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Szanowni Państwo,
Z wielką satysfakcją przekazuję Państwu raport Kulczyk Foundation za 2007
rok.
Był to rok ze wszech miar wyjątkowy zarówno dla Fundacji jak i jej siedziby,
Starego Browaru, który powiększył się o nowe skrzydło handlowe i dodatkową
przestrzeń dla prezentacji sztuki. Miniony rok był dla mnie istotny ze względu
na otwarcie niezwykle osobistej prezentacji dzieł sztuki z mojej kolekcji. Wysta
wa ta, dzięki pomocy i wysiłkowi wielu osób, przyniosła ogromny sukces.
Działania Fundacji konsekwentnie kreują wyjątkowe w skali kraju wydarzenia
artystyczne, o czym świadczy wiele propozycji współpracy oraz publikacje,
wymieniające nasze projekty w czołówce najistotniejszych zdarzeń kulturalnych
ostatnich lat. Niech za przykład posłuży fakt, iż w minionym roku Galeria Stary
Browar, jako pierwsza w Polsce, gościła wystawę wybitnej fińskiej artystki Eiji-Liisy Ahtili, a zainteresowanie „sezonem fińskim” (Focus Finland) przeszło
nasze najśmielsze oczekiwania.
Kalendarz wydarzeń projektu Stary Browar Nowy Taniec obfitował w niezwykłe
spektakle, warsztaty, spotkania z „klasykami” historii tańca współczesnego
ze świata. Wydarzeniem sezonu była pierwsza w Polsce wizyta legendarnej
choreografki amerykańskiej Yvonne Rainer i kolejna doskonała edycja festiwalu
podsumowującego taneczny sezon w Browarze. Nie zabrakło też premier – solo
wych spektakli młodych polskich twórców w ramach programu SOLO PRO
JEKT i uznanego za jedno z najciekawszych w tym sezonie przedstawienia NIC
poznańskiego towarzystwa gimnastycznego.
Udało nam się zorganizować wiele wydarzeń związanych z prezentacjami kina
eksperymentalnego, w ramach którego gościliśmy przedstawicieli słynnych insty
tucji zajmujących się archiwizacją filmu i video: New York Film-makers Coop czy
Electronic Art Intermix. Także program muzyczny wypełniły znakomite koncerty
z udziałem wybitnych muzyków sceny elektronicznej czy improwizowanej.

Dear Ladies and Gentlemen,
With utmost satisfaction I am bringing to you Kulczyk Foundation’s 2007
Annual Report.
2007 was truly a special year for both the Foundation and the place of its
location, Stary Browar, which at that time acquired a new commercial wing
and new exhibition space. It was also a special year for me personally due
to the opening of a very private presentation of art from my own collection.
This exhibition, thanks to the help and devotion of many people engaged in
the project, turned out to be an impressive success.
The Foundation’s regular activities translate into the organization of art
events unique to the whole country, which is confirmed by numerous co
operation proposals that we receive and press publications which place our
initiatives among top cultural events of the recent years. Suffice to mention
that in 2007 Stary Browar as the first art gallery in Poland hosted an exhibi
tion of renowned Finnish artist Eija-Liisa Ahtila, and to recall the enthusias
tic response to “the Finnish season” at Stary Browar (Focus Finland) which
was far beyond our expectations.
The dance program’s calendar of events (Stary Browar Nowy Taniec) was
rich in unprecedented spectacles, workshops, meetings with international
artists who are regarded classics in the canon of modern dance. This sea
son’s unquestionable top event was the first visit to Poland of legendary
American choreographer Yvonne Rainer, or altogether outstanding edition of
another Stary Browar dance season’s closing festival. This year’s program
abounded in premiere shows – solo spectacles of young Polish dance art
ists realized as part of SOPLO PROJEKT program, or Poznań Gymnastic
Society’s Nothing, deemed one of the most interesting art events of this
season.
We realized a wide-ranging program of experimental film presentations,
inviting representatives of the world’s biggest institutions specializing in film
and video archivization such as New York Film-makers Coop or Electronic
Art Intermix. Also the music program was filled with excellent concerts of
top-most musicians of the electronic and improvised music scene...

Rok 2007 zamyka pewien etap naszych intensywnych działań Fundacji, która
staje teraz przed nowymi, niezwykle istotnymi wyzwaniami.
Jestem przekonana, że siła i energia, które do tej pory pozwalały jej kreować
Stary Browar na miejsce emanujące sztuką, pozwoli na realizację nowo wytyczo
nych i jak zawsze ambitnych celów.

2007 closes a certain stage of the Foundation’s intensive activity at the
same time opening the way to new and very important challenges. I am
convinced that the strength and energy which until now have made it suc
cessful in transforming Stary Browar into a place bustling with art, will
now let the Foundation successfully accomplish its new and, as always,
brave aims.
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Kulczyk Foundation is a private-owned non-profit organisation
founded in faith that art has positive influence on the community

and that by experiencing it, people gain a chance for better, more cre-

Kulczyk Foundation jest organizacją non-profit, ufundowaną w wierze,
że sztuka ma pozytywny wpływ na społeczeństwo,a poprzez obcowanie

ative and conscious living.

z nią ludzie zyskują szansę na lepsze, bardziej kreatywne i świadome życie.

The Mission

Misja
Misją Kulczyk Foundation jest uwrażliwianie poprzez sztukę oraz rozwijanie
kreatywnego potencjału ludzi otwartych i młodych duchem. Fundacja wspiera
kreatywne, świadome i wrażliwe na sztukę społeczeństwo.

of Kulczyk Foundation is to open young people’s minds through art, and
to help them to develop their creative potential. The Foundation aims for
a more creative, conscious and art-sensitive society.

The Goal
of the Foundation is to inspire, co-ordinate and finance various activities
which help to disseminate knowledge on contemporary art and culture,
and also to support and promote young local artists, whose works are
exhibited together with those of renowned artists. We offer the visitors
an opportunity to discover, experience and learn about art in close touch
with both famous and emerging artists, and in various educational activities.

The Idea
is to create a platform for dialogue between various generations of artists, for confronting masters with their ‘apprentices’, for promoting excellent artistic quality, and – by being open to as wide an audience as
possible – for building a bridge between an artist and an audience of
contemporary art.
One of the elementary forms of the Foundation’s activity is to organise
art events, unique to Poznań and to the whole country, which will permanently place Stary Browar on the cultural map of Poland.
The Program includes:
exhibitions
performing arts
experimental cinema screenings
improvised music events
educational activities

Activities
of the Foundation concentrate in and around the Art Court at Stary Browar, where both Galeria and Słodownia buildings house many temporary exhibitions (of contemporary fine arts, photography and design) and
serve as movie and concert venues. Performing arts (including theatrical
and dance performances) are also staged here.
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Cel
Celem Kulczyk Foundation jest inspirowanie, koordynowanie i finansowanie
różnorodnych działań propagujących współczesną sztukę i kulturę, a także
wspieranie i promocja młodych lokalnych artystów, których prace prezentowa
ne są razem z pracami uznanych twórców. Oferujemy publiczności szansę
odkrycia i doświadczenia, a także zdobycia dodatkowej wiedzy o sztuce
w kontekście prac zarówno sławnych, jak i stojących dopiero u progu artystycznej drogi młodych twórców. Cel ten próbujemy także osiągnąć poprzez
różnorakie działania edukacyjne.
Idea
Ideą jest stworzenie platformy dialogu między wieloma pokoleniami artystów,
konfrontującej mistrzów z ich uczniami. Równocześnie Fundacja zakłada promo
wanie najwyższej artystycznej jakości oraz – poprzez pozostawanie otwartym
na jak najszersze grono odbiorców – przerzucenie pomostu między artystą
a odbiorcą współczesnej sztuki. Jedną z podstawowych form działalności Fundacji jest organizacja wydarzeń artystycznych unikatowych w skali Poznania
i kraju, które trwale wpiszą Stary Browar na kulturalną mapę Polski.
Program
wystawienniczy
performatywny
kina eksperymentalnego
muzyki improwizowanej
edukacyjny
Działania
Działania programowe Kulczyk Foundation koncentrują się wokół Dziedzińca
Sztuki w Starym Browarze, gdzie w budynkach Galerii i Słodowni odbywa się
wiele wystaw czasowych (z zakresu współczesnych sztuk pięknych, fotografii
i designu). Są one również miejscem koncertów i pokazów filmowych. Sztu
ki performatywne (zdarzenia teatralne i spektakle taneczne) znalazły swoją
przestrzeń w Studio na III p. budynku Słodowni.

01.

Fundacja została powołana przez Fundatora – Grażynę Kulczyk.
Fundator powołuje członków organów Fundacji.
Organy Fundacji to:
Rada Fundacji
Do kompetencji Rady należy:
– ocena działalności bieżącej Fundacji i nadzór nad działaniami Zarządu
Fundacji
– ustalanie programów i planów działania Fundacji
– zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji
– inspirowanie kierunków działania Fundacji
Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady
określa Regulamin Rady Fundacji ustalony
przez Fundatora.

The Foundation was established by the Founder – Grażyna Kulczyk.
The Founder appoints members of the staff.

The Board
The Board’s duties and responsibilities:
–

evaluation of the Foundation’s performance and supervision of the
Administration’s work

–

revision and ratification of programs and agendas proposed by the
Foundation

–

revision and ratification of the Foundation’s organisational structure

–

inspiration and suggestions for the future course of the Foundation’s
activities

–

detailed information on the rules and procedures
of the Foundation’s work is provided in the Statute
of the Foundation’s Board approved by the Founder.

W skład Rady Fundacji wchodzą:
Grażyna Kulczyk
Dominika Kulczyk-Lubomirska
Zarząd Fundacji
Agnieszka Sumelka – Prezes Zarządu
Rada Programowa Fundacji
Powołana przez Fundatora jako kolegium doradcze i opiniodawcze. Składa
się z pięciu osób będących autorytetami i specjalistami w dziedzinie kultury,
sztuki, nauki.
W skład Rady Programowej Fundacji wchodzą:
Prof. Andrzej Banachowicz
Prof. Jan Berdyszak
Wojciech Makowiecki – dyrektor Galerii „Arsenał” w Poznaniu
Dr Justyna Ryczek

Biuro Fundacji
Zespół pracowników Kulczyk Foundation:
Joanna Leśnierowska – kurator programu performatywnego
Agata Mazur – manager kolekcji
Marika Zamojska – asystent biura
Maria Żuk-Piotrowska – pracownik archiwum
Roman Soroko – koordynator realizacji projektów

Members of the Board:

Administration
President
Foundation’s Program Council
This body is appointed by the Founder as an advisory and supervisory
college. It consists of authorities and experts in culture, the arts and
science.
Members of the Foundation’s Program Council:

Foundation’s Office
Members of the Office:
performative arts program coordinator
collection’s manager
office assistant
archivist
project realisation coordinator
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Program wystawienniczy Kulczyk Foundation koncentruje się na prezenta
cji sztuki współczesnej, a jego misją jest promocja i wspieranie młodych,

E

Kulczyk Foundation’s exhibition program focuses in large part on
contemporary art. Its mission is to promote and aid young local

z Polski i zagranicy. Program wystaw obejmuje prezentacje różnych sztuk plas

and abroad. The program encompasses various arts: painting, photogra

tycznych – malarstwa, fotografii i rzeźby. Kulczyk Foundation stworzył w Starym

phy and sculpture. Kulczyk Foundation has managed to turn Stary Browar

Browarze pulsujące artystycznym życiem centrum, skupiające wokół siebie

into a center bustling with artistic life, attracting young artists, curators

młodych plastyków, kuratorów i krytyków sztuki, umożliwiając jednocześnie

and critics; a place in which the audience can be confronted with works

konfrontację publiczności z pracami wielu pokoleń twórców. Odważnie propagu

of many generations of artists. We are committed to promote contempo

jemy współczesną sztukę przełamując stereotypy w jej odbiorze.

rary art and don’t hesitate to break stereotypes regarding its reception.

fot. archiwum KF

talents, while at the same time presenting renowned artists from Poland

fot. archiwum KF

lokalnych artystów przy jednoczesnym prezentowaniu prac wybitnych twórców

CELE PROJEKTU / AIMS OF THE PROJECT
– prezentacja najciekawszych osiągnięć sztuki współczesnej, z naciskiem

– to present the most interesting achievements in contemporary art

na dziedziny, które do tej pory w Polsce uważane były za sztuki o niepełnej

with particular emphasis on the fields which have been neglected

randze artystycznej (design, fotografia)

or undervalued in Poland until now (such as design, photography)

– obok wystaw mistrzów, prezentacja młodego pokolenia artystów, wspieranie

– to exhibit works of the young generation of artists besides the well

rozwoju lokalnego środowiska plastycznego poprzez towarzyszące

known masters and to support development of local artistic

wystawom spotkania z artystami i programy edukacyjne dla dzieci

community through direct contact with artists and educational

i młodzieży

workshops accompanying exhibitions

– upowszechnianie wiedzy na temat najnowszych trendów w sztukach

– to develop people’s knowledge on recent trends in art and to help

plastycznych i przełamywanie bariery między twórcą a odbiorcą sztuki

overcome the barrier between the artist and consumers

współczesnej

of contemporary art
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GK Collection # 1:

Wystawa sztuki z kolekcji Grażyny Kulczyk /
E

2007 was a special year in terms of Kulczyk Foundation’s exhibi
tion repertoire. This year we organized an unprecedented presen

tation, truly monumental in scale and scope, namely GK Collection # 1,
the first exhibition of art from Grażyna Kulczyk collection.

P

The Exhibition of Art from Grażyna Kulczyk Collection

Rok 2007 był niezwykle ważny dla działań wystawienniczych Kulczyk
Foundation ze względu na organizację wyjątkowej prezentacji, zarów

no ze względu na wymiar merytoryczny jak i ekspozycyjny rozmach. Mowa
o wystawie „GK Collection # 1”, pierwszej odsłonie dzieł sztuki pochodzących
z kolekcji Grażyny Kulczyk.
W powstającej od lat kolekcji znajdują się dzieła sztuki dawnej i nowoczesnej

art and those dating back several centuries ago. In particular, however,

– ze szczególną pasją Grażyna Kulczyk kolekcjonuje jednak sztukę współczesną.

Grażyna Kulczyk is passionately committed to collect contemporary art.

Jako kolekcjonerka ceni eksperyment, głębię i odwagę sztuki.

What she appreciates in art is experimentation, complexity and brevity.

Poprzez swoje kolekcjonerstwo Grażyna Kulczyk pragnie wpływać na obraz sztu

The Collector’s ambition is to shape the development of contemporary

ki i architektury, promować młodych twórców lokalnych, pokazywać znanych

art and architecture, to promote young local artists, at the same time

artystów zagranicznych. W ten sposób kolekcjonowanie nie jest dla niej tylko

presenting established international names. In this respect, she sees col

prywatną przyjemnością, ale także publiczną misją promocji sztuki współczesnej

lecting art as essentially more than a private pleasure, namely as a public

i wolności artystycznej. Z tego względu zdecydowała się na udostępnienie części

fot. archiwum KF

fot. archiwum KF

Put together over many years, the collection covers both works of modern

mission to promote contemporary art and artistic freedom. That is why
she decided to put a part of her public collection on public display. The
collection is composed of artworks by both Polish and international mas
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ters. Next to contemporary classics, it shows interest in many upcoming

swojej kolekcji szerokiej publiczności.

Polish artist of the young generation. In this sense, the first presentation

W kolekcji znajdują się dzieła polskich i zagranicznych gwiazd sztuki. Obok

of Grażyna Kulczyk collection offers a new understanding of Polish art and

klasyki nowoczesności, obejmuje ona także prace wielu wybitnych młodych

provides it with an international context.

polskich artystek i artystów. Dlatego pierwsza wystawa kolekcji proponuje nowy

Paweł Leszkowicz, the curator of the exhibition divided the collection into

obraz sztuki polskiej i umieszcza ją w kontekście międzynarodowym.

a series of thematic exhibition rooms – sub-exhibitions devoted to dif

Wystawa kolekcji podzielona została przez kuratora Pawła Leszkowicza na sale

ferent artistic and social issues. The exhibition leads through the room

podejmujące różne tematy w sztuce i społeczeństwie. Ekspozycja prowadzi

of the library, the room of the nude, the room of body sculpture, the

przez salę biblioteki, salę aktu, salę rzeźby cielesnej, salę perwersyjną, salę

room of perversion, the room of fashion, the room of religion, the room of

mody, salę religijną, salę przedmiotu i salę muzealną.

02.

Ponad sto dzieł sztuki w różnych technikach i mediach porusza problemy
tożsamości, seksualności, religii i kondycji dzieła sztuki.

E

the object, and finally the room of the museum. Over a hundred
of artworks employing a range of techniques and media deal with

Do pierwszej wystawy kolekcji wybrane zostały dzieła artystek i artystów, którzy

the problems of identification, sexuality, religion and the condition of a

są klasykami nowoczesnej sztuki polskiej: Magdaleny Abakanowicz, Jana

work of art as such.

Berdyszaka, Tadeusza Brzozowskiego, Jana Cybisa, Józefa Czapskiego, Bar

For the first exhibition of the collection the following classics of Polish

bary Falender, Juliana Fałata, Stanisława Fijałkowskiego, Władysława Jackie

modern art have been selected: Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak,

wicza, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora, Jacka Malczewskiego, Teresy Murak,

Tadeusz Brzozowski, Jan Cybis, Józef Czapski, Barbara Falender, Julian

Jerzego Nowosielskiego, Romana Opałki, Piotra Potworowskiego, Erny Rozen

Fałat, Stanisław Fijałkowski, Władysław Jackiewicz, Maria Jarema, Ta

stein, Brunona Schulza, Mikołaja Smoczyńskiego, Henryka Stażewskiego,

deusz Kantor, Jacek Malczewski, Teresa Murak, Jerzy Nowosielski, Ro

Władysława Strzemińskiego, Aliny Szapocznikow, Jerzego Tchórzewskiego, An

man Opałka, Piotr Potworowski, Erna Rozenstein, Brunon Schulz, Mikołaj

drzeja Wróblewskiego. Ich dzieła zestawione są z pracami artystek i artystów

Smoczyński, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapoc

współczesnych: Mirosława Bałki, Marka Chlandy, Tomasza Ciecierskiego, Marty

znikow, Jerzy Tchórzewski, Andrzej Wróblewski.

Deskur, Katarzyny Górnej, Elżbiety Jabłońskiej, Ryszarda Kai, Leszka Knaflews

Next to their works we presented such contemporary artists as: Mirosław

kiego, Grzegorza Kowalskiego, Katarzyny Kozyry, Mariusza Kruka, Ewy Kulasek,

Bałka, Marek Chlanda, Tomasz Ciecierski, Marta Deskur, Katarzyna Gór

fot. archiwum KF

P
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na, Elżbieta Jabłońska, Ryszard Kaja, Leszek Knaflewski, Grze
gorz Kowalski, Katarzyna Kozyra, Mariusz Kruk, Ewa Kulasek, Pi

P

Piotra Lutyńskiego, Marcina Maciejowskiego, Agaty Michowskiej, Igora
Mitoraja, Doroty Nieznalskiej, Franciszka Orłowskiego, Macieja Osiki, Lau

otr Lutyński, Marcin Maciejowski, Agata Michowska, Igor Mitoraj, Dorota

ry Paweli, Roberta Rumasa, Jadwigi Sawickiej, Andrzeja Szewczyka, Tomasza

Nieznalska, Franciszek Orłowski, Maciej Osika, Laura Pawela, Robert

Tatarczyka.

Rumas, Jadwiga Sawicka, Andrzej Szewczyk, Tomasz Tatarczyk.

Wśród artystek i artystów zagranicznych, którzy nadają wystawie międzynarodowy

The inclusion of many international artists provided a global context for

kontekst, znajdują się Vanessa Beecroft, Thomas Demand, Candida Höfer,

the exhibition. These were, among others: Vanessa Beecroft, Thomas De

Zhang Huan, Mariko Mori, Hadrian Pigott, Liliana Porter, Caio Reisewitz, Bet

mand, Candida Höfer, Zhang Huan, Mariko Mori, Hadrian Pigott, Liliana

tina Rheims, Thomas Ruff, Antonio Tapiés i Andy Warhol.

Porter, Caio Reisewitz, Bettina Rheims, Thomas Ruff, Antonio Tapiés and

Ponadto do tego wyboru dołączone zostały przykłady sztuki dawnej: ikon, rzeźby

Andy Warhol.

i malarstwa akademickiego, które wzbogacają wystawę kolekcji o odniesienia

To top it all, the exhibition included many examples of art dating back

historyczne. Zaprezentowany podział na różne wnętrza – różne strony kolekcji,

several centuries ago – icons, sculptures and academic painting, which

nazwano salami. O znakomitą, niezwykle ciekawą aranżację wystawy zadbał

02.

P

artysta związany na co dzień z Poznańską Akademią Sztuk Pięknych, Ra
man Tratsiuk. Widz mógł przechodzić od sali do sali, od sceny do sceny,

E

served as important historical references. The collection is con
ceptualized as a series of separate units, called “rooms”, which

gdzie każde wnętrze było inną propozycją, inną estetyką, innym problemem

reflects the physical division of the exhibition into a series of rooms in

w sztuce i życiu. W rezultacie każda sala to osobna ekspozycja, a pierwsza

which to locate different subparts of the collection. The author of a unique

prezentacja kolekcji stała się wystawą wystaw.

exhibits arrangement is Raman Tratsiuk, an artist associated with Poznań

Wystawa kolekcji Grażyny Kulczyk połączyła funkcje muzeum i centrum sztuki

Academy of Fine Arts. The viewer is invited to pass from room to room,

współczesnej. Rozpiętość historyczna dzieł sztuki oraz podział na sale wysta

from scene to scene, while each interior represents different propositions,

wiennicze nadały galeriom Starego Browaru charakter muzeum sztuki nowoczes

different aesthetics, different problems both in art and life. As a result,

nej. Pierwsza wystawa kolekcji była zapowiedzią powstania w przyszłości pry

each exhibition room constitutes a separate exposition and the whole

watnego muzeum sztuki.

presentation can be referred to as “an exhibition of exhibitions”.
Grażyna Kulczyk collection combines the function of a museum and a

Ekspozycję obejrzało 30 tysięcy widzów, a katalog towarzyszący wystawie zdobył

modern art center. With the vast historical scope of the art covered and

wielkie uznanie wśród czytelników. Przejawem tego było kilka wyróżnień, które

division into separate units-rooms, the collection transformed the gallery

publikacja zdobyła.

of Stary Browar into a genuine modern art museum. In fact, this first
public display of Grażyna Kulczyk collection foreshadows the Collector’s
plans to create a private art museum in the future.
GK Collection # 1 exhibition attracted an audience of ca. 30 000 and the
catalogue published on this very occasion was warmly received by the

fot. archiwum KF

readers who decided to honor it with several awards.

fot. archiwum KF

partnerzy:
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Elija-Liisa Ahtila

Private Stories – Sensory Surroundings

fot. Bartosz Dziamski

E
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Eija-Liisa Ahtila is one of the most interesting contemporary art
ists exploring the broadly conceived realm of video art and film.

P

Eija-Liisa Ahtila należy do grona najciekawszych współczesnych artystów
poruszających się w obszarze szeroko pojętej sztuki video i filmu. Jej video

Her video installations exploit both cinematic qualities of a film art

instalacje stanowią ciekawy przykład połączenia szczególnych cech charaktery

work and video art aesthetics. She turns gallery spaces into the places

stycznych dla kina z estetyką video artu.

of ”psychological contemplation” as it were. In fact, psychology occupies

Przestrzenie galeryjne zamienia w miejsca swoistej „psychologicznej kontem

a special place in her works, which the artists simply refers to as ”human

placji”. Psychologia stanowi istotną część jej projektów, artystka nazywa je

dramas” or ”stories”. Through the medium of film/video, she shares with

po prostu ludzkimi dramami, albo historiami. Medium filmowe, czy też video

the viewer her fantasmatic experiences, thus arriving at an original back

jako nośnik fantazmatycznych doświadczeń stanowi idealne tło dla kreowania

ground for the creation of “real characters in the world of fiction”, in the

„prawdziwych charakterów w fikcyjnym świecie” zimnego medium – to określe

medium which in itself is emotionless. This description of her work by

nie angielskiej kurator z Tate Modern pokazuje zakres zainteresowań samej

British curator from Tate Modern perfectly captures the scope of interests

artystki.

of the Finnish artist.

Od początku lat 90-tych Ahtila, poprzez swoje filmy, video także fotografie

Since the beginning of the 90s, with her films, video installations

opowiada historie ludzkich relacji i wynikających z nich często dramatycznych

and photographs, Ahtila has been telling us the stories of human rela

emocji. Te prace skierowane bezpośrednio na konkretne indywidua, konkretne

tions and underlying, often dramatic, emotions. Her films are designed to

charaktery tworzą prawie dokumentalną rzeczywistość naszego życia. To co wy

reflect concrete personalities; film characters act out our everyday experi

kreowane, poprzez swoją formę traci sztuczny wymiar, stając się realnym egzys

ences as if in a documentary film and not fiction. In this sense, the narra

tencjalnym dziennikiem. Realność wykreowana jest wynikiem badań prowa

tions created by Ahtila are devoid of artificiality, and as such they become

dzonych przez samą artystkę, także aktorzy grający w filmach Ahtili prezentują

a realistic existential film diary.

doświadczenia, które mogłyby być ich udziałem. Te fikcyjne narracje przenikają

The reality Ahtila creates in her stories is founded on her own research.

do realnego świata, będąc na tyle sugestywne, że wywołują w widzu szereg,

What is more, the actors appearing on screen act out scenes that could

często sprzecznych ze sobą odczuć. Symulacja zdaje się być mocniejsza niż

have been part of their personal experience. These fictitious narrations

sama rzeczywistość.

find their way to the real world being suggestive enough to evoke in the

Efekt ten potęguje sposób w jaki artystka prezentuje swoje prace. Realizacje te

viewer a range of, at times even conflicting, emotions. Simulation actually

korespondują z przestrzenią galerii, nie jest to jednak klasyczna projekcja jed

fot. Bartosz Dziamski

02.
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noekranowa, ale szereg ekranów, zakomponowanych tak by opowiadana
historia działa się równolegle na kilku ekranach.

E

turns out stronger than reality itself.
The presentation format only intensifies this effect. Realizations

W Galerii Stary Browar zaprezentowane zostały dwa filmy artystki.

interact with gallery space as instead of a typical one-screen projection,

The House stanowi 5. część filmu Love is the treasure (2002), analizuje sytuacje

the story develops simultaneously on a series of synchronized screens.

kiedy wszystkie relacje międzyludzkie jego, lub jej zostają kompletnie zburzone.

In Star y Browar Gallery we presented Ahtila’s two films.

Koegzystencja siebie i innych staje się niemożliwa. Główną oś tej 3 ekranowej

The House is the last episode in a five-part cycle Love is the treasure

instalacji stanowi fikcyjna historia oparta na aktualnych wywiadach z kobietą

(2002). It depicts situations in which all of the relations that an individual,

chorą psychicznie.

man or woman, has built with the people around collapse. Coexistence of

The Hour of Prayer (2005) to bardzo osobisty film artystki. Cześć filmu wypełniają

Me/Others becomes impossible. A three-screen installation’s convergence

klasyczne wręcz historie, tło stanowią zmieniające się krajobrazy w różnych po

point is a fiction story based on real interviews with a woman suffering

rach roku. Praca oscyluje między wydarzeniami zawartymi w opowiadanych

from psychosis. The Hour of Prayer (2005) is a very personal picture. The

historiach do ogólniejszej refleksji na temat własnej egzystencji. Ten autobiogra

film is composed of virtually classical narrations set in the background

ficzny wątek pozwala na szczególnie silne powiązanie tematu i motywu prywat

of fluctuating landscapes in the changing of the seasons. The work is

nego doświadczenia w dziele sztuki.

an oscillation between the events depicted in subsequent narrations and

Obydwie prace, które pokazaliśmy w Galerii Stary Browar zarówno The House jak

the artist’s more general reflection on her own life. This autobiographical

i The Hour of Prayer podejmują bardzo istotne pytania na temat roli postmedial

element enables the inclusion of private experience as a theme or motif

nego świata w kształtowaniu naszych ludzkich, prywatnych, psychologicznych

in a work of art.

relacji, stając się jednocześnie ich lustrzanym odbiciem.

Both works presented in Stary Browar Gallery, The House and The Hour

Wystawa Eiji-Liisy Ahtili w Galerii Stary Browar była pierwszą prezentacją artyst

of Prayer, address fundamental questions pertaining to the role of post-

ki w Polsce.

media world in shaping our private psychological relations, while at the
same time serving as a mirror in which these very relations can be obser
ved.
Private stories – sensory surroundings exhibition in Stary Browar was the

partnerzy:

first presentation of Eija-Liisa Ahtila’s works in Poland.
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03.

STARY BROWAR / NOWY TANIEC
OLD BREWERY NEW DANCE

Projekt STARY BROWAR NOWY TANIEC to unikatowy w Polsce, wielopo
ziomowy program tańca współczesnego realizowany przez Kulczyk Foun-

E

Old Brewery New Dance project, a multi-layer program of contem
porary dance that has been realized by Kulczyk Foundation since

dation od października 2004 roku.

October 2004, is one of its kind on the Polish scene.

Jego podstawową misją jest popularyzacja sztuki tanecznej oraz wspieranie

The program’s primary objective is to popularize the art of dance and to

profesjonalnego rozwoju młodych polskich choreografów i tancerzy poprzez

support professional development of young Polish choreographers and

stworzenie w Poznaniu pierwszego w Polsce miejsca regularnych całorocznych

dancers, making Poznań the first place in Poland to create and present

prezentacji i kreacji tańca współczesnego. Głównym punktem zainteresowania

contemporary dance performances on a regular basis all year round. It is

projektu jest prezentacja osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o najnowszych

our intention to present the achievements and popularize the knowledge

awangardowych trendach w sztuce tańca (choreografia konceptualna, perfor-

of contemporary avant-garde trends in the art of dance (conceptual cho

mance art, body art, zjawiska z pogranicza sztuk wizualnych i performatyw

reography, performance art, body art, phenomena bordering visual and

nych), a tym samym inspirowanie lokalnego środowiska tanecznego do ra-

performing arts), thus inspiring the local dance community to radical ex

KONCENTRAT, / 2moreless; / fot. Jakub Wittchen

P
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periments and inviting them to a formal quest for new movement
(and possibly more). Another important aim of the program is to

P

dykalnych eksperymentów i koncentracji na ruchowych (i nie tylko)
poszukiwaniach formalnych. Ważnym zadaniem programu jest także

rozbudzenie zarówno w artystach, jak i publiczności, głębszej świadomości

artists and audiences. Through initiating discussion and encouraging, as

bogactwa współczesnych zjawisk tanecznych, a poprzez dyskusję i pobudzenie

yet absent, theoretical reflection we wish to prepare the ground for a radi

dotąd nieobecnej teoretycznej refleksji, przygotowanie odpowiedniego gruntu

cal development of Polish choreography in the years to come.

dla dynamicznego rozwoju sztuki choreografii w Polsce.

Jerôme Bel / Pichet Klunchun and myself; / fot. R.B.

Michael Schumacher / coaching project; / fot. Jakub Wittchen

raise the awareness of contemporary dance scene’s dynamism in both

Celem Kulczyk Foundation jest wykreowanie w Studio Słodownia +3 w Starym
The ambition of Kulczyk Foundation is to transform the studio at Stary

Browarze centrum choreografii – nie tylko miejsca prezentacji spektakli, ale tak

Browar into a contemporary choreography center, offering not only a ven

że (a może przede wszystkim) „przestrzeni kreacji” – punktu spotkań młodych

ue for the presentation of dance shows, but first and foremost “a space

polskich artystów z ich rówieśnikami z zagranicy oraz doświadczonymi chore

for creation” – a meeting place for young Polish and foreign dance artists

ografami; pulsujące przez cały rok kreatywną energią miejsce prób i produkcji

with established choreographers; a place bustling with life all year round,

oryginalnych spektakli tanecznych – centrum umożliwiające w profesjonalnych

where artists can rehearse and produce original dance spectacles; a cen

warunkach tworzenie i promocję dynamicznej, porywającej sztuki tańca współ

ter providing professional conditions for the creation and promotion of the

czesnego.

dynamic and exciting art of modern dance.

18

Since the day it was set up, Old Brewery New Dance program, in line

Od momentu powstania, program Stary Browar Nowy Taniec, podążając

with its mission statement, has been in the process of constant develop

za swoją misją, konsekwentnie się rozwija z każdym rokiem działalności

ment, each year expanding its scope with new initiatives. The program

wzbogacając się o nowe elementy. W ciągu 4 lat trwania projektu Studio Sło

has been run for 4 years now – a time in which Studio Słodownia +3

downia +3 gościło blisko setkę zdarzeń tanecznych z udziałem artystów z całej

has hosted almost a hundred dance events inviting artists from all over

Europy (m.in. Holandii, Szwajcarii, Norwegii, Austrii, Francji, Niemiec) i Pol-

Europe (e.g. Holland, Switzerland, Norway, Austria, France, Germany)

ski (często tych, którzy jak Teatr Alter z Kalisza czy Bretoncaffe z Warszawy

03.
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nigdy wcześniej nie prezentowali się w Poznaniu!). Zwieńczeniem cyklu
comiesięcznych prezentacji jest co roku cykl przedstawień Stary Browar

E

and Poland (often presenting them for the first time to the Poznań
audience). The shows take place in monthly cycles and every year

they close with a series of presentations under the title of Old Brewery

Malta. To tygodniowe święto tańca w Starym Browarze stanowi atrakcyjną

New Dance at MALTA (part of MALTA International Theater Festival). A

prezentację regularnych działań tanecznego programu Kulczyk Foundation

week’s long dance celebration at Stary Browar, the event is a an original

i niepowtarzalną (często pierwszą w Polsce) okazję do spotkania z największymi

form of presenting the outcomes of all year’s regular meetings planned on

gwiazdami światowego tańca.

our agenda. At the same time it is also a unique and often first-time occa

Z myślą o wzmożonej promocji rodzimego tańca, w 2007 r. novum w ramach

sion to meet the top names of the international dance scene.

stałego programu prezentacji stała się seria spektakli polskich pod znamiennym

Committed to direct our increased efforts to the promotion of the local

tytułem CO Z TYM TAŃCEM? Jej celem jest zarysowanie aktualnej mapy pol-

dance scene, in 2007 as a sub-part of the regular program we set up a

skiego współczesnego tańca, która wzbogaca się z roku na rok o nowe zespoły,

new initiative, a series of Polish dance performances whose title is telling

ośrodki, imprezy. Poprzez oglądanie spektakli oraz pospektaklowe rozmowy

– And how about Polish dance? Its aim is to give a state-of-the-art picture

z twórcami i publicznością, program podejmuje próbę nazwania problemów,

of Polish contemporary dance, a discipline each year expanding with new

z jakimi borykają się na co dzień tancerze i choreografowie, a także rozpocząć

collectives, institutions and events. Through the presented shows and

dyskusję nad kondycją i przyszłością tańca współczesnego w Polsce.

accompanying discussions with artists and audience, the program tries to

Kładąc szczególny nacisk na wspieranie lokalnego środowiska tanecznego, już

define the problems that contemporary dancers and choreographers face

od początku swojej działalności program Stary Browar Nowy Taniec stwarza

on a day-to-day basis, thus instigating the discussion on the condition

młodym polskim, a zwłaszcza poznańskim, artystom profesjonalne warunki do

and the future of Polish modern dance.

pracy. Od tamtego czasu w repertuarze Starego Browaru pojawiło się 10 ory

Specifying the promotion of local dance artists as its top priority, Old

ginalnych produkcji tanecznych, a stałe miejsce pracy i prezentacji zyskały

Brewery New Dance program has always attempted to set up professional

poznańskie zespoły – Towarzystwo Gimnastyczne (którego najnowsza premiera

conditions for young Polish, especially Poznań-based, choreographers to

– spektakl NIC – premiera wrzesień 2007 – uznana została przez opiniotwórczy

work. Since the moment we started the program, our repertoire has grown

Nada Gambier/ act of living; / fot. Jakub Wittchen

Alice Chauchat / quotations mark me; / fot. Jakub Wittchen

Nowy Taniec na Malcie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
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to 10 original dance productions and we have offered two Poznań
groups – The Gymnastic Society (Towarzystwo Gimnastyczne),

P

portal nowytaniec.pl za jedno z najciekawszych przedstawień 2007 r.)
oraz młodzież ze Sceny Tańca Współczesnego.

Działalność edukacyjna i projekty wspierające rozwój zawodowego środowiska

received in opinion-making media, and the young Contemporary Dance

polskiego tańca stały się obok prezentacji najwyższej klasy międzynarodowych

Scene (Scena Tańca Współczesnego) – a permanent place in which to

spektakli ważnym wyróżnikiem programu Stary Browar Nowy Taniec czyniącym

operate.

ze Starego Browaru prawdziwe centrum polskiego tańca.

Educational activity and projects for the professional development of Pol

W 2006 r. powołany został do życia pierwszy, i jak dotąd jedyny w Polsce, pro

ish dance community have become, next to hosting the top international

gram rezydencyjny SOLO PROJEKT, w ramach którego młodzi artyści zyskują

shows, a distinctive feature of Old Brewery New Dance, transforming

(często po raz pierwszy w karierze) szansę i środki konieczne do stworzenia

Alice Chauchat & Alix Eynaudi / CRYSTALLL / fot. Jakub Wittchen

Alice Chauchat & Alix Eynaudi / CRYSTALLL / fot. Jakub Wittchen

whose last performance NOTHING has been particularly enthusiastically

Stary Browar into a fully legitimate dance center in Poland. In 2006 we
set up the first, and so far the only, residential program in Poland – SOLO
PROJECT. It is aimed at giving young artist, often for the first time in their
career, the opportunity and the financial support indispensable to stage

20

a solo performance. At the beginning of 2007 we also set in motion

spektaklu solowego. Od początku 2007 r. rozwija się także dynamicznie pro-

a dynamically developing program of intensive professional choreographic

gram zawodowych intensywnych treningów choreograficznych (coaching proj-

workshops (coaching projects), which – considering lack of professional

ects), który wobec braku zawodowego kształcenia i doskonalenia tanecznego

education and development institutions in Poland – became a unique

w Polsce stał się dla polskich artystów nie tylko unikatową okazją do artystycz

occasion for Polish dance artists to develop their artistic workshop and

nego rozwoju i spotkania z mistrzami-choreografami z zagranicy, ale także

confront topmost international choreographers. But essentially it has of

zaoferował im przestrzeń dla, nie tyle produkcyjnej, co badawczej pracy w stu-

fered them more than that; it has provided them with a venue for not so

dio – rzadką w Polsce okazję poszukiwania i doskonalenia własnego artystyczne

much mere production as “exploration” into the field of dance – a rare in

go języka pod okiem tanecznych osobowości (m.in. Michaela Schumachera

Poland possibility to search for and to redefine one’s own artistic language

(improwizacja), Palle Dyrvalla (teatr tańca), Kennetha Flaka (taniec fizyczny).

under the supervision of undisputable masters of the dance scene, such

By jednak taniec współczesny mógł się swobodnie rozwijać, a artyści mogli

as Michael Schumacher (improvisation), Palle Dyrvall (dance theater) or

podejmować nowe artystyczne wyzwania i eksperymenty (w które z definicji

Kenneth Flak (physical theater). In order for contemporary dance to de

już wpisany jest także element ryzyka i niepowodzenia), potrzebne jest przy-

velop fully autonomously and for the artists to face new challenges and

jazne środowisko i rozumiejąca, wprowadzona w arkana artystycznego proce-

experiments (a thing which always implies a degree of risk and possibility

su, publika. Nie zapominając o niej w ramach programu Stary Browar Nowy

03.
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Taniec stworzono serię warsztatów tanecznych organizowanych co drugi
miesiąc razem ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Gimnastyczne oraz cykl

E

of failure), something yet different is needed – an understand
ing environment and a sensitive and art-wise educated audience.

spotkań poświęconych historii i teorii tanecznej sztuki – TANIEC.DOC. Dzięki

With this idea in mind, we have included in our dance program a series

regularnym wykładom poznańska publiczność spogląda na najnowszy taniec

of dance workshops organized every second month in cooperation with

w odpowiedniej perspektywie, poszerza o nim wiedzę, a także coraz intensyw

the Gymnastic Society group. Apart from that, we have also organized a

niej o przyszłości choreografii dyskutuje; dzięki regularnym zajęciom praktycz

cycle of meetings devoted to the history and theory of the art of dance.

nym i możliwości oglądania spektakli na najwyższym światowym poziomie

Regular lectures provide Poznań audience with reference through which

– nieprzerwanie „zaraża się” tanecznym bakcylem. Pełne sale na wszystkich

to perceive contemporary dance, as well as theoretical input to enlarge

zdarzeniach w ramach programu Stary Browar Nowy Taniec, rosnące zaintere

the knowledge of the field and to discuss ever more openly its future direc

sowanie produkcjami powstającymi w Browarze i wspieranymi przez Kulczyk

tions. Our regular practical workshops and presentations of world-class

Foundation oraz głosy uznania w branżowej i codziennej prasie potwierdzają

dance shows only keep adding to the increasing number of those who

wagę programu i jego wyjątkowe – nieustannie bijące twórczą energią – miejsce

have already caught the dance bug. All shows sold out, their growing

na tanecznej mapie kraju.

popularity, positive publicity in both field-specific and daily press... All this
stands to prove Old Brewery New Dance program’s authentic value and

Triin Reemann / good knews fot. Jakub Wittchen

Yossi Berg & Oded Graf / heroes fot. Jakub Wittchen

assert Stary Browar’s status of a hot spot on the cultural map of Poland.
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SOLO PROJEKT 2007

Dominika Knapik / jak wam sie podobam? / Fot. Jakub Wittchen

E

22

The leitmotif of 2005/2006 season’s dance program was solo
spectacle – a very popular stage form of dance. Throughout the

P

W sezonie 2005/2006 motywem przewodnim programu Stary Browar
Nowy Taniec była niezwykle popularna forma spektaklu tańca – spektakl

year we introduced the audience to a series of shows by international

solowy. Przez cały rok w ramach programu zaprezentowano publiczności

solo-choreographers and discussions on the purported “solo philosophy”.

kilkanaście międzynarodowych przedstawień choreografów – solistów i dyskuto

Can we speak of a specific reason or impulse to go solo in dance? an in

wano istnienie czegoś w rodzaju „filozofii solo” – szczególnego powodu czy im

dividual method of work? a way to occupy space with the self? a peculiar

pulsu do stworzenia indywidualnego tańca? indywidualnej metody pracy? sposo

need to privately address the viewer?...

bu na wypełnianie sobą przestrzeni? szczególnej potrzeby spotkania z widzem

The presentations resulted in the creation of the first residential program

w cztery oczy? Prezentacje te stały się przyczynkiem do zapoczątkowania pierw

in Poland which we named Solo Project. The program supports young

szego w Polsce programu rezydencyjnego SOLO PROJEKT – programu, w ra

dancers and choreographers providing them with a system of grants, a

mach którego młodzi tancerze i choreografowie, dzięki stypendium, udostępnionej

fully equipped and all-time available operating studio in which to rehearse

i w pełni wyposażonej sali do prób oraz promocji otrzymują (często po raz pierw

and finally organized promotion of their shows. Thanks to this help they

szy w swojej karierze) szansę stworzenia (i regularnego wykonywania) w pełni

03.
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profesjonalnego solowego spektaklu tanecznego. Podstawową ideą pro
jektu jest wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego,

E

get a chance – in many cases a first-time opportunity – to cre
ate and stage on a regular basis a fully professional solo dance

spectacle. The idea behind the project is to assist Polish dance artists in

i początkujących choreografów, których zainteresowania wychodzą poza trady

their search for new individual artistic language. The program is directed

cyjnie rozumiany „teatr tańca”. Szczególny nacisk, zgodnie z ideą całego pro

at dancers and beginning choreographers willing to go beyond the tra

gramu, postawiony jest tutaj na proces twórczy i artystyczny eksperyment

ditional framework of “dance theater”. In line with the dance program’s

z nadzieją na podjęcie przez młodego twórcę próby refleksji nad sztuką tańca

mission, special emphasis is put on the process of creation and artistic

i być może zredefiniowania samego jego pojęcia lub poszukiwania nowych

experimentation. It is our hope to inspire young artists to reflect on the art

środków cielesnej ekspresji. Opieka produkcyjna i merytoryczna jaką nad spek

of dance, perhaps even to try to conceptually define dance as such, or to

Dominika Knapik / jak wam sie podobam? / Fot. Jakub Wittchen

Mikołaj Mikołajczyk / Waiting / fot. Jakub Wittchen

indywidualnego języka artystycznego. Program przeznaczony jest dla tancerzy

search for innovative means of bodily expression. Kulczyk Foundation’s
support in terms of professional supervision and organized production
gives young artists the creative freedom which is so indispensable in the
quest for their own, original language of artistic expression, and at the

taklem sprawuje Kulczyk Foundation, ofiarowuje młodym twórcom swobodę

same time it provides them with important feedback, as early as at the

tworzenia konieczną w poszukiwaniach własnego oryginalnego artystycznego

level of performance preparation. In this way, it is possible to present the

języka, ale jednocześnie dostarcza artyście, już na etapie powstawania spektak

show in its very much ”final” version – and not, as it often happens on

lu, ważnych informacji zwrotnych pomagających zaprezentować spektakl w jak

Polish scenes as “work-in-progress”, and to stage each show more or less

najbardziej skończonej (a nie, jak się często zdarza na polskich scenach – robo

regularly after the premiere.

czej) formie oraz umożliwia w miarę regularną eksploatację spektaklu w Browa
rze także po premierze. Pierwsza edycja SOLO PROJEKT potwierdziła ogromną

The first edition of Solo Project revealed a huge demand for, and an ap

potrzebę (i dotychczasowy brak) kompleksowego wsparcia młodych profesjonal

parent lack of, organized support programs for young professional dance

nych artystów tańca w Polsce. Potwierdzeniem tego było także duże zainteresowa

artists in Poland. The second edition met with enthusiastic reception and

nie kolejną edycją projektu i ponad 20 nadesłanych nowych zgłoszeń, co w wa

as many as 20 young artists have applied for residentship, which is an

runkach polskich, i biorąc pod uwagę krótki staż programu, jest liczbą bardzo

impressive number considering the program’s relatively short duration

wysoką.

and the present development of the Polish dance scene.
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As the motto of the second edition of SOLO PROJECT we have
chosen a quotation from a world-famous British choreographer,

P

Mottem drugiej edycji Solo Projektu stały się słowa wybitnego choreografa
brytyjskiego Jonathana Burrowsa: „do stworzenia tańca potrzebne są dwie

nogi, dwie ręce i przede wszystkim głowa”. Podążając za tą myślą, jedynym

and, first and foremost, one head”. Following this idea, the only formal re

ograniczeniem formalnym dla projektów nadsyłanych na konkurs było odrzuce

quirement that we specified regarding proposals from the candidates was

nie wszelkich rekwizytów i „ograniczenie” scenografii spektaklu do pustej

to eliminate the use of props and to reduce scene design to purely empty

przestrzeni. Trzej artyści wyróżnieni rezydencją w 2007 roku – Dominika Knapik,

space. We have awarded three artists with 2007’s residentship; these

Renata Piotrofska i Konrad Szymański (wszyscy debiutujący jako choreogra

are: Dominika Knapik, Renata Piotrofska i Konrad Szymański. All made

fowie) zmierzyli się z wyzwaniem tworząc trzy odmienne prace świadczące o ich

Renata Piotrofska / teraz / fot. Jakub Wittchen

Konrad Szymański & Aleksandra Borys/ solo.06 , fot. Jakub Wittchen

Jonathan Burrows: “in dance all it takes to create is two legs, two hands

their debut as choreographers at Stary Browar, each of them giving a
unique performance – an effect of three months of formal explorations,
and in each case a testimony to the author’s individualism. Since the
premiere show in May 2007, apart from Stary Browar’s stage, the artists
have also appeared on major Polish dance festivals, always favorably re
ceived by the audience. Their performances, individualized as they were,
had one visible common denominator – Stary Browar’s professional as

indywidualnych zainteresowaniach i będące efektem trzymiesięcznych poszu

sistance on the level of performance preparation and production, which

kiwań formalnych. Od swej premiery (w maju 2007) choreografie były prezento

could only result in the shows’ excellent quality. Let us take it as a proof

wane nie tylko w Browarze, ale także na głównych festiwalach w Polsce (w Byto

for the residential program’s importance and undeniable progress that it

miu, Kaliszu, Lublinie) spotykając się z uznaniem publiczności. Będąc na wskroś

continues to make.

indywidualną wypowiedzią młodych artystów, swym poziomem zwracały także
uwagę na swój wspólny mianownik – wsparcie produkcyjne i merytoryczne

The second edition of Solo Project is a major step forward. The pro-

Starego Browaru – co potwierdza raz jeszcze wagę i dobry kierunek rozwoju

gram has acquired well-defined form and legitimate place on the Polish

programu.

avant-garde dance scene. It brought about spectacles aesthetically both
distinct and diverse. It has also been successful in creating a common

Druga edycja Solo Projekt to duży krok naprzód. Program nabrał wyrazistego

platform for single artists to meet.

charakteru, sytuując się w awangardzie polskiego tańca; zarazem jego efektem

Witold Mrozek, www.nowytaniec.pl, 22nd of May 2007

okazały się spektakle o nie tylko interesującej, ale też i zróżnicowanej estetyce.
Udało się również wykreować wspólną przestrzeń kontaktu pomiędzy poszcze
gólnymi artystami.
Witold Mrozek, www.nowytaniec.pl, 22 maja 2007
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STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2007
OLD BREWERY NEW DANCE AT MALTA 2007
Stary Browar Nowy Taniec na Malcie to festiwalowa „prezentacja
w pigułce” wszystkich istotnych elementów całorocznej działalności Stu-

dia Słodownia +3 w Starym Browarze.

E

Old Brewery New Dance at MALTA is a presentation “in a nut
shell” of all the major points on a yearly agenda of Stary Browar’s

dance studio.

Jonathan Burrows & Matteo Fargion / Quiet Dance; / fot. Archiwum artysty

P

25

P R O G R A M P E R F O R M AT Y W N Y /

The first edition of the festival (2006) was enthusiastically re
ceived by both audience and critics. It included performances

P

Po entuzjastycznie przyjętej przez publiczność i krytykę pierwszej edycji
festiwalu (w 2006 r.), na którą złożyły się prezentacje światowej sławy

delivered by world-famous European dance artists (Xavier le Roy, Boris

artystów europejskich (Xavier le Roy, Boris Charmatz, Willi Dorner, Simone

Charmatz, Willi Dorner, Simone Aughterlony, New Art Club), representing

Aughterlony, New Art Club) reprezentujących różne gatunki w obrębie zjawisk

different phenomena of the broadly conceived dance scene – from dance

tanecznych – od teatru tańca po choreografię konceptualną, aż do form zdawa

theater to conceptual choreography to even more (especially in the Polish

łoby się (zwłaszcza w Polsce) radykalnych jak spektakl-wykład Xaviera Le Roy,

context) radical forms, e.g. spectacle-lecture (Xavier Le Roy). The second

druga edycja festiwalu – Stary Browar Nowy Taniec na Malcie 2007

Yvonne Rainer ; / fot. Roman Soroko

fot. archiwum artysty

Philippe Blanchard & Gemma Higginabotham / one is a company…

E
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edition of Old Brewery New Dance at MALTA festival (2007) invited the
audience to another intensive meeting with contemporary choreography.
Much as the previous year’s program was founded on theoretical reflec
tion, or better still “self-reflection”, in 2007 we have chosen to dwell on
the approach of contemporary dance/choreography to its own past and
tradition.

– zaproponowała kolejne intensywne spotkanie ze współczesną choreografią.
Jak teoretyczna refleksja, a przede wszystkim auto-refleksja, stanowiła motyw

26

The big event of the festival, declared by the critics one of the key points

przewodni poprzednich prezentacji, tak w 2007 r. leitmotivem programu stało

of this year’s MALTA FESTIVAL, was the first visit to Poland of Yvonne

się zagadnienie relacji współczesnego tańca i choreografii do własnej przeszłości

Rainer, a legendary avant-garde American choreographer. In the 60s

i tradycji.

Yvonne Rainer became an icon and a central ideologist of the American

Wydarzeniem festiwalu (okrzykniętym przez krytyków jednym z najważniejszych

postmodern dance movement – a revolution in dance which once and for

w ramach całego festiwalu Malta) była pierwsza w Polsce wizyta Yvonne Rain-

all transformed the idea of modern choreography and defined its future

er – legendarnej awangardowej choreografki amerykańskiej, która w latach

development, leading in a straight line to conceptual choreography. She

sześćdziesiątych stała się ikoną i ideologiem post modern dance – tanecznej

is the author of the legendary NO MANIFESTO and characteristic post

rewolucji, która raz na zawsze zmieniła oblicze współczesnego tańca i wyzna

modern TRIO A dance. Yvonne Rainer gave a lecture on the opening of

czyła późniejsze kierunki jego rozwoju prowadząc w prostej linii do dzisiejszej

the festival and on subsequent days presented filmed sequences of her

choreografii konceptualnej.

dances, documentaries depicting herself at work, as well as her own full-

Yvonne Rainer, autorka sławnego NO MANIFESTO i reprezentatywnej dla post

03.

P

modern dance choreografii TRIO A, otworzyła festiwal swoim wykładem
by potem każdego dnia prezentować publiczności rejestracje własnych

E

length films which she started making after 10 years of intensive
work as a choreographer.

The inaugurating of the festival with Yvonne Reiner’s unique choro

swojego autorstwa, których tworzeniem zajęła się po dziesięciu latach intensyw

graphical-cinematic reflection – a turning back to the times particularly

nej pracy choreograficznej.

important for the development of dance, and for Yvonne Reiner herself

Ta inaugurująca festiwal szczególna choreograficzno-autorska refleksja i spojrze-

– marked a return to the origin and essence of one’s own artistic work,

nie wstecz na źródła i istotę jednej z najważniejszych dla tańca epok, a dla

which was the leitmotiv of this year’s festival. Combining time remote

Yvonne tym samym na źródła i istotę własnej artystycznej pracy, była głównym

and contemporary, tradition and modernity, what seems well-known and

tematem tegorocznego festiwalu rozpiętego pomiędzy historią i współczesnością,

what appears new, perhaps though, is only newly discovered, recognized

tradycją i nowoczesnością, tym, co zdawałoby się dobrze już znane i tym, co

or defined... All that was present on this year’s MALTA. In this context

nowe, choć tak naprawdę często jedynie na nowo odkryte, rozpoznane lub

it is only proper to mention the performance of Berlin-based Hungarian

zredefiniowane. Stąd w programie doskonały spektakl Eszter Salamon,

choreographer Eszter Salamon. In her splendid spectacle she made an

węgierskiej choreografki od lat pracującej w Berlinie, która podjęła się próby

attempt at defining her own “heritage” – Hungarian folk dance, which

zrewidowania własnego tanecznego „dziedzictwa” – węgierskich ludowych tań

the artist personally learnt for 15 years before she got involved in modern

ców, których uczyła się przez 15 lat by porzucić je na rzecz współczesnej

choreography. In Magyar tancok, a vigorous spectacle, lecture, dance

choreografii. W „Magyar tancok” – porywającym spektaklu będącym jednocześ

presentation and folk concert rolled in one, together with her family and

nie wykładem, prezentacją tańców i folkowym koncertem – Eszter z towarzysze-

friends, Salamon demonstrated how tradition influences her today’s work

niem swojej rodziny (matki, brata, przyjaciół) pokazała, jak tradycja wpływa

as a conceptual choreographer.

dziś na jej prace jako (konceptualnego) choreografa.

In a different presentation, a top British choreographer Jonathan Burrows

Z kolei Jonathan Burrows – jeden z najlepszych choreografów brytyjskich

in collaboration with composer Matteo Fargion turned to the seemingly

– wespół ze swoim wieloletnim kompozytorem Matteo Fargionem – podjął

obvious and natural – traditional – relationship of dance and music, thus

próbę zgłębienia zdawałoby się oczywistych i naturalnych – tradycyjnych

arriving at a magnificent trilogy in which the artists wittingly point to the

André Gingras/ hypertopia. / Fot. A. de Mooy

Eszter Salamon / Magyar Tancok ; / fot. archiwum artysty

choreografii, dokumenty o swojej pracy, a wreszcie pełnometrażowe filmy
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interplay of sound and movement, develop a two-sided argument
between these two arts and display their mutual convergence.

P

– związków między muzyką i tańcem. Powstała w ten sposób doskonała
trylogia, w ramach której artyści arcy-błyskotliwie prezentują związki ru-

chu i dźwięku oraz wzajemną dyskusję i przenikanie się tych dwóch dziedzin

Schumacher, one of the leading European choreographers-improvisers,

sztuki. Inną formą refleksji nad tańcem były z kolei unikatowe wieczory impro

who gave a series of original improvisation shows, his Blind date with

wizacji – „Randki w ciemno” – jednego z najlepszych w Europie choreografów-

Polish music-makers (Dominik Strycharski, Mikołaj Trzaska and the Oleś

-improwizatorów Michaela Schumachera z polskimi muzykami (Dominikiem

Are you fit for…? / fot. PAK

Michael Schumacher; / fot. archiwum artysty

A still different form of reflection on dance was presented by Michael

brothers). On three consecutive nights, in three different locations of Stary
Browar, he exposed what is most exciting (and unique) about the art of
improvisation and the so-called “real-time composition”. In its pure form
the spectacle was an embodiment of “a mind-governed body in motion”,
engaging in a dialogue with the imposed environment and the accom

Strycharskim, Mikołajem Trzaską oraz braćmi Oleś). Trzy wieczory w trzech

panying musicians. The program was supplemented with performances

różnych miejscach Starego Browaru eksponowały wszystko to, co ekscytujące

(dance theater) which, while being perhaps more traditional in form, in

(bo niepowtarzalne) i zaskakujące w sztuce improwizacji i tzw. real-time com-

their content still referred to the socially engaged dance of the 60s. Splen

position – będąc apoteozą inteligentnego ciała w ruchu dialogującego zarówno

did spectacles by such artists as Philippe Blanchard and Gemma Hig

z „zadanym” otoczeniem, jak i innym artystą-muzykiem. Uzupełnieniem progra

ginbotham, declared by the prestigious Ballettanz International magazine

mu były spektakle, które choć bardziej tradycyjne w formie (teatr tańca) w treści

one of the most promising contemporary European choreographers; or

nawiązywały do zaangażowania społecznego, jakie po raz pierwszy zawitało

André Gingras, constituted a meditation on the theme of society in a

do tańca w l.60 by stać się odtąd ważnym elementem tanecznej sztuki.

micro- (Blanchard/Higginbotham, or Palle Dyrvall’s solo performance) as

Doskonałe spektakle Philippa Blancharda i Gemmy Higginbotham (uznanej

well as in macroscale (Gingras’s Hypertopia), showing that dance can

przez prestiżowy magazyn Ballettanz International za jedną z najbardziej dziś

be a perfect tool to describe the present-day reality, also in the political

obiecujących osobowości choreograficznych w Europie) czy André Gingrasa

context.

opowiadały o społeczeństwie w mikro- (Blanchard/Higginbotham, tu też dosko
nałe solo Palle Dyrvalla) i makro-skali (HYPERTOPIA Gingrasa) pokazując,

A major innovation in this year’s festival was the inclusion of accompany

że taniec może być doskonałym narzędziem opowiadania o otaczającej nas

ing events to the core program of dance performances. In itself this is

współczesnej (także politycznej) rzeczywistości.

very much in line with the current multidisciplinary activities of many
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Bardzo ważnym novum w ramach tegorocznego festiwalu były imprezy
towarzyszące spektaklom, zwracające także uwagę na aktywność artys

E

primarily-dance artists. On the other hand, it points out that the
fascination with dance is not uncommon for artists representing

other realms. Apart from a coaching project of workshops for professional

dziedzin – tańcem. Oprócz warsztatowo-badawczego projektu (coachingu)

dancers and choreographers run by Palle Dyrvall (choreographer-perform

dla zawodowych tancerzy i choreografów, który poprowadził Palle Dyrvall (cho-

er collaborating with e.g. Les ballets C.de la B., or Jan Fabre), we invited

reograf-performer pracujący m.in. z Les ballets C.de la B. i Janem Fabre),

the audience to an exceptional exhibition by Lisa Rastl, titled FEET OF

zaprosiliśmy publiczność na wyjątkową wystawę zatytułowaną STOPY

CONTEMPORARY CHOREOGRAPHERS, an idea borrowed from Viennese

WSPÓŁCZESNYCH CHOREOGRAFÓW autorstwa Lisy Rastl, (której pomysło

choreographer Willi Dorner. We also organized an interactive installation

dawcą był dobrze znany polskiej publiczności wiedeński choreograf Willi

of a Swiss collective PAK, under the provocative title ARE YOU FIT FOR

Dorner) oraz na interaktywną (rewidującą zwyczajowe przekonania o elitarności

STARY BROWAR? challenging the commonly held view of contemporary

tańca współczesnego) instalację szwajcarskich artystek z kolektywu PAK pod

dance as an elitist art form.

prowokacyjnym tytułem CZY PASUJESZ DO STAREGO BROWARU?

All the shows sold out, the public response was immense, the spectacles

Stopy współczesnych choreografów. / Fot. Lisa Rastl

tów tańca na polu wielu różnych dziedzin sztuki i fascynację artystów innych

reverberated with lively discussions, the audience enthusiastically partici

Potwierdzone stuprocentową frekwencją publiczności zainteresowanie progra

pated in accompanying events (especially the daily meetings with Yvonne

mem Stary Browar Nowy Taniec na Malcie, żywe dyskusje towarzyszące spek-

Rainer)... All this has to be taken as an affirmative response to the above

taklom i aktywny udział w imprezach towarzyszących programowi (zwłaszcza

question: “Yes! Polish audience is fit for Stary Browar! (and contemporary

w codziennych spotkaniach z Yvonne Rainer) pokazały, że odpowiedź na pyta

dance)” Isolated from the world of dance for years, now they greet new

nie przewrotnie postawione powyżej okazała się więcej niż twierdząca. Izolowa

dance with enthusiasm, but also with awareness of its problems, ready to

na od światowego tańca przez lata, dziś polska publiczność jest wciąż coraz

discuss them in ever broader perspective.

bardziej głodna, ale i coraz bardziej świadoma najnowszych tanecznych zdarzeń

The festival at Stary Browar fulfilled its mission both with respect to edu

i zdolna dyskutować je w coraz szerszej perspektywie. Jednocześnie festiwal

cating the audience and promoting local artists and the broadly conceived

w Browarze spełnia swoje „polityczne” funkcje jakimi są promocja szeroko ro-

art of dance/choreography among the opinion-making theater community.
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With the professional workshops organized during the festival and the

zumianej sztuki tańca i choreografii wśród opiniotwórczego środowiska teatral-

inclusion of their presentations in the core performance program, Polish

nego i tym samym – wspieranie rozwoju rodzimych twórców. Zarówno organizo

artists could actively participate in the festival, mark their presence here

wane dla nich w ramach festiwalu warsztaty, jak i prezentacje polskie w ramach

and turn public attention to the vast, as yet unrealized and unsupported,

głównego programu spektakli, pozwalają polskim twórcom aktywnie uczestni

potential of Polish dance art.

czyć w festiwalu, zaznaczać w nim swoją obecność i zwracać uwagę na ogromny, a wciąż jeszcze nieodkryty i pozbawiony wsparcia w Polsce, artystyczny
taneczny potencjał.
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PRASA O PROJEKCIE:
Miejscem najgorętszym na mapie polskiego tańca wydaje się Poznań.

E

PRESS REVIEWS:
Poznań seems to be the hottest spot on Polish dance scene. It

Tu jest najbardziej dynamiczny, nowoczesny i ostentacyjnie symbolizujący zmia

is here that you can find a place most dynamic, modern and ostensibly

ny, Stary Browar. (...) W ramach założonej przez panią Grażynę Kulczyk Funda

symbolizing the era of change – Stary Browar. (...) With support of the

cji Kulturalnej w ciągu trzech lat [kuratorka programu] wzniosła niemal dosłownie

cultural Foundation of Grażyna Kulczyk, [the program curator] has man-

od fundamentów, nowy gmach – schronienie dla polskiego nowoczesnego tań

aged to erect a new edifice almost from scratch – a shelter for Polish

ca, dla swobodnej wymiany poglądów na jego temat, spotkań artystów o różno

modern dance and open debate on its condition, a meeting place for

rodnych orientacjach, wzbogacając je na dodatek centrum edukacyjnym dla

artists representing various orientations, what is even more, an educa-

młodzieży i wszystkich zainteresowanych. To tutaj mają miejsce cykle wykładów,

tional center for the youth and the general public. It is a venue for regular

warsztatów, coachingów, wspierające młodych twórców oraz pierwszy w Polsce

lectures, workshops, coaching programs for young choreographers and

program rezydencyjny. Młodzi tancerze i choreografowie w trakcie swojego po-

the first in Poland operating residential program. Young dancers and

bytu w Poznaniu mają do dyspozycji nie tylko profesjonalnie dostosowaną salę

choreographers during they stay in Poznań are provided not only with

ale też merytoryczne wsparcie. I nie kończy się na tym! Twórcy tego miejsca

a professionally equipped studio but also professional supervision. And

wiedzą doskonale, że równie ważna jest promocja i możliwość pokazywania

that is still not all! Those who have created this place realize that the

stworzonych choreografii. Takich warunków polski taniec nie miał nigdy wcześ

promotion and staging of the performances which can originate here

niej.

is just equally important. The Polish dance has never had so brilliant

Jadwiga Majewska, Gdzieś tam tańczą. „Tygodnik Powszechny” 02.12.2007

conditions before.
Jadwiga Majewska, They are dancing out there ‘Tygodnik Powszechny’

Spektakle zaproszone [do Browaru w ramach Malty] stworzyły atrakcyjną

02.12.2007

panoramę tańca współczesnego. Wypełniły ją propozycje zaskakujące i
odważne; ujmujące szczerością i niebanalnymi pomysłami.

The shows invited [to Stary Browar as part of MALTA festival] added up to

Patryk Czaplicki, Kinoteatr deziluzji. „Teatr” 9.2007

a marvelous panorama of contemporary dance. It was filled with surprising and brave propositions, compelling with their honesty and ingenuity.

„Stary Browar – nowy taniec” zmierza pod prąd mieszczańskim nawykom (....)

Patryk Czaplicki, Cinema-theater without illusions. ‘Teatr‘ 9.2007

Stawia na kontrowersję, przyciąga młodych ludzi – odbiorców i skupia zarazem
wokół siebie artystów eksperymentatorów, którzy roszczą sobie prawo do błędu.

„Old Brewery New Dance” runs counter to the popular middle-class ex-

Włączenie cyklu „Stary Browar – Nowy Taniec” w Maltę, to był strzał w dzie

pectations (...) It encourages controversy, attracts young audience and

siątkę.

gathers artists-experimenters who claim their every right to make mis-

Stefan Drajewski, „Głos Wielkopolski” 14.07.2006

takes. Including Old Brewery New Dance in the MALTA Festival program
was just hitting the bull’s eye.
Stefan Drajewski, ‘Głos Wielkopolski‘ 14.07.2006
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Kalendarium imprez w roku 2007 / Calendar of Events
Luty
05/06.02.2007

Knapik / Szymański / Piotrofska/PL

FLOW/PL

25.05.2007

Kompania Pappa Tarahumara/JAP Trzy siostry /
Co z tym tańcem?/ And how about Polish dance?

08.02.2007
Taniec.doc / Dance.doc
Improwizacja czyli risky business /
Improvisation, or Risky business
19.02.2007 – 23.02.2007
Michael Schumacher USA/NL /
Improvisation and instant composition /
coaching project
Marzec
20.03.2007
Taniec.doc / Dance.doc
Co z tym tańcem? /
And how about Polish dance?
22.03.2007

Mikołaj Mikołajczyk / PL WAITING
26.05.2007
Co z tym tańcem? / And how about Polish dance?
SOLO MARATON/PL
Orlik / Wach / Krawczyk / Chmielewska
Czerwiec

Listopad
08.11.2007

17.11.2007 – 19.11.2007
Warsztaty z cyklu Towarzystwo Gimnastyczne

Opening night of STW/PL

zaprasza/ Gymnastic Society invites / workshops:

14.06.2007
Jerome Bell / F
Pichet Klunchun & myself
20.06.2007
Towarzystwo Gimnastyczne/PL

Witold Jurewicz
19.11.2007
Co z tym tańcem? / And how about Polish dance?
Teatr Limen/PL puste miejsce albo sny oceanu /
Empty space, or The ocean’s dream

Obcojęzyczność / Foreignlingualism
24.11.2007

Grupa Koncentrat/PL 2moreless

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie 2007/

/workshops

STW/PL adhd / Sting & Dowland

Wieczór Premier Sceny Tańca Współczesnego /

25.06.2007 – 01.07.2007

tyczne zaprasza / Gymnastic Society invites

29.10.2007

12.06.2007

And how about Polish dance?

Warsztaty z cyklu Towarzystwo Gimnas

Three sisters

Solo Projekt/PL / Knapik / Szymański / Piotrofska

Co z tym tańcem? /

23.03.2007 – 25.03.2007

24.10.2007

Old Brewery New Dance at Malta Festival 2007
25.06.2007 – 30.06.2007
Palle Dyrvall/BEL
Inner voices unseen images
coaching project

Anita Wach/ Kasia Chmielewska
Wrzesień

Teatr Dada von Bzdülölw/PL eden
25.11.2007 – 26.22.2007
Warsztaty z cyklu Towarzystwo Gimnastyczne
zaprasza/ Gymnastic Society invites / workshops:
Kenneth Flak intensive
28.11.2007
Nada Gambier / BEL / act of living

Kwiecień

15/16.09.2007

27-29.04.2007

PREMIERA Towarzystwo Gimnastyczne NIC /

Leszek Bzdyl intensive / coaching project

PREMIERE SHOW The Gymnastic Society NOTHING

Maj
10.05.2007

Październik

w Tel Avivie / Dance & Video – International

06.10.2007

Festival Vdance Tel Aviv

Grudzień
08.12.2007
Taniec i film / pokaz filmów z festiwalu Vdance

Taniec.doc / Dance.doc
Mind is a muscle

Co z tym tańcem?/
And how about Polish dance?
Kacper Lipiński ime-ektasi PREMIERA

12.05.2007

16.10.2007

Alice Chauchat / Alix Eynaudi F/GER

Yossi Berg / Oded Graf/ISR heroes
18.10.2007

Quotations mark me / Crystalll

Triin Reemann/EST Good knews
19.05.2007 – 20.05.2007

Towarzystwo Gimnastyczne/PL NIC

Solo Projekt 2007 PREMIERY /

The Gymnastic Society NOTHING

Solo Project PREMIERE SHOWS

17.12.2007
Taniec.doc/Dance.doc Przeżyjmy to jeszcze raz /
Let’s see it one more time...

KURATOR /CURATOR
Joanna Leśnierowska
j.lesnierowska@kulczykfoundation.pl
www.starybrowarnowytaniec.pl
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W 2005 r. w Starym Browarze rozpoczęliśmy realizację cyklicznego

E

programu kina eksperymentalnego. Program wypełnia lukę jaka istnieje

In 2005 we started a regular experimental cinema program. The
program’s aim is to fill the gap in Polish cultural repertoire with

w Polsce, jeśli chodzi o cykliczne pokazy kina eksperymentalnego. Dzięki tym

respect to organized experimental film shows. The idea is to present on

stałym prezentacjom staramy się pokazać najważniejsze dzieła, oraz najważniej

a regular basis the most important experimental films and major repre

szych twórców związanych z tą dziedziną sztuki. Oś programu stanowić będzie

sentatives of the genre. The core program consists of today’s classics of

obecnie już „klasyka” kina awangardowego, które wywarło olbrzymi wpływ tak

avant-garde film, which also proved highly influential with respect to other

że na inne dziedziny sztuki. Począwszy od realizacji w ramach ruchu Wielkiej

arts. From the Avant-Garde Movement to New American Cinema structu

Awangardy, poprzez New American Cinema, kino strukturalne aż do found foot

ral cinema and found footage we want to point out the historical, for

age, chcemy pokazać historyczne, formalne, wizualne aspekty tej dziedziny sztu

mal and visual dimensions of the genre. The project is going to acquaint

ki. Program ten spełni istotną rolę, w przywołaniu autorów i filmów do tej pory

the audience with films and filmmakers that have so far been virtually

praktycznie nie funkcjonujących w Polsce. Podczas zorganizowanych kilkudnio

nonexistent in Poland. In comprehensive presentations, lasting several

wych przeglądów obejrzeć można było, często po raz pierwszy w naszym kraju,

days each, we have managed to show, often for the first time in Poland,

arcydzieła filmowej awangardy – od filmów przedwojennych dadaistów i kon

masterpieces of film avant-garde – from the works of prewar dadaists and

struktywistów, przez mistrzów kina abstrakcyjnego do amerykańskiego minima

constructivists to the masters of abstract cinema to American minimalism.

lizmu. Wszystkie projekcje odbywają się z oryginalnych taśm 16 mm, sprowa

We presented only original 16mm film versions, borrowed for this very

dzanych specjalnie na projekcje z kolekcji brytyjskich i francuskich. Rok 2007

purpose from British and French collections. In 2007 we enriched the

wypełniły oprócz kontynuowanych projekcji kina eksperymentalnego także po

program of experimental cinema screenings with video art.

kazy video-artu.

CELE PROJEKTU / AIMS OF THE PROJECT:
– przybliżenie historii kina eksperymentalnego i awangardowego

–

to outline the history of experimental and avant-garde cinema

– pokazanie kontekstu artystycznego w jakim te filmy powstawały

–

to present artistic context which accompanied the films’ creation

– zwrócenie uwagi na kulturowy aspekt tej dziedziny sztuki

–

to emphasize the cultural dimension of this genre

– pokazanie związków kina eksperymentalnego z innymi dziedzinami sztuki

–

to point to the connections between experimental cinema
and other arts

– organizacja pokazów monograficznych dotyczących wybranego wybitnego
autora kina eksperymentalnego

–

to organize monograph presentations of selected chief
representatives of the genre

– podkreślenie edukacyjnego waloru tych pokazów
– stworzenie miejsca na stałe kojarzącego się z kinem eksperymentalnym

–

to stress the educational value of the screenings

– rozszerzenie pojęcia sztuk wizualnych, także na twórczość

–

to create a place permanently associated with experimental cinema

–

to expand the notion of visual arts so that it covers also

filmową związaną z awangardą i eksperymentem

experimentaland avant-garde currents
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HISTORIA AMERYKAŃSKIEGO WIDEOARTU / HISTORY OF AMERICAN VIDEO ART
Z udziałem / with Rebecca Cleman (Electronic Arts Intermix, Nowy Jork)
30.05.2007-31.05.2007 Studio Słodownia +3

P

Dwudniowy przegląd (4 programy) miał za zadanie przedstawić w sposób
chronologiczny historię amerykańskiej sztuki video i jej wpływy na świat

E

A two-day retrospective comprising 4 programs was intended to
outline the history of American video art and point out its influence

współczesnej sztuki. Pokazy poprowadziła Rebecca Cleman z nowojorskiego

on the contemporary art scene. The screenings were hosted by Rebecca

Electronic Arts Intermix, instytucji zajmującej się wspieraniem i dystrybucją

Cleman from the New York Electronic Arts Intermix, an institution set up

amerykańskiej sztuki video.

to aid the creation and distribution of American video art.

Na program pierwszy złożyły się najwcześniejsze eksperymenty z techniką video

The first program presented early experiments with video techniques from

z lat 60. i 70. – prace m.in. Stana Vanderbeeka czy Judy Yalkut i June Paika,

the 60s and 70s – films by Stan Vanderbeek, Judy Yalkut, June Paika,

artystów używających video do dokumentacji sztuki performance – Joan Jonas,

or artists using video to document their performance works such as Joan

Bruce Nauman, William Wegman.

Jonas, Bruce Nauman or William Wegman.

Program drugi skupił się na rozwoju sztuki video przez lata 70. aż do wczesnych

The second program was focused on the development of video art in the

lat 80. Był to okres zdefiniowany przez postęp technologiczny, nowe możliwości

70s and early 80 – a period defined by technological advancement, new

edycyjne, użycie koloru oraz częste przetwarzanie materiałów z kultury popu

editing possibilities, the arrival of color film and using popular culture

larnej, w szczególności fragmentów telewizyjnych. Przedstawione zostały m.in.

(television in particular) as a supply of raw materials. Next to such film

prace Dary Birnbaum, Marthy Rosler czy prace powstałe dzięki współpracy ar

makers as Dara Birnbaum or Martha Rosler we presented joint projects

tystów z różnych dziedzin sztuki, np. prace video- Charlie Atlasa i Merce Cun

of artists representing different arts, like Charlie Atlas and Merce Cun

ningham czy łączące zainteresowania kinem i sztuką prace Bruce i Norman

ningham; as well as films of Bruce and Norman Yonemoto inspired by

Yonemoto.

simultaneous fascinations with cinema and with art.

W programie trzecim znalazły się prace powstałe w ostatnich dwóch dekadach

The third program consisted of films from the last two decades of the

XX wieku do sztuki video zaczęły wkraczać komputery i coraz popularniejsze

20th century. At that time computer technology reached video art and we

stały się interdyscyplinarne instalacje łączące rzeźbę, malarstwo, instalację

witnessed a growth of interest in interdisciplinary installations combining

i performance. Zobaczyliśmy m.in. prace JODI, Tony Ourslera, Mike Kelleya

sculpture, painting, video installation and performance. In this section

oraz Juan Downey.

we presented films by e.g. JODI, Tony Oursler, Mike Kelley and Juan
Downey.

BEAT CINEMA

Przegląd beatnikowskich filmów 16 mm / The Beats – 16 mm films
09.11.2007-10.11.2007 Studio Słodownia +3

P

W ramach przeglądu Beat Cinema zaprezentowane zostały filmy stworzo

E

Within Beat Cinema program, we presented films of artists re
ferred to as members of the ‘beat’ generation. Inspired by the East

ne przez artystów związanych z ruchem bitników. Filmy tak różne jak posta

animated abstractions of Harry Smith, collage experimentations of Wil

wy uczestników ruchu - inspirowane Wschodem animowane abstrakcje Harry

liam Burroughs and Anton Balch, short form masterpieces of Christopher

Smith’a, kolażowe eksperymenty Williama Burroughsa i Antony Balcha czy

Maclaine... The variety of presented films reflected diverse objectives that

krótkie arcydzieła Christophera Maclaine’a.Beat Generation był nieformalnym

motivated the beat movement followers. ‘The Beat Generation’ developed

ruchem literacko-towarzyskim, który rozwijał się w Stanach Zjednoczonych

in the USA in the 40s as an informal literary-social movement. The move

od końca lat 40. XX wieku. Zjawisko Beat zapoczątkowało większość kultural

ment inspired numerous cultural and social transformations which were

nych i społecznych przemian, które miały nieodwracalnie zmienić zachodni

to reshape the Western world irreversibly in the decades to follow. It at

świat w kolejnych dekadach.Bitnicy byli grupą poetów, artystów i outside

tracted poets, artists and outsiders committed to follow the principles of

rów propagujących życiowy nonkonformizm, zafascynowana jazzem, kulturą

nonconformity in life, keen on jazz, Eastern culture and drugs. The group

Wschodu i narkotykami stworzyła archetyp buntownika przetwarzany na różne

gave rise to the Rebel archetype, which was then taken up by subsequent

sposoby, w mniej lub bardziej zbanalizowanej formie przez kontrkultury kolej

countercultures in many different, more or less banal forms.
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The film program was supplemented with a documentary on the
Beat Movement and a pioneering example of Beat film, Pull My
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nych dekad. Przegląd uzupełniły dokumenty o ruchu Beat oraz pierwszy
film bitnikowski – Pull My Daisy autorstwa Roberta Franka oraz Alfreda

Daisy by Roberta Frank and Alfred Leslie, based on a script by Jack Ker

Leslie’go na podstawie scenariusza Jacka Kerouac’a, w którym wystąpili m.in.

ouac, with Allen Ginsberg, Gregory Corso and Peter Orlovsky appearing

Allen Ginsberg, Gregory Corso i Peter Orlovsky.

as actors.

VISUAL SAUNA
Fińskie wideo i film eksperymantalny / Finnish video and experimental film
13.11.2007-15.11.2007
Studio Słodownia +3
38

As part of Focus Finland festival, on 09-10.11 we organized a two day
event under the title of Visual Sauna – a program of Finnish video-art and

W ramach festiwalu Focus Finland w dniach 9-10 listopada odbyła się dwudnio

experimental cinema. The screenings were chaired by Finnish video art

wa impreza pod nazwą Visual Sauna – pokaz fińskiego video-artu oraz kina

theorist Kari Yli Annala.

eksperymentalnego. Pokazy poprowadził teoretyk video-artu z Finlandii Kari Yli

The program consisted of four parts, first two of which were devoted to

Annala.

video art. We presented today’s classics next to the recent realizations of

Zaprezentowane zostały cztery programy. Pierwsze dwa dotyczyły video-artu

Finnish video artists, thus sketching a truly unique panorama of the Finn

. Zobaczyliśmy miedzy innymi klasyczne już prace video oraz nowe realiza

scene. The program included films by such artists as Juha van Ingena

cje artystów fińskich. Kompilacja ta była ciekawą panoramą sztuki fińskiej,

(Go-Go), Sali Tykka, Aurora Reinhard (Julio and Lupita) or Seppo Renvall,

Obejrzeliśmy mi.n prace Juhy van Ingena (Go-Go), Sali Tykki, Aurory Rein

all of them devoted to various aspects of video-art aesthetics.

hard (Julio and Lupita) czy Seppo Renvalla. Prace tych artystów dotyczyły

The remaining two parts of the program were devoted to a pioneer of

różnorodnych zagadnień związanych z estetyką obrazu video.

Finnish electronoacustic music, Errki Kurreniemi. This versatile artist

Dwa pozostałe programy wypełniły eksperymentalne filmy pioniera elektroni

gained fame in the 60s for combining music with film and new technolo

ki fińskiej Errki Kurreniemiego. Ten wszechstronny artysta zasłynął w latach

gies. He was one of the first artists to create interactive installations. His

60-tych z wielu projektów łączących muzykę, film i nowe technologie. Jako

legendary DIMI synthesizer is now regarded as a breakthrough in digital

jeden z pierwszych tworzył interaktywne instalacje. Jego syntezator o nazwie

sound and interactive video art work. The program included short forms

DIMI stał się przełomem jeśli chodzi o tworzenie digitalnej muzyki jak również

like DIMI Ballet, documenting the creation of one of the first interactive

eksperymentów z interaktywnymi pracami video. Na pokazie zobaczyliśmy krót

installations; other films from the 60s, e.g. Electronic In the World Of

kie filmy min. DIMI Ballet - dokumentację jednej z pierwszych interaktywnych

Tomorrow, Computer Music, Carnaby Street; and computer animations

instalacji, Electronic In the World Of Tomorrow, Computer Music, Carnaby Street

created 1980-1981.

powstałe w latach 60-tych oraz komputerowe animacje z lat 1980-1981.

The fourth program presented a documentary film-portrait of Errki Kuren

W czwartym programie zobaczyliśmy dokumentalny film znanego fińskiego

niemi by a famous Finnish artist, Miki Tannili. The film contains unique

artysty Miki Tannili poświęcony Errkiemu Kurenniemiemu. Film jest portretem

documentary materials, in particular sequences of original compositions

Kuronniemiego zawierającym niezwykłe materiały dokumentalne a zwłaszcza

on the aforementioned DIMI synthesizer. It depicts an important moment

oryginalne fragmenty kompozycji Kurenniemiego powstałych właśnie na DIMI

in the history of 20th century, when many technological solutions, ear

syntezatorze. Film pokazuje niezwykły moment w historii XX wieku, kiedy utopij

lier thought utopian, became possible and actual attempts were made to

ne pomysły w dziedzinie technologii miały szanse na realizacje i często podejmo

materialize them. Plus, let us remember it all took place in the 60s – a

wane próby ich ziszczenia. Poza tym lata 60- te jawią się właśnie jako czas

radical era of great social, cultural and political change. In the context of

niezwykłych dynamicznych przemian zarówno społecznych, kulturowych jak

these changes Kurenniemi exemplifies a myth that has come true. As few

i politycznych. Na tle tych zmian postać Kurenniemiego jest właśnie przykładem

04.

mitu, który stał się rzeczywistością. Niewiele osób wie, że pierwszym twórcą

people know, with his invention of the microcomputer in 1971 he was

mikrokomputera był właśnie Kureeniemi w 1971, wyprzedzając o dwa lata

actually two years ahead of the American computer giants...

amerykańskich potentatów...

15.12.2007-16.12.2007
Studio Słodownia +3

MATTHEW BARNEY
P Cremaster Cycle

Nazwisko Barney’a kojarzone jest przede wszystkim z cyklem Cremaster,

E

Matthew Barney is best-known for the famous Cremaster Cycle,
which we presented in November. A sequence of five films, Cre

który zaprezentowaliśmy w listopadzie. Pięcioczęściowy cykl filmowy powstawał

master 1 to Cremaster 5, evolved almost a decade. Subsequent episodes

przez niemal dekadę w zaburzonym porządku numerycznym, a zatem kolejno

were released unchronologically, in the following order: 4, 1, 5, 2, 3. The

powstały części 4, 1, 5, 2, 3. Całość zrealizowana na filmowej taśmie 35mm

full series, total running time approx. 400 mins, was recorded on 35mm

trwa niemal 400 minut i stanowi monumentalny fresk o rozmachu porówny

film. Altogether it forms a splendid film fresco whose monumentality is

walnym z operami Wagnera czy mitologią Tolkiena.Filmami rządzi logika snu,

comparable to that of Wagenr’s operas or Tolkien’s trilogy.

całkowita wolność skojarzeń i następstwa zdarzeń. Podczas kolejnych sekwencji

Like in dreams, in Barney’s films no cause-and-effect rules apply and

obrazów pojawiają się odniesienia i symbole zaczerpnięte z rozmaitych dziedzin

no associations are pre-imposed on the viewer. As the cycle unfolds, it

historii, kultury, nauki, czy wreszcie naszej popkulturowej codzienności. Mamy

reveals numerous symbolic references drawing from the realms of his

tu więc tradycję masońską, mitologię celtycką i grecką, angielski neogotyk, kino

tory, culture, science and finally, contemporary pop-culture. Sources of

hollywoodzkie, muzykę rockową, jak również odniesienia do biologii, gene

inspiration are many: Masonic tradition, Celtic or Greek mythology, the

tyki i fizjologii. Typowo amerykańska swoboda w łączeniu tak odległych kul

English Neo-Gothic, Hollywood cinema, rock music, biology, genetics,

turowo odniesień pozwala Barney’owi mnożyć dziesiątki kolejnych znaczeń,

physiology... Culturally remote concepts are combined in the spirit of truly

uniemożliwiając jakąkolwiek jednoznaczną interpretację. Matthew Barney to jed

American liberty, which enables the author to produce dozens of new

na z największych gwiazd sztuki współczesnej. Z jednej strony artysta hołubiony

meanings and, at the same time, excludes one fixed interpretation of the

przez krytyków sztuki, o którego wystawy zabiegają najbardziej prestiżowe gale

work. One thing is clear: Matthew Barney is a real star of contemporary

rie na świecie, z drugiej ikona wyobraźni masowej, partner życiowy Björk,

art. Adored by critics, most wanted by top international art galleries, he

doskonale czujący się w świecie pop-kultury bohater kolorowych magazynów.

is at the same time recognized as an icon of mass culture, Björk’s life

Cremaster to także seria fotografii, rysunków, rzeźb i obiektów z plastiku, siliko

partner and color magazines’ favorite apparently delighted to be in the

nu, poliestru, szkła, które Barney wystawia na całym świecie jako dopełnienie

pop-culture spotlight. Cremaster is not only a cinematic realization but

filmowego cyklu. Podczas tego typu instalacji widz zostaje skonfrontowany

also a series of photographs, drawings, sculptures, installations in plastic,

z dziełem totalnym, oddziałującym na wszystkie zmysły, wciągającym bez reszty

silicone, polyester or glass which the artist exhibits in conjunction with

umysł i wyobraźnię.

the films. In such exhibition format the viewer-recipient experiences a
confrontation with the totality of an artwork, receiving it through all the
senses, letting it take possession of his mind and imagination.

15 -16.12.2007
Słodownia +3

NEW YORK UNDERGROUND

Z udziałem szefa New York Filmmakers Coop – MM Serry
W grudniu odbył się dwudniowy przegląd filmów eksperymentalnych z legendar

In December we organized a two-day retrospective of experimental films

nej nowojorskiej The Filmmakers’ Cooperative.

from the legendary New York Filmmakers’ Cooperative. Founded by Jo

Założona przez Jonasa Mekasa w roku 1960 instytucja posiada jeden z naj

nas Mekas in 1960, this institution owns one of the most impressive

większych na świecie zbiorów sztuki filmowej – unikalne filmy beatników, czasów

collections of film art in the world – including unique examples of the
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kontrkultury i przełomu obyczajowego lat 60. czy eksperymentów for
malnych związanych z minimalizmem czy strukturalizmem. W archiwum

E

Beat film, products of countercultures of the 60s, formal experi
ments in minimalism and structuralism. Its archives also store

znajduje się także wiele nieznanych filmów dokumentalnych przedstawiających

many unknown documentaries depicting the bohemian life of New York

życie nowojorskiej bohemy II połowy XX wieku.

artistic circles in the second half of the 20th century. A large portion of

Wiele z tych prac zostało pokazanych podczas przeglądu w Starym Browarze

this collection was presented in four sections of our program. It was an

złożonego z czterech programów. Można było zobaczyć historyczne prace Jo

opportunity to see historical works of Jonas Mekas or Marie Menken, or

nasa Mekasa czy Marie Menken, śmiałe awangardowe erotyki Willarda Maasa

bold avant-garde erotic films by Willard Maas and Carolee Schneemann.

i Carolee Schneemann. Zupełnie wyjątkowy okazał się pokaz absolutnie kulto

The screening of Jack Smith’s cult Flaming Creatures, a camp, trans

wej pracy Jacka Smitha – Flaming Creatures – kampowej, transseksualnej pracy

sexual video recorded on expired black-and-white 16mm film, evoked

nakręconej na przeterminowanej czarno-białej taśmie 16mm. Filmy uzupełnił

particularly strong emotions.

pokaz najnowszych prac prezentujących dzisiejszy świat nowojorskiej awangar

The program was supplemented with a series of recent films presenting

dy. Pokazy poprowadziła MM Serra, filmowiec i aktualny dyrektor Filmmakers

the world of contemporary New York avant-garde. The screenings were

Coop.

chaired by M. M. Serra, a filmmaker and present president of Filmmak

Pokaz zrealizowano dzięki pomocy Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce,

ers Coop.

we współpracy z CSW Kino.LAB.

The program was realized thanks to the assistance of The American Em
bassy in Poland, in cooperation with CSW Kino.LAB.

KURATORZY PROGRAMU / PROGRAM CURATORS
Łukasz Knasiecki, Roman Soroko
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W ramach tego programu prezentowane są międzynarodowe projekty

E

zajmujące się szeroko pojętą improwizacją w muzyce. Improwizacją

The music program covers international projects focusing on
broadly conceived improvisation in music. Improvisation is under

stood here as sound-based face-to-face communication between musi

widzami i przestrzenią, w której się znajdują. Otwarta formuła programu pozwa

cians, recipients-auditors and the space in which they meet. The pro

la na prezentacje w jego ramach bardzo różnorodnych brzmieniowo propozycji.

gram’s open format allows for a presentation of versatile sound projects.

CELE PROJEKTU / AIMS OF THE PROJECT:

–

fot. M. Sieradzki

pojmowaną jako żywa komunikacja za pomocą dźwięku pomiędzy muzykami,

– prezentacja szerokiego spektrum dokonań niezależnych artystów łączących
różne tradycje muzyczne w obszarze współczesnej muzyki
– promocja muzyki eksperymentalnej, elektronicznej i improwizowanej

artists who draw on various traditions of contemporary music
–

to promote experimental, electronic and improvised music in Poznań

–

to create an image of Stary Browar as a place associated with

w Poznaniu
– tworzenie wizerunku Starego Browaru, jako miejsca prezentacji
najciekawszych zjawisk w muzyce współczesnej

to present a vide range of musical achievements of independent

the major events on the Polish contemporary music scene
–

to stimulate students and the youth by introducing them
to alternative forms of creating and performing music

– aktywizacja studentów i młodzieży, pokazanie alternatywnych sposobów
tworzenia i wykonywania muzyki
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MURCOF
As part of our concerts program this Fall we invited an artist
known under the pseudonym Murcof – Edmundo Fernando Co

P

Jednym z wydarzeń jesiennego programu muzycznego był koncert
Murcof’a.

rona Murillo (born Tijuana, Mexico).

Pod pseudonimem Murcof kryje się pochodzący z Tijuany w Meksyku Edmundo

In 1996 he co-founded Nortec Collective, a Mexican avant-garde ensem

Fernando Corona Murillo.

ble composed of musicians but also collaborating with graphic designers,

W 1996 roku współtworzył Nortec Collective, grupę meksykańskich artystów

painters and performance artists. Their music is a combination of the

awangardowych, w której działali nie tylko muzycy ale także graficy, malarze, per

Mexican tradition and international avant-garde. When Murcof went solo,

formerzy. Nortec Collective łączył meksykańską tradycję ze światową awangardą.

he didn’t depart considerably from this idea, this time however his main

Gdy Murcof zaczął nagrywać solowe płyty, nie odszedł daleko od tego pomysłu,

interest was in contemporary classical composers (Górecki, Arvo Part).

jednak w centrum jego zainteresowań tkwiła współczesna muzyka poważna

His debut album Martes (Tuesday), 2002, released on the British label

(Górecki, Arvo Part). Pierwszy album Murcofa „Martes” („Wtorek”) z 2002 roku

Leaf, inspired by his fascination with classical music and contemporary

to wynik fascynacji muzyką poważną i współczesną elektroniką. Album wydany

electronica, was received as one of the most interesting and innovative

przez brytyjski label Leaf został w świecie nowej elektroniki uznany obok „End

projects in the electronic music scene, next to Fennesz’s Endless Summer.

less Summer” Fennesza za jeden z najciekawszych i najbardziej odkrywczych

His last album Cosmos was originally intended as an EP, yet it ended up

na tej scenie. Cosmos – ostatnia płyta miała być tylko EP-ką, ale powstał cały,

as a full-length album (almost 60-mins). Monumental in scale, never-

niemal 60-minutowy album. Ogrom i bezkres utworów takich jak monolitycz

ending monolithic twins Cosmos I and Cosmos II bring to mind the work

ne bliźniaki „Cosmos I” i „Cosmos II” przywołuje dzieła niemieckich pionierów

of the German electronic pioneers of the 70s or the Hungarian composer

elektronicznych lat 70-tych lub węgierskiego kompozytora György Ligeti’ego, ale

György Ligeti, or better still the low-end rumblings of SunnO or Coil. In the

także niekończące się dudnienia SunnO czy Coil. W ostatnich miesiącach Coro

recent months, Corona has collaborated with pianist Francesco Tristano

na współpracował min. z pianistą Francesco Tristano (w tym roku na festiwalu

(at the Sonar Festival 2007 and on Tristano’s latest album), Eric Tryffaz

Sonar i na ostatnim albumie Tristano), Ericiem Tryffaz i Talvinem Singhem (na

and Talvin Singh (at the Montreaux Jazz Festival 2006) and video artist

Montreaux Jazz Festival w 2006 roku) i artystą video Saule Saguattim na Geode

Saule Saguatti (at the Geode IMAX, Paris).

IMAX w Paryżu.

fot. M. Sieradzki

11.10.2007
Studio Słodownia +3
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Focus Finland – Koniec października i cały listopad w poznańskim Starym Browarze wypełniły w dużej mierze wydarzenia
związane ze współczesną sztuką z Finlandii. Całość imprez była kontynuacją wcześniejszego projektu Focus Berlin. Od wystawy
poprzez koncerty, pokazy multimediów, filmy i współczesny taniec -  zaprezentowaliśmy panoramę najciekawszych zjawisk tego
interesującego skandynawskiego kraju.
Focus Finland. In late October and throughout November Stary Browar hosted a series of events dedicated to contemporary Finnish art. The whole cycle was a
conceptual continuation of the last year’s Focus Berlin project. From exhibitions to concerts to multimedia, film and contemporary dance shows, we have presented
a combination of perhaps the greatest achievements coming from this important part of the
/ Scandinavian scene.

ES/KEMIALLISET YSTÄVÄT
27 października dzień po otwarciu wystawy Eiji Liisy Ahtili, zrealizowaliśmy
kolejne ważne wydarzenie w Starym Browarze. Po raz pierwszy w Polsce

E

On October 27, a day after the opening of Eija-Liisa Ahtila’s ex
hibition, another important event took place in Stary Browar – Es

zagrali przedstawiciele legendarnego label’u Fonal z Finlandii: Es oraz Kemial

and Kemialliset Ystävät, members of the legendary label Fonal (Finland)

liset Ystävät.

gave their first concert in Poland. Sami Sänpäkkilä aka Es is the head

Sami Sänpäkkilä aka Es jest założycielem muzycznej wytwórni Fonal w Tam

of the famous Tampere-based Fonal Records, his music is a collision of

pere. Tworzy muzykę będącą kolażem różnorodnych stylów. W jego twórczości

many various styles. His work brings to mind the productions of Brian

pobrzmiewają echa muzyki Briana Eno, Roberta Frippa czy Terry’ego Riley’a.
Współpracuje także z innymi artystami z wytwórni Fonal, m.in. z Islają czy Kemi
alliset Ystävät. ES kreuje kruche, często melancholijne dźwiękowe kolaże. Często
korzysta z analogowych dźwięków, loopując je, tworzy interesującą przestrzeń.
Jak sam przyznaje ważną inspiracją na początku jego muzycznych doświadczeń
była fascynacja muzyką filmową. Muzyka w połączeniu z dźwiękiem, decyduje
o specyfice tych realizacji. Oprócz muzyki Sami realizuje na taśmie super 8 filmy
oraz clipy. Koncert Es’a uzupełniony został projekcjami krótkich eksperymen

fot. M. Sieradzki

27.10.2007Studio Słodownia +3

P

talnych filmów jego autorstwa.
Wieczór zakończyła supergrupa Kemialliset Ystävät, grającą bardziej eksperymen
talne brzmienia, przywołując momentami skojarzenia z dokonaniami legen
darnych The Residents lub Snakefingera. Brzmienie zespołu oscyluje między

Eno, Robert Fripp or Terry Riley. Apart from solo productions, he collabo

improwizacją a inteligentnym zestawem niezwykłych i zaskakujących dźwięków.

rates with other Fonal-based artists such as Islaja or Kemialliset Ystävät.

Ideą powstania zespołu było stworzenie kolektywu. Każdy z muzyków niezależnie

Es creates crunchy melancholic sound collages, often looping analogue

od siebie gromadzi różnego rodzaju dźwięki, by później na wspólnych sesjach

samples to arrive at truly unique soundscapes. As the artist admits, his

tworzyć niezwykle ciekawe nagrania. Ta otwarta forma oparta na improwizacji

early musical experience was shaped by a fascination with film music.

daje niesamowity efekt przypominający dokonania muzycznych awangardzis

These early realizations bind together music and sound recordings in Es’s

tów, choć wciąż fiński duch unosi się nad całością...

typical manner. Apart from music-making, Sami produces films and video
clips on super 8 film. In Stary Browar Es performed in the background of
his own short-form video experiments.
The event culminated in a concert of Kemialliset Ystävät – experimental
supergroup, whose music resembles the work of the legendary Residents
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Focus Finland
VLADISLAV DELAY
16.11.2007
Studio Słodownia +3

E

or Snakefinger, oscillating between improvisation and creative,
surprising mixtures of pre-recorded sounds. The band was de

P

W cyklu Focus Finland Vladislav Delay zagrał na żywo do filmu Aki Kauris
makiego „I Hired A Contract Killer”.

signed as a music collective. Each musician independently stores sound

Vladislav Delay – jedna z najsłynniejszych postaci współczesnej sceny elektro

recordings which are then mixed on joint sessions resulting in original

niczno-klubowej. Pochodzący z Finlandii twórca, od wielu lat mieszkający

compound compositions. This open improvisation-based format produces

w Berlinie, znany jest też z projektów Luomo, Uusitalo, AGF / Delay.

incredible effect, so avangardistic and yet all so typically Finnish.

Wykształcony klasycznie muzyk jazzowy, na przełomie lat 90-tych / 00 zyskał uz

Vladislav Delay contributed to the Focus Finland festival with a live con

nanie krytyków i słuchaczy serią elektronicznych eksperymentów dla czołowych

cert accompanying the screening of Aki Kaurismaki’s I Hired A Contract

wytwórni współczesnej awangardy – Chain Reaction, Mille Plateaux i Max Ernst.

Killer.

Jako Luomo – nagrywając muzykę wokalną inspirowaną house i popem lat

Vladislav Delay is one of the most recognizable figures of contemporary

80-tych zdobył sporą popularność na scenie klubowej. Z kolei pod szyldem

electronic/club scene. This Berlin-based Finnish artist got famous col

Uusitalo pokazał swe techno-dubowe oblicze. Wspólnie ze swą partnerką AGF

laborating in such projects as Luomo, Uusitalo, AGF / Delay. He has

firmują też świetny album „Explode” i projekt „The Dolls” (wraz z Craigiem Arm

received classical education in jazz and at the turn of the millennium

strongiem).

won the hearts of both critics and audiences with a series of electronic
experiments released on leading avant-garde labels as Chain Reaction,
Mille Plateaux and Max Ernst. As Luomo he has produced vocal pieces
inspired with house and pop of the 80s and gained popularity on the
club scene. As Uusitalo, then, he came out as a musician fascinated with
techno/dub. Together with his life partner AGF he has released a splendid
album Explode and founded The Dolls project (in cooperation with Craig
Armstrong).

fot. Roman Soroko

23.11.2007
Studio Słodownia +3
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Focus Finland
ISLAJA
This year’s Focus Finland festival closed with a concert of Islaja. Islaja
(Merja Kokkonen) is a young visual artist and musician from Helsinki.
Despite her young age, she has already appeared on many major festi
vals (Eurosonic, by:Larm, Sonar, All Tomorrows Parties). She is also the

Zwieńczeniem festiwalu Focus Finland był koncert Islaji.

vocalist of Hertta Lussu Ässä band – a folk supertrio with Lau Nau and

Islaja (Merja Kokkonen) to młoda artystka sztuk wizualnych i jednocześnie

Kuupuu. Her first two albums Merite (Fonal, 2004) and Palaa Aurinkoon

wokalistka z Helsinek. Mimo młodego wieku zdążyła już zagrać na wielu

(Fonal, 2005) were enthusiastically received by international music me

ważnych festiwalach (Eurosonic, by:Larm, Sonar, All Tomorrows Parties). Artyst

dia such as The Wire, Dusted Magazine or WFMU. Released in 2007, her

ka jest także członkiem grupy Hertta Lussu Ässä, folkowego supertrio wraz

third album Uluay Yyy is a fascinating journey to the world of dreams and

z Lau Nau i Kuupuu. Jej dwa pierwsze albumy Merite (Fonal, 2004) oraz Palaa

fairytales, which seem to be treated by the artist just as if it was reality. Is

Aurinkoon (Fonal, 2005) były chwalonym przez międzynarodowe media takie

05.
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jak The Wire, Dusted Magazine czy WFMU. Wydana w 2007 roku płyta
Uluay Yyy jest fascynującą podróżą w świat snu i baśni, które wydają się

E

laja records her music at home, using a wide range of instruments
to accompany her own vocal delivery sang in Finnish.

być dla artystki światem całkowicie realnym. Islaja nagrywa muzykę w domu

Islaja’s music has been compared to Björk, and to Nico – the famous Vel

używając całej gamy instrumentów, za pomocą których akompaniuje swojemu

vet Underground’s muse, yet she is not so self-destructive as the former,

śpiewaniu w języku fińskim. Muzyka Islaji przypomina klimat dokonań Björk

nor so eccentric as the latter.

oraz przede wszystkim Nico, wolna jest jednak od ekscentryczności tej pierwszej

Islaja is a ‘good girl’, who can be cold and strong, but also soft and

i autodestrukcyjnych działań muzy Velvet Underground. Islaja to „dobra dziew

melancholic.

czyna”, z jednej strony chłodna i silna, z drugiej delikatna i melancholijna.

Ostatnim koncertem w roku był występ dwóch legendarnych muzyków: Fried

The last concert planned this year was the performance of two truly leg

mana i Liebezeit’a .Burnt Friedman znany z rewelacyjnych projektów Flanger,

endary musicians: Friedman and Liebezeit.

wyznaczającej standardy nowego jazzu, współpracy z Nu Dub Players, wspólne

Burnt Friedman is famous for his superb Flanger projects, collaboration

go projektu z samym Davidem Sylvianem pod nazwą Nine Horses i firmowanych

with Nu Dub Players (laying the foundations of new jazz), a co-production

własnym nazwiskiem albumów. Wśród artystów sceny elektronicznej to postać

of the Nine Horses project with David Sylvian himself, as well as albums

absolutnie kultowa.Jaki Liebezeit to przede wszystkim jeden z liderów Can – leg

released under his own name. He is an absolutely cult figure on the

endarnej, kanonicznej krautrockowej formacji. Dziś ponad 60-letni muzyk jest

electronics scene. Jaki Liebezeit is probably best known as a funding

wciąż niedościgłym wzorcem dla kolejnych pokoleń perkusistów. Ich wspólne

member of Can, a legendary canonical krautrock outfit. A 60-year old

dzieła to wypadkowa Canowego perkusyjnego pulsu Liebezeita i jazzowo-

musician today, he is still a role model to look up to for young generations

dubowych elementów z jakich słynie Friedman. Murowany kandydat do kon

of drummers.

certu roku!

Their joint project is a function of Liebezeit’s pulsating drumming promi
nent in Can’s sound and Friedman’s famous jazz/dub sections. Without
doubt: this is going to be the concert of the year!

fot. Roman Soroko

13.12.2007 Studio Słodownia +3

BURNT FRIEDMAN / JAKI LIEBEZEIT
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DZIELNICOWY KLUB SZTUKI / DISTRICT ART CLUB
Projekt „Dzielnicowy Klub Sztuki” rozpoczął się w na jesieni 2005 roku. Jego
ideą jest opieka nad dziećmi będącymi pod stałą opieką Miejskiego Ośrodka
Pomocy w Rodzinie. W ramach projektu młodzi uczestnicy programu mogą
poprzez sztukę rozwijać swoją kreatywność, uczyć się i poznawać swoich
rówieśników. Warto podkreślić, że jednym z punktów misji Kulczyk Founda
tion jest kreowanie sytuacji, działań, wydarzeń dających możliwość obcowania
ze sztuką od najmłodszych latach.
Przestrzeń Starego Browaru po raz kolejny stała się miejscem niezwykłych arty
stycznych spotkań grupy dzieci działających w ramach Dzielnicowego Klubu
Sztuki. Kontynuacja naszych działań ponownie cieszyła się ogromnym zain
teresowaniem. Tak, jak w poprzednich latach głównym celem inicjatywy było
rozbudzenie kreatywności oraz ogromnego potencjału twórczego w czasie odby
wających się dwa razy w tygodniu zajęć.
Zgodnie z zasadą Dzielnicowego Klubu Sztuki program został podzielony na bloki
tematyczne. W każdym miesiącu dzieciaki zajmowały się innym zagadnieniem,
by bawić się wyobraźnią i uczyć się przenosić zdobytą wiedzę na działanie
artystyczne. Badając świat zmysłów, uczestnicy zajęć próbowali oddać swój
sposób widzenia rzeczywistości. Poznając różne kultury odbywali niezwykłe
etniczne podróże. Bawiąc się sztuką użytkową z radością projektowali kostiumy
i biżuterię. Oglądając dzieła artystów z różnych epok odkrywali tradycje w sztu
kach plastycznych. Nasze spotkania pełne były wspólnego działania twórczego,
które fascynowało dzieci zwłaszcza wtedy, gdy pracowaliśmy w niekonwencjo
nalnych materiałach plastycznych (jak ziemia, bambus, gałęzie, grys, sznurki,
piasek morski). Podczas zajęć nie zabrakło także zabaw i gier językowych, gdzie
dzieci z radością rozwiązywały łamigłówki i kalambury, dzieliły się opowieściami,
bawiły się słowami, ćwiczyły pamięć i wymowę. Dzielnicowy Klub Sztuki to prócz
zajęć artystycznych także dodatkowe atrakcje, jak wyjście do kina czy zabawa
karnawałowa czy też piknik. Ten ostatni, zorganizowany w parku przy Starym
Browarze zakończył tegoroczny cykl naszych spotkań. Dzieci tworzyły „ARTY
STYCZNY STÓŁ”, przemieniając szare kartony w barwne miejsce wspólnego
biesiadowania, oddając się w przyjaznej atmosferze różnym grom i zabawom.
Kolejny rok działań Dzielnicowego Klubu Sztuki możemy nazwać niezwykle
twórczym i wypełnionym wspaniałą artystyczną energią dzieciaków, która
zaowocowała nie tylko wieloma wspaniałymi pracami, ale także uśmiechem
uczestników i ich ogromną ciekawością świata.

District Art Club (Dzielnicowy Klub Sztuki) was set up as one of our regu
lar projects in the Fall of 2005. The idea of this program is to provide help
for the children who receive regular assistance from the Municipal Family
Help Center. For the young people involved in this program we offer an
opportunity to develop their creativity, learn and get to know one another
through art. It is worth emphasizing that arranging for such situations,
activities and events that would propagate early contact with art is speci
fied as one of the objectives of Kulczyk Foundation’s mission.
It is another year that Stary Browar served as a venue for the unusual
artistic meetings of the children involved in District Art Club project and,
as before, our continued initiative met with huge interest. As in previous
years, our main aim for these regular (held twice a week) meetings was
to stimulate young people’s immense creative potential. Following the
objectives of the project, we divided the activities of District Art Club into
thematic blocks. Each month the kids were inspired by a different theme,
while playing with their imagination and using newly acquired knowledge
in the process of artistic creation. Exploring the world of senses, they tried
to express their way of perceiving reality. Learning about different cultures,
they went through a series of exciting ethnic journeys. Experimenting with
applied art, they had a lot of fun designing costumes and jewelry. Look
ing at artworks from various historical epochs, they discovered different
traditions in fine arts. Our meetings resulted in a lot of joint creative ac
tivity so fascinating for the children, especially when we worked with
unconventional materials (e.g. soil, bamboo cane, tree branches, gravel,
string, sea sand).
Another element of the workshops were games and plays with the lan
guage. The children took part in game-like activities using mime and
drawing, which was a big fun for them. They told each other stories,
played with words and tested their memory and pronunciation. Apart from
artistic activities District Art Club offered a range of additional planned
initiatives like going to the movies, organizing a carnival party or a pic
nic. The last mentioned – picnic – was held in a park neighboring Stary
Browar as a closing celebration of this year’s meetings cycle. Kids had
the task of designing and decorating ‘an artistic table’, transforming plain
cardboard boxes into a colorful place where they could sit together in a
happy atmosphere and enjoy the games and plays organized for them.
Another year of District Art Club’s activity has turned out to be extremely
creative time, infused with young people’s amazing artistic energy – the
energy which has manifested itself not only in numerous excellent cre
ations, but also in a smile on children’s faces and in their immense open
ness to life.

SPONSORZY /SPONSORS:
Drukarnia Moś i Łuczak
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IMPROVISED MUSIC PROGRAM

07.

SZTUKA PRZESTRZENI, PRZESTRZENIE SZTUKI.

SPATIAL ART, ARTISTIC SPACES:

Koncepcje przestrzenne w sztuce polskiej lat 50.

The conceptions of space in Polish art of the 50s

24-25.01.2007

24-25.01.2007

Seminarium „Sztuka w przestrzeni” odbyło się w Galerii Stary Browar na początku

Art in space seminar took place in Stary Browar Gallery at the beginning

2007 r. Dwudniowy program wykładów i dyskusji z udziałem wykładowców
poznańskiego Instytutu Historii Sztuki oraz gości z innych ośrodków podejmował
tematykę analizy sztuki osadzającej przestrzenne działania w obszarze wizual
nych oraz egzystencjalnych doświadczeń człowieka.Seminarium odbyło się
we współpracy z Piotrem Juszkiewiczem (IHS Poznań) oraz Galerią Miejską

vited lecturers from Poznań School of Art History and guest lecturers from
other institutions was devoted to the issues of art analysis, with emphasis
on the idea of mapping experimentations with space onto the realm of
human visual and existential experience. The seminar was organized in
co-operation with Piotr Juszkiewicz (School of Art History, Poznań) and
“Arsenał” City Gallery.

fot. archiwum KF

„Arsenał”.

of 2007. A two-day program of lectures and discussions with the in

NIEOCZYWISTE
Wystawa Dyplomowa Zaocznego Studium Fotografii ASP

THE AMBIGUOUS
diploma projects exhibition of external graduates from ASP Photography

01-15.10.2007

Studio

Słodownia +1,+2

01-15.10.2007

Na dwóch poziomach Słodowni, po raz kolejny już, zaprezentowali swoje prace

Słodownia +1,+2

dyplomowe studenci Zaocznego Studium Fotografii ASP, jednego z najważniej

As every year, both floors of the gallery served as a venue for a presenta

szych ośrodków kształcenia w dziedzinie fotografii artystycznej Polsce.

tion of diploma projects of external students from ASP Photography Stu
dio, a major institution of artistic photography education in Poland.
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C O - O P E R AT I O N

R. Tratsiuk, Bio-filia, 2007

K. Łukomski, Skydeck Sleep, Arizona, 2007

WSPOŁPRACA /

SENSUAL EMPIRE

IMPERIUM ZMYSŁÓW

collective exhibition of lecturers from ASP Intermedia Studio

Wystawa wykładowców Katedry Intermediów ASP w Poznaniu

08-31.12.2007

08-31.12.2007

Słodownia +1,+2
Artists: Mirosław Bałka, Piotr Bosacki, Hubert Czerepok, Grupa 4!, Grupa
Bergamot, Izabella Gustowska, Leszek Knaflewski, Piotr Kurka, Krzysztof
Łukomski, Konrad Smoleński, Sławomir Sobczak, Andrzej Syska, Marek
Wasilewski.
Curator: Paweł Leszkowicz

Artyści: Mirosław Bałka, Piotr Bosacki, Hubert Czerepok, Grupa 4!, Grupa Ber
gamot, Izabella Gustowska, Leszek Knaflewski, Piotr Kurka, Krzysztof Łukomski,
Konrad Smoleński, Sławomir Sobczak, Andrzej Syska, Marek Wasilewski.
Kurator: Paweł Leszkowicz

Arrangement of exhibits: Raman Tratsiuk

Architektura wystawy: Raman Tratsiuk

With the end of 2007 Poznań Academy of Fine Arts organized an exhibi

Na koniec 2007 roku Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu zorganizowała

tion of the Intermedia Studio’s lecturers, titled Sensual Empire. As de

wystawę wykładowców Katedry Intermediów pt.: „Imperium Zmysłów”.

scribed by the exhibition curator, Paweł Leszkowicz: “Sensual Empire rep

Tak o wystawie pisał kurator Paweł Leszkowicz: „Imperium Zmysłów” to władza

resents the power of senses and the power over senses. It is an excellent

zmysłów i władza nad zmysłami. Trudno o lepszą metaforę dla działalności

metaphor for the activity of artists-pedagogues associated with Poznań

artystów – pedagogów, związanych z Katedrą Intermediów poznańskiej ASP,

ASP Intermedia Studio, who through the use different media let their art

których sztuka za pomocą różnych mediów oddziałuje na różne zmysły odbiorcy.

reach different senses of the recipient. The word ‘empire’ may evoke asso

“Imperium” może kojarzyć się z kontrolą i panowaniem, jest to przecież pokaz

ciations of control and reign, and rightly so, since Sensual Empire consists
of works by the lecturers of Fine Arts Academy – a pedagogical institution.
Thus the exhibition is thought as a reflection on artistic education, with
all that is positive and negative about it. Why choosing Intermedia Studio?
(...) In the present day an indispensable element of artistic workshop is
the ability to move freely in cross-medial creation, to translate from one
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Słodownia +1,+2

dzieł wykładowców ASP, a więc instytucji pedagogicznej. Wystawa podejmu
je zatem refleksję nad edukacją artystyczną i jej różnymi jasnymi i ciemnymi
stronami. Dlaczego Katedra Intermediów? (…). Niezbędnym elementem przygo
towania artystycznego jest dziś umiejętność twórczego poruszania się pomiędzy
mediami i przekładania jednych mediów na inne oraz zdolności kreowania prac

medium to the other and to create multimedia works with the use of up-

multimedialnych, opartych na najnowszych technologiach komunikacyjnych.

to-date communication technology. What are the consequences of such

Jakie są konsekwencje takich intermedialnych poszukiwań? W percepcji inter

medialnej sztuki, łączenie mediów łączy się z łączeniem zmysłów, oddziaływania

inter-medial explorations? In the act of reception, intermedia art while

na różne zmysły odbiorcy, nie tylko na wzrok. Dlatego wystawa „Imperium

merging various media, at the same time merges various senses, appeal

Zmysłów” dotyczy także eksplozji

wizualności w multisensoryczną pełnię.

ing to a broader spectrum of the recipient’s sensual perception, not only

Zarówno dzieła sztuki, jak i sposób ich aranżacji odwołują się do doświadczenia

to the sense of sight. In this respect Sensual Empire exhibition, apart from

intensywnego pobudzenia zmysłowego. W centrum zainteresowania znajduje
się temat oddziaływanie sztuki na pięć podstawowych zmysłów człowieka:
wzrok, słuch, smak, zapach i dotyk.”
NAGRODA ARTEONU 2006 - JAROSŁAW KOZAKIEWICZ
07.12.2007-06.01.2008

other things, shows how visuality can rapidly evolve to the form of multisensory unity. The works themselves as well as their arrangement try to
reflect the experience of intensive sensory stimulation. The exhibition is
centered around the theme of art’s influence on the five senses: sight,
hearing, taste, smell and touch.

Wystawa Jarosława Kozakiewicza, laureata nagrody “ARTeonu” za rok 2006,

ARTEON AWARD 2006 - JAROSŁAW KOZAKIEWICZ
07.12.2007-06.01.2008
Stary Browar Gallery

zaprezentowała projekty artysty związane z rewitalizacją zarówno miejsc

The exhibition of Jarosław Kozakiewicz, the laureate of ARTeon Award

poprzemysłowych (teren Pojezierza Łużyckiego we wschodnich Niemczech),

2006, presented the artist’s projects concerning postindustrial terrain

jak i zaniedbanych, pozostawionych na marginesie części miasta (projekty dla

reclamation (Łużyce Lake District, East Germany) and restoration of un-

Poznania). Ideą przewodnią wystawy było wskazanie na możliwość realizacji

used, run-down city areas (projects for the city of Poznań). The idea

przestrzennej projektów, które wydają się być utopijnymi, przekraczającymi

behind the exhibition was to point to a potential possibility for projects

rzeczywistość artystycznymi wizjami.

of that kind to acquire concrete architectural shape, even if they might

Galeria Stary Browar

wizualizacja, dzięki uprzejmości artysty

Jarosław Kozakiewwicz, projekt Mars, Boxberg, Niemcy, 2004-2007

07.

seem utopian artistic visions far from reality.
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STYCZEŃ

JANUARY

24.01-25.01

24.01.-25.01.

Sztuka przestrzeni, przestrzenie sztuki

Spatial art, artistic spaces

konferencja

conference

LUTY

FEBRUARY

05/06.02.

05-06.02.

FLOW / PL

FLOW (PL)

08.02.

08.02.

Taniec.doc

dance.doc

Improwizacja czyli risky business

Improvisation, or Risky Business

19.02. – 23.02.

19.02.-23.02.

Michael Schumacher USA/NL

Michael Schumacher (USA/NL)

Improvisation and instant composition

Improvisation and instant composition

coaching project

(coaching project)

17.02.-18.02.

17.02.-18.02.

Historia amerykańskiego video-artu

The history of American video art

Pokaz filmów

(film retrospective)

20.02.

20.02.

B.I.O. Projekt

B.I.O. Project

MARZEC

MARCH

18.03.-17.06.

18.03.-17.06.

GK Collection #1

GK Collection #1

Wystawa

(exhibition)

20.03.

20.03.

Taniec.doc

dance.doc

Co z tym tańcem?

What’s with the dance?

22.03.

22.03.

Co z tym tańcem ?

What’s with the dance?

Grupa Koncentrat / PL 2moreless

Concentrate Troupe (PL) 2moreless

23.03. -25.03.

23.03.-25.03.

Warsztaty

The Gymnastic Society Presents:

z cyklu Towarzystwo gimnastyczne zaprasza:

Anita Wach / Kasia Chmielewska

Anita Wach / Kasia Chmielewska

(dance workshop)

KWIECIEŃ

APRIL

27-29.04.

27- 29.04.

Leszek Bzdyl intensive / coaching project

Leszek Bzdyl intensive (coaching project)

MAJ

MAY

09.05.

09.05.

GK Collection no #1

GK Collection no #1

Wykład dr. Pawła Leszkowicza

dr Paweł Leszkowicz – lecture

Kuratorowanie wystawy kolekcji

(exhibition curatorship)

10.05.2007

10.05.2007

Taniec.doc

dance.doc

Mind is a muscle

Mind is a muscle

12.05.2007

12.05.2007

Alice Chauchat / Alix Eynaudi (F/GER)

Alice Chauchat / Alix Eynaudi (F/GER)

Quotations mark me / Crystalll

Quotations mark me / Crystalll

15.05.2007

15.05.2007

GK Collection #1

GK Collection #1

Promocja albumu

(catalogue promotion)

19.05.2007 – 20.05.2007

19.05.2007-20.05.2007

Solo Projekt 2007

Solo Project 2007:

PREMIERY

Knapik / Szymański / Piotrowska (PL)

Knapik / Szymański / Piotrowska /PL

(premiere shows)

20.05.2007

20.05.2007

GK Collection #1

GK Collection #1

Oprowadzanie po Kolekcji

(hosting the exhibition)

25.05.2007

25.05.2007

Co z tym tańcem?

What’s with the dance?

Paweł Mikołajczyk/PL

Paweł Mikołajczyk (PL)

WAITING

Waiting

26.05.2007

26.05.2007

Co z tym tańcem?

What’s with the dance?

SOLO MARATON / PL

SOLO MARATHON / PL

Orlik / Wach / Krawczyk / Chmielewska

Orlik / Wach / Krawczyk / Chmielewska (PL)

30.05.2007-31.05.2007

30.05.2007-31.05.2007

Beat Cinema

Beat Cinema

Pokaz filmów

film retrospective

CZERWIEC

JUNE

12.06.2007

12.06.2007

Wieczór Premier STW

Contemporary Dance Scene (premiere shows night)

13.06.2007

13.06.2007

GK Collection#1

GK Collection#1

Sympozjum Kreacje Kolekcji

Collection Creations (symposium)

14.06.2007

14.06.2007

Jerome Bell

Jerome Bell

Pichet Klunchun i Ja

Pichet Klunchum and I
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20.06.2007

20.06.2007

Towarzystwo gimnastyczne/PL

The Gymnastic Society (PL)

Obcojęzyczność

Foreignlingualism

25.06.2007 – 01.07.2007

25.06.2007-01.07.2007

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie 2007

Old Brewery New Dance on MALTA Festival, 2007

Yvonne Rainer

Yvonne Rainer

Michael Schumacher&guests randka w ciemno

Michael Schumacher & gests Blind Date

Eszter Salamon magyar tancok

Eszter Salamon Magyar tancok

Blanchard & Higginbotham one’s company, two’s a crowd

Blanchard & Higginbotham One’s company, two’s a crowd

Andre Gingras hypertopia

Andre Gingras Hypertopia

Jonathan Burrows & Matteo Fargion trylogia

Jonathan Burrows & Matteo Fargion Trilogy

Palle Dyrvall & Caroline Hainaut catastrophe Communiaction Combinatoria

Palle Dyrvall & Caroline Hainut Catastrophe Communication Combinatoria

25.06.2007 – 30.06.2007

25.06.2007 – 30.06.2007

Palle Dyrvall / BEL

Palle Dyrvall (BEL)

Inner voices unseen images

Inner voices, unseen images

coaching project

(coaching project)

WRZESIEŃ

SEPTEMBER

15/16.09.2007

15.09-16.09.2007

PREMIERA

The Gymnastic Society

Towarzystwo Gimnastyczne

NOTHING

NIC

PREMIERE SHOW

PAŹDZIERNIK

OCTOBER

01.10.2007-15.10.2007

01.10.2007-15.10.2007

Nieoczywiste

The ambiguous

Wystawa

(exhibition)

06.10.2007

06.10.2007

Co z tym tańcem?

What’s with the dance?

Kacper Lipiński

Kacper Lipiński

ime-ektasi

ime-ektasi

11.10.2007

11.10.2007

MURCOF

MURCOF

Koncert

(concert)

13.10.2007

13.10.2007

OSJAN

OSJAN

Koncert

(concert)

16.10.2007

16.10.2007

Yossi Berg / Oded Graf/ISR heroes

Yossi Berg / Oded Graf (ISR) Heroes

18.10.2007

18.10.2007

Triin Reemann/EST Good knews

Triin Reemann (EST) Good knews

Towarzystwo gimnastyczne/PL NIC

The Gymnastic Society (PL) Nil

24.10.2007

24.10.2007

Kompania Pappa Tarahumara/JAP trzy siostry

Pappa Tarahumara Troupe (JAP) Three sisters

26.10.2007-25.11.2007

26.10.2007-25.11.2007

Eija –Liisa Ahtila

Eija-Liisa Ahtila

Private stories- Sensory surroundings

Private stories- Sensory surroundings

Wystawa

(exhibition)

27.10.2007

27.10.2007

Focus Finland

Focus Finland

ES / Kemielistet Ystavat

ES / Kemielistet Ystavat

Koncert

(concert)

29.10.207

29.10.2007

STW PL

Contemporary Dance Scene (PL)

ADHD / Sting & Dowland

ADHD / Sting & Download

LISTOPAD

NOVEMBER

08.11.2007

08.11. 2007

Solo Projekt/PL

Solo Project

Knapik / Szymański / Piotrofska

Knapik / Szymański / Piotrowska (PL)

09.11.2007-10.11.2007

09.11.2007-10.11.2007

Focus Finland

Focus Finland

Visual Sauna

Visual Sauna

Pokaz filmów

(film retrospective)

13.11.2007-15.11.2007

13.11.2007-15.11.2007

Matthew Barney

Matthew Barney

Creamster Cycle

Cremaster Cycle

16.11.2007

16.11.2007

Focus Finland

Focus Finland

Delay plays Kaurismaki

Delay plays Kaurismaki

Koncert

(concert)

17.11.2007 – 19.11.2007

17.11.2007-17.11.2007

Warsztaty z cyklu towarzystwo gimnastyczne

The Gymnastic Society Presents: Witold Jurewicz

zaprasza: Witold Jurewicz

(dance workshop)

19.11.2007

19.11.2007

Co z tym tańcem ?

What’s with the dance?

Teatr Limen/PL puste miejsce albo sny oceanu

Limen Theater Empty space, or The ocean’s dreams

23.11.2007

23.11.2007

Focus Finland

Focus Finland

Islaja

Islaja

Koncert

(concert)
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24.11.2007

24.11.2007

STARY BROWAR NOWY TANIEC

Old Brewery New Dance

Teatr Dada von Bzdülölw/PL eden

Teatr Dada von Bzdülölw (PL) Eden

25.11.2007 – 26.22.2007

25.11.2007-26.11.2007

Warsztaty z cyklu towarzystwo gimnastyczne

The Gymanstic Society Presents: Kenneth Flak Intensive

zaprasza: Kenneth Flak intensive

(dance workshop)

28.11.2007

28.11.2007

Nada Gambier act of living

Nada Gambier Act of living

GRUDZIEŃ

DECEMBER

07.12.2007-06.01.2008

07.12.2007-06.01.2008

Nagroda ARTeonu 2006 - Jarosław Kozakiewicz

ARTeon Award 2006: Jarosław Kozakiewicz

Wystawa

(exhibition)

08.12.2007-31.12.2007

08.12.2007-31.12.2007

Imperium Zmysłów

Sensual Empire

Wystawa

(exhibition)

08.12.2007

08.12.2007

Taniec i film

Dance and film

pokaz filmów z festiwalu Vdance w Tel Avivie

(films from Tel Aviv Vdance Festival – retrospective)

13.12.2007

13.12.2007

Burnt Friedman / Jaki Liebezeit

Burnt Friedman / Jaki Liebezeit

Koncert

(concert)

15.12.2007-16.12.2007

15.12.2007-16.12.2007

New York Underground

New York Underground

Pokaz filmów

(film retrospective)

17.12.2007

17.12.2007

Taniec.doc Przeżyjmy to jeszcze raz

dance.doc Let’s see it one more time

