszości romskiej, osób
bezdomnych, więźniów, seniorów, trudnej
młodzieży czy uchodźców, a okazjonalnie
także dla więźniarek Zakładu Karnego
Nr 1 we Wrocławiu oraz podopiecznych Schroniska i Noclegowni św. Brata
Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek
z Dziećmi, stara się zwrócić uwagę na problem niedostatecznej oferty kulturalnej dla
tych mniejszości.

Mikrorezydencja „KOBIETOSTAN” poświęcona jest kobietom zagrożonym wykluczeniem społecznym i mającym trudności z dostępem do kultury. Trzy artystki
– włoska reżyserka teatralna biegła w temacie kobiecych uprawnień – Irene Ros,
aktorka i aktywistka związana z Fundacją
– Agnieszka Bresler oraz fotografka, odbyły cykl spotkań i warsztatów w dwóch
miejscach – żeńskim areszcie śledczym
i schronisku dla kobiet i matek z dziećmi.
Działania z podopiecznymi tych placówek
stały się dla artystek punktem wyjścia do
budowania ich autorskiego performansu/
spektaklu, inspirowanego badaniem stanu
kobiety we współczesnym świecie.
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Szczególnie interesujące
w założeniu rezydencji
było postawienie artystek
w roli pośredniczek
między światem kobiet
przebywających w dwóch
– w pełni lub częściowo
izolowanych
– miejscach a powszednim
światem zewnętrznym.
To one, posługując
się praktykowanymi
przez siebie środkami
wyrazu, na podstawie
swoich warsztatowych
doświadczeń w każdym
z tych trzech miejsc,
przekazywały w formie
performatywno-teatralnej
emocje, problemy
i tematy, z którymi się
w nich spotkały.

Pozwoliło to na ukazanie szerszej publiczności specyfiki niedostępnego jej na co dzień
środowiska. Dodatkowo dla samych uczestniczek warsztatów podjęte aktywności miały duże znaczenie, otworzyły je na innych
ludzi, ich własne emocje i ciało, nauczyły
radzić sobie z sytuacjami publicznymi.
Doświadczenie Ros i Bresler w działaniach adresowanych do kobiet zagrożonych wykluczeniem, było szczególnie
ważne. Mnogość zastosowanych środków
(warsztaty teatralne, pisanie własnych
tekstów, wystawa fotograficzna) pozwoliły na ukazanie specyfiki każdej z grup
w możliwie pełny sposób. Finałowy spektakl i pokazywana w jego czasie wystawa fotografii wykonanych podczas spotkań w ośrodkach, spotkały się z dużym
zainteresowaniem publiczności.
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#rozwój
#edukacja
#wymiana doświadczeń
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Czym tak naprawdę są rezydencje artystyczne i w jaki sposób je definiować?
Gdzie umieszczone są punkty odniesienia,
według których określamy, czy jakieś działanie artystyczne rezydencją jest czy też nią
nie jest? Jakie są korzyści wynikające z tego
rodzaju działań dla samych artystów oraz
sektora sztuki i kultury, a z jakimi trudnościami mierzą się osoby w rezydencje
zaangażowane? Jak finansować projekty,
w których pierwotnie założone cele i rezultaty mogą ulec transformacji już pierwszego dnia rezydencji, a ich inkluzywność
jest często sztucznie dodana i służy jedynie
zyskaniu wyższej punktacji podczas oceny
wniosków o dofinansowanie? Czy działania
rezydentów, którzy skupiają się na sobie
i na swoim rozwoju są mniej wartościowe

od projektów artystycznych skierowanych
do lokalnych społeczności? I wreszcie, jaka
powinna być i czym powinna się charakteryzować instytucja bądź organizacja realizująca projekty rezydencyjne – bez względu
na to, czy są to rezydencje dla artystów,
kuratorów, animatorów, menedżerów kultury lub kolektywów, czy są to działania
artystyczne, animacyjne, badawcze lub
zaangażowane społecznie.
Między innymi na te pytania staramy się
odpowiedzieć wspólne z grupą praktyków
i ekspertów uczestniczących w serii międzynarodowych spotkań A-i-R Wro Talks,
organizowanych przez A-i-R Wro.
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Programy rezydencyjne funkcjonują dziś
na najróżniejszych zasadach: od tych bezpłatnych, zapewniających artystom nocleg,
budżet produkcyjny oraz wsparcie merytoryczne, po programy oferujące bogato wyposażone studia, za używanie których artyści muszą zapłacić. Rezydencje pojawiają się
też jako działania poboczne przy festiwalach, teatrach czy też w ramach międzysektorowych inicjatyw, które łączą środowiska
artystyczne, akademickie i biznesowe. Jak
widać definicje są różne i niejednoznaczne,
a każdy z organizatorów buduje rezydencje
samodzielnie na podstawie własnych możliwości i nadaje kierunek, w którym pragnie,
aby się rozwijały. W Polsce jednak ta formuła wciąż pozostaje mało rozpoznawalna
i zdecydowanie nie została rozwinięta w wystarczający dla sektora kultury sposób.

Rezydencja artystyczna – projekt lub program umożliwiający pojedynczemu artyście
bądź grupie artystów tymczasowe działanie
poza miejscem ich zamieszkania lub pobytu. Okres pracy nie jest jednoznaczny
– artyści mogą przebywać na rezydencji od
kilku tygodni do kilku miesięcy. Istnieją
też programy, które rezydencjami określają
jednodniowe, pop-up’owe akcje artystyczne, do których autorzy przygotowywali
się zdalnie.

Zupełną nowością,
efektem postępu
technologicznego oraz
faktu, że wkroczyliśmy
w erę cyfrową, są
rezydencje, które nie
wymagają podróży
– artyści na nie zaproszeni
działają w Internecie
i pracują ze sobą
za pośrednictwem
Skype’a bądź
innych komunikatorów.
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A-i-R Wro Talks to nie tylko
spotkanie profesjonalistów
z różnych części Europy. To
także wspólne tworzenie
platformy, której celem
jest wsparcie artystów,
kuratorów i organizatorów
rezydencji w stworzeniu
jak najbardziej efektywnej
formuły działania,
dialog pomiędzy
przedstawicielami różnych
kultur, a przede wszystkim
pogłębianie i poszerzanie
współpracy pomiędzy
zaangażowanymi
podmiotami bez względu
na ich status finansowy
czy prawny.

Pierwsza edycja A-i-R Wro Talks odbyła
się we Wrocławiu we wrześniu 2015 roku
i zebrała grupę kilkunastu osób na co dzień
zajmujących się rezydencjami artystycznymi. Głównym tematem panelu dyskusyjnego i dwudniowych warsztatów była próba
analizy funkcjonującego w Europie systemu
rezydencyjnego oraz wymiana doświadczeń
między uczestnikami. Spotkanie to nie wyczerpało wprawdzie tematyki rezydencji artystycznych, ale stworzyło solidne podstawy
do kontynuowania dyskusji i pogłębiania
wymiany doświadczeń między praktykami.

Jest to także otwarta rozmowa na tematy
problematyczne: jak finansować projekty
rezydencyjne, w jaki sposób je komunikować i budować relacje pomiędzy organizatorami a publicznością, a wreszcie w jaki
sposób wspierać działania niezależne i oddolne, będąc organizacją bądź instytucją
finansowaną ze środków publicznych.
Na przełomie listopada i grudnia 2016
roku we Wrocławiu odbyła się druga edycja
A-i-R Wro Talks, którą zainicjował otwarty panel dyskusyjny dotyczący możliwości
rozwoju, jakie rezydencje dają organizacjom
i instytucjom kultury.
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Głównym celem A-i-R Wro Talks 2.0 było
wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń
pomiędzy profesjonalistami oraz rozwijanie
networkingu zainicjowanego w czasie zeszłorocznej edycji. Program spotkania objął
warsztaty i dyskusje panelowe z ekspertami
i praktykami aktywnie wspierającymi mobilność artystów, kuratorów, freelancerów,
specjalistów, twórców indywidualnych i kolektywów artystycznych. W trakcie trzech
dni uczestnicy A-i-R Wro Talks 2.0 mieli
okazję porozmawiać o roli programów rezydencjalnych w sektorze kultury, ich modelach, sposobach pozyskiwania środków
na działalność oraz ich kondycji finansowej w poszczególnych rejonach Europy.
Trzeciego dnia spotkania uczestnicy odbyli wizytę studyjną w Sokołowsku, gdzie
Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ od
2015 roku realizuje we współpracy z A-i-R
Wro program rezydencji artystycznych
skierowany do kompozytorów i muzyków
związanych z sound artem.
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Refleksją nasuwającą się
po drugiej edycji A-i-R
Wro Talks jest fakt, że
w sektorze kultury wciąż
bardzo odczuwalna jest
silna potrzeba tworzenia
nowych więzi partnerskich
pomiędzy instytucjami
i organizacjami z Europy.
Ze względu na swoją
otwartość formuła
rezydencji artystycznych
jest naturalną platformą
do urzeczywistniania tego
typu relacji.
Dzięki wspieraniu mobilności artystów kolejne podmioty rozwijają swoje programy,
stają się bardziej otwarte na dialog i szukanie własnej tożsamości poza kontekstem
lokalnym. Artyści w swojej pracy coraz częściej decydują się angażować społeczności,
wśród których tworzą podczas rezydencji,
dając mieszkańcom miast i mniejszych
miejscowości nowe kompetencje kulturowe. Dzięki temu powstają nowe inicjatywy, które bardzo często utrwalają się wraz
z upływem czasu i redefiniują kulturę danego miejsca, wzbogacając ją o nowe znaczenia i wartości.
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