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art stations foundation 5050fundacja

Art Stations Foundation 
to projekt wymyślony i zainicjowany przez Grażynę Kulczyk 

będący dopełnieniem filozofii prowadzenia biznesu Fundator-

ki. Zgłębianie estetyki sztuki współczesnej, generowanie pro-

cesów kreatywnych poprzez wystawy, warsztaty, performan-

ce, interwencje oraz prace teoretyczne mają pomóc ludziom 

w świadomym węwnetrznym rozwoju i otwarciu na kulturę i 

jej wartość w codziennym życiu. Projekty Art Stations Foun-

dation są interdyscyplinarną platformą dla sztuk wizualnych, 

tańca, filmu i muzyki oraz ich teoretycznych eksploracji. 

Publiczność bierze udział w projektach Art Stations Founda-

tion odwiedzając Stary Browar, gdzie sztuce dedykowane są 

kilkupoziomowe przestrzenie ekspozycyjne oraz Studio 

Słodownia +3. Art Stations Foundation wspólnie ze Starym 

Browarem proponują nową kategorię live stylu - art live style.
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art stations foundation 5050misja fundacji / struktura organizacyjna

Art Stations Foundation jest prywatną fundacją założoną w 
przekonaniu, że sztuka może mieć pozytywną siłę oddziały-
wania na społeczeństwo, a obcowanie z nią stwarza szansę 
na lepsze, bardziej kreatywne i świadome życie młodym 
ludziom.

Misją Art Stations Foundation jest, poprzez sztukę, poszerzanie horyzontów i 

uaktywnianie w ludziach młodych duchem tego, co w nich najlepsze, i dzięki 

sztuce tworzenie społeczeństwa bardziej kreatywnego, świadomego, wrażliwe-

go.

Celem Art Stations jest inspirowanie, koordynowanie i finansowanie działań 

propagujących współczesną kulturę i sztukę oraz wspieranie rozwoju i promocja 

młodych lokalnych artystów, których prace prezentowane są w towarzystwie 

uznanych już twórców. Dajemy szansę odbiorcy widzieć, doświadczać, uczyć się 

sztuki poprzez udostępnianie mu prac zarówno uznanych twórców, jak i promo-

wanie młodych oraz edukowanie odbiorcy.

Ideą jest stworzenie platformy dialogu wielu pokoleń artystów, konfrontacja 

uczniów i mistrzów, promowanie najwyższej artystycznej jakości oraz, poprzez 

pozostawanie jak najbardziej otwartym dla szerokiej publiczności, przerzucanie 

pomostu między artystą i odbiorcą współczesnej sztuki. Jedną z podstawowych 

form działalności Fundacji jest kreowanie unikatowych w skali Poznania i kraju 

wydarzeń artystycznych trwale wpisujących Stary Browar na kulturalną mapę 

Polski.

Działania Fundacji skupiają się wokół Dziedzińca Sztuki w Starym Browarze, 

gdzie w budynkach Art. Stations i Słodowni prowadzona jest intensywna działal-

ność wystawiennicza (współczesne sztuki plastyczne, fotografia i design), prezen-

tacje działań performatywnych (przedstawienia teatralne i taneczne) oraz projek-

cje filmowe i koncerty muzyczne.

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 działaniem Zarządu Fundacji

–  ustalenie programów i planów działania Fundacji

–  zatwierdzenie struktury organizacyjnej Fundacji 

–  inspirowanie kierunków działania Fundacji 

Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Fundacji ustalony 

przez Fundatora.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Grażyna Kulczyk

Jan Kulczyk

Dominika Kulczyk-Lubomirska

Zarząd Fundacji:

Agnieszka Sumelka – Prezes Zarządu 

Biuro Fundacji:

Zespół Pracowników Art Stations Foundation

Joanna Leśnierowska – Kurator programu performatywnego 

Agata Mazur – manager kolekcji/koordynator programu wystawienniczego

Marika Zamojska /Małgorzata Badorek – koordynator produkcji

Natalia Draganik / Agata Barełkowska – koordynator produkcji (taniec)

Roman Soroko / Karol Kamiński – koordynator realizacji projektów

Łukasz Kędzierski – koordynator realizacji projektów (taniec)

Łukasz Knasiecki / Mikołaj Ławniczak – program muzyczny i filmowy (współpraca) 



Program wystawienniczy
Rozbudowany program wystawienniczy Art Stations Foundation skupia się 

na prezentacji sztuki współczesnej, a jego misją jest promocja i wspieranie 

młodych lokalnych artystów (cykl Młodzi artyści w Starym Browarze) przy 

jednoczesnym prezentowaniu prac wybitnych twórców z Polski i zagranicy.

Intensywny program wystaw, zainaugurowany w kwietniu 2004 roku retro-

spektywną wystawą światowej sławy włoskiego designera Alessandro Men-

diniego, obejmuje prezentacje różnych sztuk plastycznych - malarstwa, foto-

grafii, rzeźby i design'u.

Ambicją Art Stations Foundation jest stworzenie w Starym Browarze pulsu-

jącego artystycznym życiem centrum, skupiającego wokół siebie młodych 

plastyków, kuratorów i krytyków sztuki, umożliwiając jednocześnie konfron-

tację publiczności z pracami wielu pokoleń twórców. Galeria Stary Browar 

odważnie propaguje współczesną sztukę przełamując stereotypy w jej odbio-

rze, przede wszystkim jednak pozostaje otwarta na świeże propozycje arty-

styczne i nowe trendy, zawsze gotowa objąć je artystycznym mecenatem.

www.grazynakulczyk.com



Zbigniew Rybczyński 
Traktat o obrazie
Zbigniew Rybczyński - znany autor filmów animowanych i prac wideo, laureat 
Oscara oraz pierwszy twórca, który sięgnął po telewizję wysokiej rozdzielczości. 
Jego prace łączą spektakularne eksperymenty i inwencję formalną z niezwykłym 
poczuciem humoru i liryki obrazu. Artysta w swych poszukiwaniach poruszający 
się po wspólnym obszarze kina, telewizji i sztuki, należy do ulubieńców zarówno 
krytyki jak i publiczności. Traktat o obrazie zgromadził obrazy filmowe i elektro-
niczne Zbigniewa Rybczyńskiego oraz szkice, rysunki, obliczenia i wykresy ukazu-
jące dochodzenie autora „Czwartego wymiaru” do nowej syntezy obrazu, łączące-
go fotograficzny realizm dzisiejszych mediów z głębią reprezentacji rzeczywistości 
właściwą wielkim mistrzom renesansu, jak Piero della Francesca i Leonardo. Całą 
twórczość artysty przenika imperatyw dotarcia poprzez sztukę do realizmu odpo-
wiadającemu współczesnym możliwościom technicznym i aspiracjom ducho-
wym. Rybczyński wykorzystuje film i media elektroniczne dla stworzenia obrazów 
nie pozostających wyłącznie na powierzchni wyglądów, ale wnikających w 
wewnętrzną prawdę, konieczną nie tylko dla przedstawienia, ale i zrozumienia 
świata. W swej twórczości dąży do swobodnego kształtowania powiązanej z 
przedstawieniem formy. Do takiego jej kształtu, który wychodząc od rejestracji 
rzeczywistości, uwolniony jednak od naskórkowego realizmu, w starannym, 
dogłębnie wykorzystującym świadomość i kreatywne użycie technologii procesie, 
oddaje wielkie syntezy i wizje. Wystawa jest pierwszą prezentacją ukazującą w tak 
pełny sposób  metodę twórczą i dokonania artystyczne Rybczyńskiego.  Wystawie 
towarzyszyła specjalnie wydana książka zawierająca teksty zarówno samego 
artysty, jak również Piotra Zawojskiego oraz Piotra Krajewskiego - kuratora 
wystawy, oraz obszerny materiał ilustracyjny.
Zbigniew Rybczyński, ur. 1949 w Łodzi, jest reżyserem filmów eksperymentalnych, 
operatorem i wykładowcą. Po ukończeniu liceum plastycznego w Warszawie 
pracował w Studiu Miniatur Filmowych. W 1969 r. podjął studia w PWSFTviT w 
Łodzi, gdzie uczestniczył w działaniach Warsztatu Formy Filmowej. Wszystkie 
swoje najważniejsze filmy, łącznie z Tangiem, za które jako pierwszy polski twórca 

otrzymał Oscara (1983), zrealizował w SE-MA-FORze w Łodzi. Po przeniesieniu się 
do Stanów Zjednoczonych tworzył prace techniką wideo i  High Definition. 
Niezwykłą popularność i przydomek Big Zbig zdobył jako autor wideoklipów do 
muzyki m.in. Simple Minds, Micka Jaggera czy Johna Lennona oraz innowacyjnych 
i urzekających wirtuozerią filmów Steps (1986), Czwarty wymiar (1988) i Orkiestra 
(1990), które przyniosły mu wielkie uznanie światowej krytyki i publiczności. Od 
1987 do 1994 roku prowadził własne studio, które wyposażył w najnowocześniejszą 
wówczas aparaturę HDTV. Oprócz Oscara, Zbig ma na swoim koncie liczne wyróż-
nienia i nagrody, m.in. Emmy, The Golden Gate Award na Festiwalu Filmowym w 
San Francisco, nagrody Electronic Cinema Festival w Tokio i w Montreaux, MTV, 
American Video Awards, Monitor Awards czy the Billboard Music Video Award. Za 
Orkiestrę otrzymał nagrodę Prix Italia przyznawaną produkcjom telewizyjnym za 
najwyższe wartości artystyczne. Pracował na wielu uczelniach: PWSFTviT w Łodzi, 
Columbia University w Nowym Yorku, Akademii Sztuki Medialnej (KHM) w Kolonii, 
obecnie jest profesorem na Yoshibi University of Art and Design w Tokio. 
Jednocześnie Zbig prowadził badania nad obrazem i efektami specjalnymi, które 
doprowadziły go do własnych rozwiązań w sferze obrazu elektronicznego, zasto-
sowanych w przemyśle filmowym i telewizyjnym i przyniosły autorowi amerykań-
skie patenty techniczne. Rybczyński w roku 2008 otrzymał od Ministra Kultury 
medal Gloria Artis, Łódzka Szkoła Filmowa przyznała mu tytuł doktora Honoris 
Causa, otrzymał również przyznawaną przez kolegium artystów prestiżową 
nagrodę im. Katarzyny Kobro.Obecnie Rybczyński pracuje wspólnie ze znanym 
izraelskim pisarzem Eli Barburem nad dwugodzinnym filmem pod roboczym 
tytułem "The Short History of White People", który będzie portretować los Żydów 
w historii europejskiej cywilizacji.

Kurator: Piotr Krajewski
Aranżacja wystawy: Raman Tratsiuk

program wystawienniczy
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Tadeusz Kalinowski 
W setną rocznice urodzin
Tak jak w poprzednich latach Galeria Miejska Arsenał inicjowała przeglądowe wystawy 

wielkich twórców środowiska plastycznego Poznania (Festiwal Leniców, 2002; Jan Berdy-

szak, 2006; Prof. Andrzej Kurzawski, w 80-tą rocznicę urodzin,2008), tak w 2009 z okazji 

setnej rocznicy urodzin zorganizowała Festiwal Tadeusza Kalinowskiego. Pełna rozmachu 

prezentacja prac zaczynała się w Muzeum Narodowym, gdzie zostały pokazane wczesne 

prace z czasu Grupy 4F R (druga połowa lat czterdziestych) oraz około 60 obrazów tzw. 

abstrakcji twardej z przełomu lat 60 i 70. 

W Arsenale główny trzon wystawy stanowiły prace taszystowskie, streficzne i abstrakcyjne 

linoryty (lata 1957-66), które były „przeplatane” późniejszymi pracami z okresu kalejdoskopo-

wego oraz tzw. układów zamkniętych i otwartych. Galeria Ego pokazała z kolei wybór prac z 

literami (1976/77), a Art Stations Foundation zaprezentowało ok.40 prac z ostatnich dwóch 

dekad twórczości. Były to obrazy kalejdoskopowe (1976/80) oraz układy otwarte wielostron-

ne i zamknięte. Ogółem w czterech ekspozycjach zostało pokazanych blisko 220 prac, stano-

wiących kuratorski wybór ze spuścizny liczącej ponad 1000 obiektów. Tadeusz Kalinowski 

był najwybitniejszym przedstawicielem abstrakcji w Poznaniu, konsekwentnie uprawiają-

cym ten rodzaj sztuki od 1957 roku aż do śmierci, czyli przez 40 lat. W czasach PRL-u w 

tutejszym środowisku, opanowanym przez postkolorystów preferujących realistyczne 

malarstwo, był w życiu wystawienniczym spychany na margines. Nie poddawał się ciśnieniu 

polityczno-artystycznych hierarchii i jako jeden z nielicznych pozostał wierny abstrakcji. 

Taka postawa zasługuje na szacunek. Czterem ekspozycjom towarzyszyła 250-stronicowa 

książka-album w redakcyjno-graficznym opracowaniu Wojciecha Makowieckiego – kurato-

ra generalnego i Mirosława Pawłowskiego, zawierająca prawie 250 barwnych reprodukcji, 

wybór tekstów autorskich i krytycznych z katalogów do wystaw indywidualnych (A.Rada-

jewski, W.Nowaczyk, A.Zielińska), dwa wstępne eseje A.Kostołowskiego oraz M.Niemyjskiej, 

uzupełnione kalendarium i listą wystaw indywidualnych i zbiorowych.

kuratorzy: Włodzimierz Nowaczyk, Wojciech Makowiecki, Joanna Madelska, Joanna Taszycka, Agata 

Mazur

6.Biennale Fotografii 
Fotografia / Ideolologia / Polityka
Biennale Fotografii w Poznaniu, to jedno z największych wydarzeń fotograficznych w Polsce. 

Może się także poszczycić długą, jak na festiwale fotograficzne, bo przeszło dziesięcioletnią 

metryką. Spośród innych tego typu imprez poznańskie Biennale wyróżnia konsekwentne 

ogniskowanie uwagi na polskiej fotografii, namysł nad jej teoretycznymi aspektami i aktual-

nymi problemami. Temat tegorocznego Biennale FOTOGRAFIA / IDEOLOLOGIA / POLITYKA 

prowadziło do złożonej refleksji nad współczesną twórczością fotograficzną w kontekście 

społeczno-politycznym i w kontekście szeroko rozumianych uwikłań ideologicznych. Umoż-

liwiło to zadanie ważnych pytań: o udział fotografii w złożonych procesach społecznych,  

wykorzystania jej jako narzędzia społecznej kontroli, dyskryminacji płciowej oraz manipula-

cji historyczno-politycznych czy wreszcie o jej ekonomiczne i instytucjonalne zależności. 

Tradycją poznańskiego biennale jest powierzenie doboru zaproszonych artystów kurato-

rom. W tegorocznej edycji funkcję tę powierzono: Krzysztofowi Jureckiemu, Izabeli Kowal-

czyk i Markowi Krajewskiemu oraz Marcie Genderze – kurato-

rom, którzy są zarazem badaczami współczesnej kultury, 

analizującymi zachodzące w niej zjawiska z rożnych 

perspektyw. W Słodowni Starego Browaru ekspono-

wana była wystawa Krzysztofa Jureckiego "Od 

problemu symulacji do nowego symbolizowa-

nia". Kurator skonfrontował ze sobą artystów 

z różnych pokoleń i regionów – obok Polaków 

pokazał prace twórców m.in. z Węgier, Japonii 

i Czech. Ich realizacje, odnoszące się do 

problemów przemocy, terroryzmu, relacji 

międzykulturowych, prowokując pytania o 

miejsca graniczne władzy / oporu, autonomii 

medium / intermedialności, dokumentu / 

metafory. W wystawie wzięli udział: Ewa 

Świdzińska, Adam Rzepecki, Magdalena 

Samborska, Ken Matsubara, Magdalena 

Hueckel, Jerzy Wierzbicki, Katarzyna Majak, 

Lilla Szász, Natalia LL, Grzegorz Zygier, 

Andrzej Dudek-Dürer, Joachim Froese, 

Tadeusz Żaczek, Sławomir Marzec, Waldemar 

Jama, Janusz Leśniak, Dominik Pabis, 

Stanisław Woś, Jaroslav Malik, Marek 

Zygmunt, Wolf Kahlen i Anna Baumgart. 

Zaprezentowaliśmy również  autorski projekt Marty Gendery Weltpanorama nagrodzony w 

konkursie dla młodych kuratorów. Narracja wystawy została oparta na motywie fotoplasty-

konu, konstrukcji kształtującej spojrzenie turysty – symbolu współczesnego człowieka. 

Specjalnie dla potrzeb wystawy w przestrzeni ekspozycji zmontowany został autentyczny 

fotoplastykon poznański – jeden z trzech zachowanych w Polsce. Autorami prac podejmują-

cymi motyw turystycznego widzenia byli Zbigniew Libera, Robert Kuśmirowski, Johanna i 

Helmut Kondl, Christian Mayer i Janek Simon.

Wystawy:

Weltpanorama,  kurator: Marta Gendera 

Od symulacji do „nowego symbolizowania”. Aspekty fotografii z początku XXI wieku, kurator: Krzysztof Jurecki 

program wystawienniczy
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Olafur Eliasson 
The Truth Of Non-Digital Colours
Olafur Eliasson (ur. 1967 r.) to artysta pochodzenia duńsko-islandzkiego, absolwent Królew-

skiej Akademii Sztuk Pięknych i co najważniejsze jeden z najbardziej fascynujących artystów 

współczesnych. Studio Olafur Eliasson założone przez artystę w 1995 roku w Berlinie to 

unikalna pracownia-laboratorium, na którą składa się kilkudziesięcioosobowy zespół 

architektów, inżynierów, rzemieślników zajmujących się „testowaniem artystycznych 

pomysłów różnych formatów”. Rozpiętość realizowanych 

projektów jest ogromna - od dzieł realizowanych w 

galeriach i muzeach całego świata, przez ogromne 

projekty w przestrzeniach publicznych, jak 

projekt Serpentine Gallery Pavilion (2007) czy 

choćby wykonane w ubiegłym roku 

gigantyczne nowojorskie wodospady, 

czy niezwykłą instalację „The 

Weather Project” (2003) w Tate 

Modern w Londynie, po 

artystyczne zlecenia dla takich 

marek jak BMW czy Louis 

Vuitton. Artysta reprezentował 

Danię na Biennale w Wenecji w 

2003. 

Zaraz po wystawie solowej w 

Museum of Modern Art w 

Nowym Jorku oraz w słynnym 

P.S.1 w lecie 2008, GK Collection 

została poinformowana o nowej 

pracy artysty “Abstract Afteri-

mage Star”, która była jedynym 

kolorowym rozwinięciem 

instalacji projekcji białych figur 

geometrycznych. Nowa praca 

stała się szybko ważnym nabyt-

kiem kolekcji oraz inspiracją do 

dalszych zakupów fotograficz-

nych realizacji artysty oraz 

przyczynkiem do bardzo ważnej, 

bo pierwszej wystawy Olafura 

Eliassona w Polsce w Art 

Stations.

Prace zaprezentowane podczas 

wystawy koncentrowały się na 

temacie ważnym dla Eliassona 

od początku jego twórczości - na 

problemie percepcji, szczególnie percepcji koloru. Tworząc prezentacje chcieliśmy pokazać 

to, w jak fascynujący sposób artystę interesują zależności zachodzące pomiędzy światłem i 

kolorem. A więc podkreślić fakt, iż jednym z fundamentów jego sztuki jest pragnienie uświa-

domienia widzowi jego własnej roli w doznawaniu otaczającej rzeczywistości, a przede 

wszystkim tego, że percepcja nie jest doświadczeniem obiektywnym. Korzystając z teorii 

optyki Eliasson odkrywa przed widzem mechanizmy percepcji, zachęcając go do współkre-

owania znaczeń. W rezultacie widz staje się ko-producentem dzieła, artysta dostarcza 

bowiem jedynie stymulacji dla oka,  dając widzowi przestrzeń dla indywidualnej reakcji. 

Celem wystawy było uświadomienie publiczności, że dzieło sztuki jest wizualnym wyzwa-

niem dla każdego jego odbiorcy i zachęcenie do obcowania z jednym z najciekawszych 

zjawisk współczesnej sceny międzynarodowej. 

Wystawie towarzyszył katalog, w którym znalazły się teksty Prof. Krystyny Wilkoszewskiej, 

która przyjrzała się twórczości Eliassona przez pryzmat teorii filozoficznych dotyczących 

percepcji oraz Frances Morris - szefowej kolekcji sztuki międzynarodowej Tate Modern w 

Londynie oraz ko-kuratorki londyńskiego „Weather Project“ w 2003 roku. Ważną częścią 

projektu była także specjalnie zaaranżowana przestrzeń czytelni, gdzie widzowie mieli 

okazję zapoznać się z najlepszymi publikacjami poświęconymi twórczości Olafura Eliassona, 

pośród których szczególne miejsce zajmuje imponująca „Studio Olafur Eliasson. An Encyclo-

pedia“ wydawnictwa Taschen. 

Wystawa odbyła się pod Honoro-

wym Patronatem Ambasady 

Danii a w ramach imprez 

towarzyszących odbyło się 

spotkanie z Józefem Robakow-

skim połączone z pokazem prac 

artysty zatytułowanym „Uwaga: 

Światło!“ oraz wykład Prof. Krysty-

ny Wilkoszewskiej, będący dopeł-

nieniem eseju z katalogu. Wysta-

wie towarzyszyły również wykła-

dy o twórczości Eliassona przygo-

towane przez Dorotę Łuczak oraz 

Magdalenę Moskalewicz, dokto-

rantki Instytutu Historii Sztuki 

Uniwersytetu im. Adama Mickie-

wicza.

Olafur Eliasson ur. w 1967, 

absolwent Królewskiej Akademii 

Sztuk Pięknych w Kopenhadze 

(1989 – 1995). Pracuje i mieszka w 

Kopenhadze i Berlinie, gdzie 

mieści się jego Studio. Studio 

Olafur Eliasson (www.olafurelias-

son.net) to zespół architektów, 

inżynierów, rzemieślników oraz 

asystentów, którzy wspólnie 

pracują nad instalacjami, rzeźbami 

oraz momunentalnymi projektami 

Eliassona. Od połowy lat 90tych Eliasson 

realizuje nowe projekty oraz prezentuje swoją 

twórczość na licznych wystawach na całym 

świecie. Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach 

prywatnych i muzealnych. Jednym z najbardziej znanych 

projektów Eliassona był „The Weather Project“ zrealizowany 

w londyńskim Tate Modern (2003) – gigantyczne słońce stworzone z systemu kilkuset 

żółtych lamp oraz luster. W tym samym roku reprezentował Danię na Biennale w Wenecji. Na 

przełomie 2007 i 2008 roku San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) zorganizowało 

pierwszą wielką restrospektywę jego twórczości zatytułowaną „Take Your Time: Olafur 

Eliasson“. Jedną z ostatnich monumentalnych realizacji były cztery wodospady zainstalowa-

ne na nowojorskiej East River - „The New York City Waterfalls“.

kurator: Prof. Krystyna Wilkoszewska

współpraca kuratorska: Frances Morris, Tate Modern

program wystawienniczy
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Paweł Książek 
Silent Utopia
Projekt Pawła Książka „Milcząca Utopia" jest fantazją na temat związków wschodnioeuro-

pejskiego modernizmu z niemieckim niemym kinem ekspresjonistycznym. Niniejsza odsłona 

projektu skoncentrowała się na filmie „Metropolis”, dziele austriackiego reżysera i architekta 

Fritza Langa oraz realizacjach wschodnioeuropejskich architektów okresu międzywojnia. 

Projekt Książka skonfrontowany został z materiałami źródłowymi z lat 20. i 30. jak studia i 

projekty scenograficzne jednego z największych architektów tego okresu - Hansa Poleziga 

oraz materiałami z epoki dotyczącymi niemieckiego filmu lat 20. W programie towarzyszą-

cym wystawie znalazły się: spotkanie z artystą oraz kuratorkami wystawy, projekcja filmu 

„Metropolis” oraz wykłady prof. Marka Hendrykowskiego. Paweł Książek bada związki 

łączące architekturę z kinem i na tej podstawie doszukuje się hipotetycznych dowodów na 

istnienie wspólnej wrażliwości twórców tamtej epoki. Bada estetykę tego okresu i spekulu-

je, jak wyglądałyby kadry filmu, gdyby rolę scenografii pełniła architektura powstająca w 

Czechach, na Węgrzech czy w Polsce tuż przed ogólnoświatową katastrofą. Jak wyglądałby 

kadr z Metropolis z praskim modernistycznym budynkiem sklepu Baty w tle (Ludvik Kysela, 

Praga 1929)? Jak sprawdziłaby się kawiarnia Era Café  z Brna (Jozsef Kranz, 1927) w miejscu 

budynku z neonem „Era” w scenie rozświetlonego nocą Metropolis? I wreszcie, właściwie 

dlaczego filmu nie nakręcono np. na tle projektu „Ulicy przyszłości” z 1925 r autorstwa 

architekta Lecha Niemojewskiego? Okazuje się bowiem, ze wytropiona przez Książka idea 

związków kina z architekturą nie jest tak daleka od prawdy i ma swoje historyczne uzasad-

nienia. W samym filmie „Metropolis” jedną z kluczowych ról gra architektura. Fritz Lang 

pierwotną wizję swojego miasta przyszłości zaczerpnął w czasie podróży do Nowego Jorku: 

„Widziałem ulicę rozświetloną światłami neonów jak za dnia. (…) Drapacze chmur wyglądały 

jak zawieszona na posępnym niebie wybujała scenografia, która ma olśniewać, rozpraszać i 

hipnotyzować” - pisał reżyser. To właśnie kino, a w szczególności niemieckie kino ekspresjo-

nistyczne, stało się wymarzonym polem do eksperymentów dla ówczesnych architektów, 

którzy tu realizowali swoje najbardziej utopijne wizje. Na wystawie zobaczyć można m.in. 

oryginalne projekty Hansa Poleziga do innego, słynnego filmu niemieckiego kina niemego 

pt. „Golem“ w reż. Paula Wegenera. Widać tu, jak ekspresja i rozmach architektonicznych 

wizji przeplata się ze sztucznością scenografii. Zdumiewające, że właśnie architektura jest 

idealnym narzędziem do konstruowania wizji przyszłości: nie tylko w fikcji - filmach 

fantastycznych, ale i w rzeczywistości. Architekci lat 20. i 30. także śnili o człowieku, 

społeczeństwie i miastach idealnych. Obydwie wizje – ta fikcyjna (film Langa, który okazał 

się kinową klapą) i ta prawdziwa, mimo wielkich obietnic, jakie budziły, szybko okazały się 

klęską, milczącą utopią niespełnionych nadziei."  Monika Branicka

kuratorki: Monika Branicka i Joanna Żak

współpraca:

program wystawienniczy
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Nieoczywiste 09
Wystawa dyplomów studentów fotografii 
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Już szósty rok z kolei w Słodowni Starego Browaru zaprezentowana została twórczość 

młodych artystów z poznańskiej ASP w ramach cyklu NIEOCZYWISTE. Na tegoroczną wysta-

wę złożyły się fotograficzne prace dyplomowe studentów dziennych i zaocznych, licencjac-

kich i magisterskich. Prace powstały w pracowniach profesorów: Krzysztofa J. Baranowskie-

go, Piotra Chojnackiego, Andrzeja P. Florkowskiego, Piotra Wołyńskiego oraz pod opieką 

znanych artystów: Natalii Lach-Lachowicz i prof. Grzegorza Przyborka. Rozpiętość 

stylistyczna prac objęła fotografię klasyczną, dokumentalną, inscenizowaną poprzez nowe 

media aż do instalacji.

Di�erence Beyond Di�erence
Praca nad tą wystawą zainspirowana była chęcią spojrzenia na proces historyczny oraz 

lokalną historię sztuki, która stała się jedną opowieścią. Zbiór różnych, pozornie niepowiąza-

nych za sobą narracji – tekstów skolekcjonowanych dla wyjaśnienia konstrukcji wystawy 

oraz relacji pomiędzy światami sztuki – akademii sztuki – rynku sztuki – galerii prywatnych 

– artystą, wprowadza raczej rodzaj rozszczepienia pokazując odmienności pomiędzy różny-

mi rzeczywistościami, niekoniecznie kreując spójny obraz. W wystawie doszło do konfronta-

cji zupełnie różnych dzieł sztuki i postaw artystycznych, które stały się aktami komunikacji, 

nie tylko pomiędzy sobą, ale również z publicznością. Artyści zaprezentowani podczas 

wystawy to: Magdalena Abakanowicz, Mirosław Bałka, Kuba Bąkowski, Jan Berdyszak, 

Marcin Berdyszak, Wojciech Bruszewski, Hubert Czerepok, Izabella Gustowska, Rafał 

Jakubowicz, Jakub Jasiukiewicz, Jerzy Kałucki, Piotr C. Kowalski, Jarosław Kozłowski, Mariusz 

Kruk, Marlena Kudlicka, Maciej Kurak, Piotr Kurka, Natalia LL, Dominik Lejman, Jerzy 

Ludwiński, Wojciech Łazarczyk, Andrzej Matuszewski, Agata Michowska, Antoni Mikołaj-

czyk, Franciszek Orłowski, Maria Pinińska-Bereś, Krystyna Piotrowska, Piotr Potworowski, 

Joanna Przybyła, Zbigniew Rogalski, Mateusz Sadowski, Mikołaj Smoczyński, Konrad 

Smoleński, Andrzej Syska, Iza Tarasewicz, Marek Wasilewski, Stefan Wojnecki, Karolina 

Wysocka, Honza Zamojski i twórcy z artystycznej grupy BUNT.

Projekt powstał przy współpracy: Art 

Stations Foundation, Ministerstawa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Fundacji Akademii Sztuk Pięknych, 

Muzeum Narodowego w Poznaniu, Galerii 

Ego

DIFFERENCE BEYOND DIFFERENCE 

wystawa w ramach jubileuszu 90 – lecia 

ASP w Poznaniu

kurator Agata Rogoś,

program wystawienniczy
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Stary Browar 
Nowy Taniec ma 5 lat!
W październiku 2004 roku w Studio Słodownia +3 w Starym Bro-
warze odbył się pierwszy spektakl  taneczny - STAU holenderskiej 
grupy anoukvandijk dc. Od tamtej pory Stary Browar gościł już 
blisko 200 spektakli światowych gwiazd i młodych artystów, a 
program Stary Browar Nowy Taniec stał się wielopoziomowym 
projektem, na który dziś składają się obok całorocznych prezenta-
cji spektakli także festiwale, produkcje i koprodukcje, rezydencje, 
programy edukacyjne dla profesjonalistów i publiczności. Podsta-
wową misja tego rozbudowanego programu promocji i prezenta-
cji tańca współczesnego od początku była popularyzacja najnow-
szych trendów sztuki tanecznej oraz wspieranie profesjonalnego 
rozwoju młodych polskich choreografów. 
Od 2004 roku Stary Browar Studio Słodownia +3 wciąż pozostaje 
jedyną w kraju sceną konsekwentnie skupiającą się na prezentacji 
i produkcji współczesnego tańca. Marzenie o stworzeniu „domu 
tańca” na wzór centrów istniejących w innych krajach Europy, 
zdecydowało o położeniu szczególnego nacisku na stworzenie 
możliwości produkcyjnych oraz systemu wspierającego rozwój 
młodych polskich choreografów (rezydencje, produkcje, kopro-
dukcje, programy edukacyjne).
Celem  programu stało się wykreowanie swego rodzaju centrum 
choreografii - nie tylko miejsca regularnych prezentacji spektakli, 
ale także (a może przede wszystkim) stworzenie „przestrzeni 
kreacji” czyli punktu spotkań młodych polskich artystów ze 
swoimi rówieśnikami z zagranicy oraz doświadczonymi chore-
ografami - bezpiecznego miejsca do eksperymentowania i pro-
dukcji oryginalnych spektakli tanecznych.
Od samego początku swego istnienia Stary Browar stał się 
domem wielu polskich choreografów. W ciągu pięciu lat działal-
ności dzięki produkcyjnemu wsparciu Art Stations Foundation 
powstało tu blisko 20 spektakli tańca współczesnego. W 2006 
roku ruszył pierwszy polski program rezydencyjny Solo Projekt, w 
ramach którego co roku trzech młodych polskich choreografów 

otrzymuje finansową i merytoryczną pomoc w tworzeniu solo-
wego spektaklu. W programie Polskiej Platformy Tańca 2008, na 
14 prezentowanych spektakli aż 5 powstało w Studio Słodownia 
+3! Fundacja produkuje i koprodukuje także spektakle uznanych 
artystów (jak choćby światową premierę Teatru Dada von 
Bzdülöw Faktor T, ogłoszonego przez prasę najlepszym tanecz-
nym spektaklem polskim 2008 roku czy spektakl Happy w chore-
ografii Nigela Charnocka z udziałem dziewięciu polskich tancerzy 
– wydarzenie w ramach Polska!Year, premiera w The Place w Lon-
dynie, IV 2009). 
W 2009 roku Art Stations Foundation- jako jedyna instytucja z 
Europy Wschodniej - została członkiem-założycielem Europejskiej 
Sieci Domów Tańca (EDN).
Od samego początku swego istnienia Stary Browar stał się 
domem wielu polskich choreografów. W ciągu pięciu lat działal-
ności dzięki produkcyjnemu wsparciu Art Stations Foundation 
powstało tu blisko 20 spektakli tańca współczesnego. W 2006 
roku ruszył pierwszy polski program rezydencyjny Solo Projekt, w 
ramach którego co roku trzech młodych polskich choreografów 
otrzymuje finansową i merytoryczną pomoc w tworzeniu solo-
wego spektaklu. W programie Polskiej Platformy Tańca 2008, na 
14 prezentowanych spektakli aż 5 powstało w Studio Słodownia 
+3! Fundacja produkuje i koprodukuje także spektakle uznanych 
artystów (jak choćby światową premierę Teatru Dada von 
Bzdülöw Faktor T, ogłoszonego przez prasę najlepszym tanecz-
nym spektaklem polskim 2008 roku czy spektakl Happy w chore-
ografii Nigela Charnocka z udziałem dziewięciu polskich tancerzy 
– wydarzenie w ramach Polska!Year, premiera w The Place w Lon-
dynie, IV 2009). 

W 2009 roku Art Stations Foundation - jako jedyna instytucja z 
Europy Wschodniej - została członkiem-założycielem Europejskiej 
Sieci Domów Tańca (EDN).

kurator: Joanna Leśnierowska j.leśnierowska@artstationsfoundation5050.com

www.stary browarnowytaniec.pl



Prezentacje / spektakle
W ciągu 5 lat trwania projektu, w Studio Słodownia +3, odbyło się ponad 200 zdarzeń tanecz-

nych z udziałem artystów z całej Europy (m.in. Holandii, Szwajcarii, Norwegii, Austrii, 

Francji, Niemiec) i Polski. Zwieńczeniem cyklu comiesięcznych prezentacji jest co roku cykl 

przedstawień Stary Browar Nowy Taniec na Malcie w ramach Międzynarodowego Festiwalu 

Teatralnego Malta. To tygodniowe święto tańca w Starym Browarze stanowi atrakcyjną 

prezentację regularnych działań tanecznego programu Art Stations Foundation i niepowta-

rzalną (często pierwszą) okazję do spotkania z największymi gwiazdami światowego tańca.

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

mu prezentacji stała sie seria spektakli polskich pod znamiennym tytułem Co z tym tańcem? 

Jej celem jest zarysowanie aktualnej mapy polskiego współczesnego tańca, która wzbogaca 

się z roku na rok o nowe zespoły, ośrodki, imprezy. 

Produkcje
Od samego początku swego istnienia Stary Browar stał się domem wielu polskich chore-

ografów. W ciągu pięciu lat działalności dzięki produkcyjnemu wsparciu Art Stations 

Foundation powstało tu blisko 20 spektakli tańca współczesnego. W 2006 roku ruszył pierw-

szy polski program rezydencyjny Solo Projekt, w ramach którego co roku trzech młodych 

polskich choreografów otrzymuje finansową i merytoryczną pomoc w tworzeniu solowego 

spektaklu. W programie Polskiej Platformy Tańca 2008, na 14 prezentowanych spektakli aż 5 

powstało w Studio Słodownia +3! Fundacja produkuje i koprodukuje także spektakle 

uznanych artystów (jak choćby światową premierę Teatru Dada von Bzdülöw Faktor T, 

ogłoszonego przez prasę najlepszym tanecznym spektaklem polskim 2008 roku czy spektakl 

Happy w choreografii Nigela Charnocka z udziałem dziewięciu polskich tancerzy – wydarze-

nie w ramach Polska!Year, premiera w The Place w Londynie, IV 2009). 

W roku 2009 Art Stations Foundation wyprodukowała z Towarzystwem Prze-Twórczym w 

ramach festiwalu Stary Browar Nowy Taniec na Malcie serię spektakli (trzy wieczory) pod 

wspólnym tytułem UNKNOWN.  Były to improwizowane spektakle / wydarzenia tańca 

wykorzystujące elementy interakcji z widzami. Poprzez zasłonięcie im oczu i zaproszenie w 

podróż do ich wewnętrznej wrażliwości artyści pozwolili uczestnikom na niecodzienne 

przeżycie bycia w środku akcji i odkrywania nowych rodzajów odbioru, doświadczania 

spektaklu.

W październiku miała miejsce premiera Prawej półkuli, produkcji poprzedzonej długim 

procesem przygotowań. Projekt zainicjowany przez Marysię Stokłosę, choreogra�ę 

wykształconą i pracującą dotąd głównie poza Polską, powstał we współpracy z Aleksandrą 

Borys, Haliną Chmielarz, Janem Cybisem, Haną Lee Erdman (USA), Joanną Leśnierowską, 

Weroniką Pelczyńską, Aleksandrą Staszko oraz Peterem Pleyerem (Niemcy), który objął 

spektakl artystyczną opieką. Prawa półkula powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, a koproducentem spektaklu jest Fundacja Ciało/Umysł. 

Kolejną produkcją roku 2009 było solo Natalii Draganik Manifest, które powstało z potrzeby 

podsumowania ostatnich sześciu lat, których rytm wyznaczał artystce taniec. Draganik 

podjęła próbę stworzenia spektaklu, jakiego jej zdaniem oczekuje publiczność, jednocześnie 

stawiając niewygodne pytania o rolę sztuki w życiu przeciętnego widza i jego oczekiwania 

wobec niej.

14-15.03
Art Stations Foundation prezentuje
Happy

29, 31.05
Solo Projekt 2009

Małgorzata Haduch 
Zona Segura

Ramona Nagabczyńska 
Man’s best friend

Magdalena Przybysz
Mój Poland Drive

27.06
Towarzystwo Prze-Twórcze 
Unknown #3

10-11.10
Maria Stokłosa 
Prawa półkula

18-19.10
Natalia Draganik 
Manifest

17.01
Scena Tańca Współczesnego 

Alfa

02.02
Cie. Stanislaw Wisniewski 

Okno

16.05
Caroline Simon 

Stück

30.05
Peter Player 

Choreographing books

14.11
Hooman Sharifi / Impure Co. 

Lingering of an Earlier Event
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Stary Browar Nowy Taniec na Malcie
Stary Browar Nowy Taniec na Malcie to taneczna fiesta co roku podsumowująca całoroczne 

taneczne działania Starego Browaru i promująca sztukę tańca w Polsce. Program składający 

się przede wszystkim ze spektakli uznanych światowych choreografów koncentruje się co 

roku wokół jednego tematu, a korespondujące ze sobą przedstawienia odsłaniają zawsze 

obecną w sztuce najnowszej choreografii autorefleksję i odwołania twórców do własnej 

tradycji oraz potrzebę dyskutowania i kreowania teorii tanecznej sztuki. 

W 2009 roku program skoncentrowany był na 

zagadnieniu jednego z najważniejszych w 

XX-wiecznej historii tańca gatunku – „teatru 

tańca” (Tanztheater) – powstałego w Zachodnich 

Niemczech w latach 70. i szczególnie popularne-

go w Polsce, nadużywanego jednak jako termin 

w stosunku do wszystkich zjawisk tanecznych. W 

ramach festiwalu pojęcie „teatru tańca” zostało 

poddane rewizji. Ideą była prezentacja artystów, 

którzy w trakcie swojej kariery zetknęli się lub 

wprost – współtworzyli i uczestniczyli w narodzi-

nach Tanztheater w latach 70. i 80., dziś zaś 

swoją sztuką twórczo rozwijają klasyczne już 

idee gatunku bądź podążają własną, oryginalną 

artystyczną drogą. Istotną częścią projektu było 

poszerzenie teoretycznej wiedzy polskiej publicz-

ności na temat gatunku Tanztheater (jego 

historii i elementów składających się na jego 

fenomen), co umożliwić ma krytyczne spojrzenie 

na rodzime działania taneczne i pozwolić zarów-

no widzom, jak i artystom, bardziej świadomie 

odbierać poszczególne spektakle i rozumieć 

świat współczesnego tańca. Stąd obok prezenta-

cji spektakli, w programie festiwalu, w ramach 

cyklu taniec.doc, znalazły się także prezentacje 

filmów i wykłady Anny Królicy (Uniwersytet 

Jagielloński, portal nowytaniec.pl) o teatrze tańca 

wczoraj i dziś. 

Najważniejszym wydarzeniem festiwalu i oczekiwanym finałem 

całego sezonu była pierwsza w Polsce wizyta jednego z najważniejszych dziś tanecznych 

twórców europejskich – Raimunda Hoghe – pisarza, teoretyka sztuki i tańca, w latach 80. 

dramaturga Piny Bausch, autora książek o Tanztheater, a od początku lat 90. także ekscytu-

jącego reżysera-choreografa, którego poetyckie spektakle łączą w sobie najlepsze osiągnię-

cia i doświadczenia (a także odwieczne tematy alienacji / wykluczenia / [braku] miłości i 

samotności) klasycznego teatru tańca Piny Bausch z estetyką minimalistycznej sztuki 

inspirującej najnowsze tendencje w choreografii. Z połączenia wielkiej tradycji z oryginalną 

wizją artystyczną i szczególną muzyczną wrażliwością powstała sztuka o unikatowej jakości 

i estetyce plasująca Raimunda Hoghe w czołówce europejskich choreografów przełomu 

wieków. Jego osobista historia (od dziecka jest obciążony kalectwem, a jego homoseksualna 

orientacja w latach 70. i 80. czyniły go podwójnie wykluczonym ze społeczeństwa) i 

artystyczna droga stanowią doskonały przyczynek do analizy fenomenu teatru tańca oraz 

obserwowania jak artyści wywodzący się z tego nurtu przetwarzają go twórczo przepusz-

czając przez filtr własnych doświadczeń i wrażliwości. 

Prezentacje Raimunda Hoghe uzupełniły spektakle innych artystów europejskich związa-

nych z nurtem teatru tańca. Zaprezentowaliśmy spektakl „Happy” w choreografii Nigela 

Charnocka – współtwórcy DV8 Physical Theatre, który na przełomie lat 80. i 90. stał się 

brytyjską odpowiedzią na niemiecki Tanztheater. Przedstawienie z udziałem 9 polskich 

tancerzy miało swoją premierę w Starym Browarze w marcu tego roku oraz bardzo udane 

prezentacje w Londynie w ramach POLSKA! YEAR 2009 (IV 2008). Festiwal otworzył najnow-

szy spektakl Simone Aughterlony ze Szwajcarii, przez lata pierwszej tancerki Meg Stuart 

(artystki która obok Alaina Platela [BEL / Les Ballet C. de La B.]) wyznaczyła linię rozwoju 

teatru tańca w latach 90. Po raz pierwszy duży spektakl pokazał także w Polsce Hooman 

Sharifi – irański choreograf rezydujący w Norwegii, jeden z nielicznych dziś artystów tańca 

wprost podejmujący w swojej pracy problemy społeczno-polityczne zgodnie z mottem 

„sztuka=polityka”, co nawią-

zuje do korzeni teatru tańca 

tkwiących mocno w pracy 

niemieckich artystów Labana 

i Joosa. Ważnym gościem w 

ramach festiwalu była też 

Yasmeen Godder z Tel Awiwu, 

która w ramach izraelskiej 

tanecznej tradycji, zoriento-

wanej przede wszystkim na 

abstrakcyjny taniec, wykre-

owała oryginalną osobistą 

formę teatru tańca i jest dziś jedną 

z najbardziej rozpoznawalnych na 

świecie artystek izraelskich. 

25.06
Randka w Ciemno / Unknown II
Towarzystwo Prze-Twórcze

26.06
Raimund Hoghe
Boléro Variations
Yasmeen Godder
Singular Sensation

27.06
Hooman Sharifi
pokaz powarsztatowy
Randka w Ciemno / Unknown III
Towarzystwo Prze-Twórcze
Raimund Hoghe
L'Apres-midi

23-27.06
Hooman Sharifi
coaching

22-26.06
Arkadi Zaides
Warsztat GAGA dla wszystkich

22.06
Randka w Ciemno / Unknown I

Towarzystwo Prze-Twórcze
Simone Aughterlony

The Best And The Worst Of Us

23.06
taniec.doc

Nie ma jednego Tanztheater
Art Stations Foundation prezentuje 

Happy

24.06
Impure Company

God exists, the Mother is present...
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Solo Projekt Program rezydencyjny
Podstawową ideą programu rezydencyjnego Art Stations Foundation (którego pierwsza 

edycja odbyła się w 2006 roku) jest wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach 

własnego, indywidualnego języka artystycznego. Program zakłada wspieranie tych artystów, 

którzy gotowi są do podejmowania artystycznego ryzyka jakie niesie ze sobą eksperymento-

wanie z własnym ciałem i poszukiwanie nowej oryginalnej formy spektaklu. Stąd główny 

nacisk projektu położony został nie tyle na stworzenie produktu-spektaklu, ale na samym 

procesie twórczym, a młodzi artyści wspierani są w ramach programu nie tylko produkcyjnie, 

ale i merytorycznie. Dzięki temu w ramach trzech poprzednich edycji Solo Projektu powstało w 

Starym Browarze osiem spektakli o zupełnie odmiennej estetyce eksponujących każdorazowo 

indywidualne zainteresowania każdego choreografa. 

Program przeznaczony jest dla profesjonalnych tancerzy i początkujących choreografów, 

których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”. Stąd też 

jedynym wymogiem formalnym projektów zgłaszanych do konkursu jest „ograniczenie” 

scenografii spektaklu do PUSTEJ PRZESTRZENI. Ideę całego projektu trafnie określa motto 

rezydencji z 2007 r. – słowa Jonathana Burrowsa: „do stworzenia tańca potrzebne są dwie nogi, 

dwie ręce i przede wszystkim głowa”. Ta właśnie „recepta” towarzyszy kolejnym edycjom Solo 

Projektu.

W ramach programu od 

2006 roku powstało w 

Starym Browarze już 

osiem spektakli 

solowych. Rezydencje 

otrzymali Janusz Orlik 

(Poznań), Anita Wach 

(Warszawa), Konrad 

Szymański (Łódź), 

Dominika Knapik 

(Kraków), Renata 

Piotrowska (Warszawa), 

Marcin Janus i Barbara 

Bujakowska (Kraków), 

Tomasz Bazan (Lublin) i 

Karol Tymiński (Warsza-

wa) oraz w tym roku 

Ramona Nagabczyńska 

(Warszawa), Małgorzata Haduch 

(Kraków) i Magda Przybysz (Kraków). 

Spektakle Anity Wach, Tomka Bazana i 

Dominiki Knapik zostały wyselekcjonowane 

spośród kilkudziesięciu zgłoszeń do prezentacji w ramach Polskiej Platformy Tańca odbywają-

cej się w Poznaniu w październiku 2008 roku. W maju 2009 roku do rezydentów Solo Projektu 

dołączyły Ramona Nagabczyńska (Man’s best friend), Małgorzata Haduch (Zona Segura) i 

Magdalena Przybysz (Mój Poland Drive). 

Dla wielu z młodych rezydentów Browaru SOLO PROJEKT był szansą choreograficznego 

debiutu i stał się momentem przełomowym w ich karierze. Program na stałe wpisał się w 

krajobraz polskiej sceny tanecznej, o czym świadczy rosnąca z roku na rok liczba aplikacji o 

stypendium, a także zgłoszenia od polskich absolwentów zagranicznych uczelni, którzy marzą 

o pracy w kraju i dla których rezydencja w Browarze jest pierwszym krokiem do powrotu z 

artystycznej emigracji (tak było choćby w przypadku Karola Tymińskiego, Ramony Nagabczyń-

skiej i Malgorzaty Haduch – absolwentów szkół tańca w Brukseli, Londynie i Amsterdamie). 

Co z tym tańcem?
Co z tym tańcem? to rozpoczęta w sezonie 2006/07 seria prezentacji polskich artystów 

tańca (zwłaszcza tych, którzy wcześniej nigdy w Poznaniu nie występowali). Celem serii jest 

zarysowanie aktualnej mapy polskiego współczesnego tańca, która wzbogaca się z roku na 

rok o nowe zespoły, ośrodki i imprezy. Poprzez oglądanie spektakli oraz pospektaklowe 

rozmowy z twórcami i publicznością, próbujemy nazwać problemy, z jakimi borykają się na 

co dzień tancerze i choreografowie, a także rozpoczęliśmy dyskusję nad kondycją i przyszło-

ścią tańca współczesnego w Polsce. 

Jednym z celów Co z tym tańcem? (jak i całego programu Stary Browar Nowy Taniec) jest 

pobudzanie i inspirowanie samodzielnych działań poznańskich i polskich artystów, i tym 

samym stworzenie wokół Browaru tanecznego środowiska, które w przyszłości mogłoby 

aktywnie wpływać na kształt tańca w Polsce. W roku 2009 w ramach cyklu odbywały się 

również zorganizowane we współpracy z Centrum Kultury Zamek prezentacje spektakli 

zgłoszonych do Polskiej Platformy Tańca 2010.

Co z tym tańcem? zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

25-29.04
Solo Maraton 
Agata Maszkiewicz Polska
Bujakowska & Janus Movement modular 
synthesis
Karol Tymiński Orlando
Tomasz Bazan Lang
Janusz Orlik Live on stage
Mikołaj Mikołajczyk Z Tobą chcę oglądać 
świat…

20.10
Anna Steller / Good Girl Killer Delia

04.12
Maria Stokłosa Prawa półkula
Harakiri Farmers We are oh so lucky
Magda Jędra Parallel
Natalia Draganik Manifest
Lubelski Teatr tańca Kosmos
Teatr Bretonca�e Topinambur
Teatr Tańca Arka / Scena Tańca Capitol 
NO*2 / Podobno
Janusz Orlik Live on stage
Iwona Olszowska Spacer
Teatr Tańca Alter A co…
Koncentrat Kra
Art Stations Foundation prezentuje Happy
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Happy Project
Pomysł spektaklu HAPPY w choreografii Nigela Charnocka zrodził się w wyniku intensywne-

go projektu improwizacyjnego dla młodych polskich tancerzy i choreografów, który odbył się 

w Starym Browarze w Poznaniu w marcu 2008 roku. Poznański projekt aktywujący przede 

wszystkim kreatywny potencjał uczestników (blisko 20 artystów z całej Polski) stał się 

tygodniową artystyczną podróżą, którą zakończył entuzjastycznie przyjęty przez publicz-

ność pokaz po-warsztatowy oraz prestiżowa propozycja ze strony choreografa by powrócić 

do Poznania wiosną 2009 roku i stworzyć wraz z grupą wybranych tancerzy pełnowymiaro-

wy spektakl taneczny. Z kilkumiesięcznych rozmów choreografa z Joanną Leśnierowską, 

kuratorem programu Stary Browar Nowy Taniec, wyłonił się wielopoziomowy projekt Happy 

Project, na którego realizację złożyły się: 6–tygodniowy okres prób - rezydencja w Centrum 

Sztuki Stary Browar w Poznaniu, 

premiera spektaklu w Polsce, ale także 

prezentacja spektaklu na najbardziej 

prestiżowej scenie Wielkiej Brytanii – 

londyńskiej The Place, codzienne otwar-

te lekcje prowadzone przez Nigela 

Charnocka z myślą o profesjonalnym 

środowisku tańca w Polsce, warsztaty 

kreatywnego pisania prowadzone przez 

Jadwigę Majewską wprowadzające w 

zagadnienia twórczego opisu ruchu i 

złożonego sensualnego fenomenu 

tańca, kompleksowa dokumentacja 

projektu, w ramach której zespół 

młodych artystów różnych mediów 

(fotografików, rysowników, operato-

rów, krytyków tańca) obserwował 

proces powstawania spektaklu.

Projekt organizowany w ramach 

Polska! Year w Wielkiej Brytanii.

www.happyproject.pl

Alternatywna Akademia Tańca
Alternatywna Akademia Tańca organizowana przy wsparciu Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego jest wielopłaszczyznowym projektem edukacyjno-artystycznym, 

skierowanym do utalentowanej młodzieży/publiczności i młodych profesjonalnych artystów 

współczesnego tańca.

Priorytetem projektu jest umożliwienie kształcenia tanecznego pod okiem najwybitniej-

szych choreografów i pedagogów, stworzenie formy regularnego, konsekwentnego szkole-

nia na różnych poziomach zaawansowania i wykreowanie takiego modelu edukacji, który 

najpełniej odzwierciedliłby istotę ( a zatem i potrzeby) współczesnego tańca – jednej z 

najbardziej demokratycznych i egalitarnych spośród współczesnych sztuk scenicznych, 

promującej nie tylko techniczne umiejętności, ale także ( a może przede wszystkim ) osobo-

wość oraz kreatywność swoich adeptów – cechy, które stymulować i pielęgnować trzeba u 

uczniów od pierwszych chwil szkolenia, równolegle z doskonaleniem ciała.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Arkadi Zaides

Ria Higler

Hooman Sharifi

Chris Haring

Stephanie Cumming

Josef Fruček 
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Współpraca
Od początku swojego istnienia Art Stations Foundation w ramach programu Stary Browar 

Nowy Taniec współpracuje z instytucjami kulturalnymi działającymi w Poznaniu. Szczegól-

nie istotna jest współpraca z Centrum Sztuki Dziecka, mająca wszechstronny wymiar eduka-

cyjny. Pokazywanie spektakli i organizowanie warsztatów dla najmłodszej publiczności 

sprzyja kształtowaniu wrażliwości młodego widza. W roku 2009 w ramach XVII Biennale 

Sztuki dla Dziecka w Studio Słodownia +3 zobaczyć można było spektakl Leszka Mądzika i 

Wrocławskiego Teatru Lalek Blask, który przenosił dzieci w abstrakcyjny, emocjonalny świat 

dziwnych ptaków. W czerwcu Agnieszka Dmochowska i Agnieszka Ryszkiewicz poprowadzi-

ły również w ramach Biennale warsztat Co jeszcze można zrobić na scenie?, podczas którego 

każdy z uczestników mógł się wcielić w rolę „bohatera mimo woli”. Warsztat zakończył się 

otwartym pokazem dla publiczności.        

Art Stations Foundation współpracuje również z Festiwalem Wiosny, imprezą organizowaną 

przez Fundację Nuova, która zogniskowana jest wokół jednego dzieła Święta wiosny Igora 

Strawińskiego. W 2009 roku w przestrzeni Słodowni +1 w ramach festiwalu widzowie mogli 

zobaczyć performans Zbigniewa Kozuba poLY-RHYtm, w którym w rytmicznym, rytualnym, 

miarowym, obrzędowym, niezmierzonym, sakralnym koncercie połączony został rytm ciała 

tancerza (Mikołaj Mikołajczyk), brzmienia fortepianu (gra Anna Kozub) i perkusji oraz 

komputerowo przetwarzanych dźwięków (kompozycja Zbigniew Kozub). Kolejnym 

wydarzeniem, które w ramach Festiwalu Wiosny odbyło się w Studio Słodownia +3 był 

spektakl Xaviera Le Roy. Czołowy współczesny choreograf konceptualny Xavier Le Roy 

pokusił się o własną wersję Święta Wiosny Strawińskiego. Projekt Le Sacre du Printemps był 

próbą oryginalnej aranżacji i niezwykłą wariacją na temat dyrygowania. Wrażliwość, zainte-

resowania i wyobraźnia artysty pozwoliły na bardzo nietypową interpretację tego utworu, 

która zmuszała widza do silnego, żywego w niej uczestnictwa.

taniec.doc
Dotychczasowe doświadczenia (pospektaklowe spotkania z artystami) pokazały jak duża 

jest wśród poznańskiej publiczności potrzeba dyskusji nad sztuką tańca, ale także jak wielki 

jest głód konkretnej wiedzy o tańcu współczesnym wzbogacającej doświadczenia artystycz-

ne o istotny dla wielu spektakli historyczny i teoretyczny kontekst.

W ramach programu taniec.doc będziemy prezentować publiczności materiały dokumental-

ne o tańcu oraz rejestracje kultowych spektakli, zapraszać specjalistów, których wykłady 

pomogą spojrzeć na prezentowane w Studio w Słodowni spektakle w odpowiedniej perspek-

tywie oraz dyskutować o najnowszych problemach współczesnej choreografii.

02.02
Nigel Charnock zaprasza

06.06
Wieczór DanceWeb: Agnieszka 
Ryszkiewicz / Izabela Chlewińska

21.03.2009
4 Festiwal Wiosny

Xavier Le Roy 
Le Sacre du Printemps

Zbigniew Kozub 
poLY-RHYtm

02-06.06
17. Biennale Sztuki dla Dziecka
Teatr Dschungel Wien 
Niespodzianka
Warsztaty “Co jeszcze można zrobić 
na scenie” 

05.10
17. Biennale Sztuki dla Dziecka
Leszek Mądzik
 / Wrocławski Teatr Lalek 
Blask



Program muzyczny
Ideą programu muzyki improwizowanej jest zapoznanie 

poznańskiej publiczności z najciekawszymi nurtami współcze-

snej muzyki eksperymentalnej, wyrastającej na gruncie awan-

gardowych doświadczeń muzyki XX wieku. Program w cyklicz-

nych prezentacjach przedstawia uznanych i młodych muzyków 

z Europy i świata. Program prezentuje najważniejsze światowe 

zjawiska współczesnej muzyki improwizowanej, nurtu poszu-

kującego w muzyce nowych brzmień i harmonii, balansujące-

go na granicy koncertu i performance (akcji artystycznej).



Oren Ambarchi / Robert Piotrowicz
Oren Ambarchi and Robert Piotrowicz take the electric guitar sound as a departure point in 

their experimental explorations. Extending the possibilities of this instrument, they come up 

with original mixtures of abstract electronic sounds. They share an unconventional approach 

to the instrument, the composition process and formal improvisation 

Both musicians use analog instruments, yet each in a di�erent way. For Piotrowicz, synthesi-

zer occupies the central position, for Ambarchi the guitar remains the prime source of sound, 

which is only modulated by electronics. 

They also work in similar sound aesthetics, relying strongly on the bare presence of sound, on 

the fact of its self-existence (which makes them verge on minimalism). They both have a 

preference for formal density - while Ambarchi indulges in ambient poetics, Piotrowicz 

situates himself (especially in older releases) closer to noise music.

Although their paths have met several times before, it was the first time that the artists 

performed live together. In these new circumstances we saw them as both master instru-

mentalists and excellent improvisers. 

Marc Ribot
Ribot to prawdziwy geniusz gitary, który z 

łatwością łączy w swej grze zawiłe, ekspery-

mentalne pasaże z ostrymi, punkowymi 

zrywami, brzmieniami bliskimi współczesnej 

kameralistyce i piosenką autorską. Prowadzi 

także grupę Los Cubanos Postizoz, w której na 

nowo definiuje brzmienie muzyki latynoame-

rykańskiej. Artysta zyskał największe uznanie 

użyczając brzmienia swojej gitary na najlep-

szych płytach Toma Waitsa (Rain Dogs, 

Frank’s Wild Years), jako wieloletni członek 

supergrupy Johna Luriego – The Lounge 

Lizards czy flagowy gitarzysta muzycznych 

projektów Johna Zorna (Electric Masada, Bar 

Kokhba, The Gift).  Podczas koncertu w 

Starym Browarze artysta zaprezentował 

głównie materiał ze swojej ostatniej wydanej 

dla wytwórni Tzadik płyty Exercises in Futility, 

na której nagrał zestaw kompozycji wykorzy-

stujących w sposób ekstremalny brzmienie 

gitary akustycznej.

Bang On A Can Trio with Iva Bittova
Koncert nowojorskiej grupy Bang On A Can z udziałem Ivy Bittovej zareprezentował unikalny 

program będący fuzją wschodnioeuropejskiego, cygańskiego folku z eksperymentalnymi 

brzmieniami muzyki współczesnej i kameralistyki, z której słynie Bang On A Can.

Muzyka tria jest świetnym przykładem na to jak różnorodne muzyczne światy mogą 

wpływać na siebie tworząc nowe, zaskakujące jakości. Mieszanka muzyki folkowej i 

wpływów Beli Bartoka w wykonaniu Ivy Bittovej, europejskiej muzyki klasycznej i brzmień z 

Bali klarnecisty Evana Ziporyna oraz jazzowo-rockowej wrażliwości 

perkusisty Davida Cossina tworzy wybuchową mieszankę 

oszałamiając bogactwem brzmień i intensywnością impro-

wizacji.

Bang On A Can to otwarta grupa artystyczna 

stworzona w roku 1987 przez kompozytorów 

Michaela Gordona, Davida Lang and Julię Wolfe 

w celu komponowania, wykonywania i nagry-

wania muzyki współczesnej. W ciągu dwóch 

dekad stała się jednym z najbardziej rozpozna-

walnych znaków nowojorskiej sceny awangar-

dowej i swego rodzaju instytucją zajmującą się 

organizowaniem festiwali oraz promocją i 

wspieraniem młodych twórców. Iva Bittova - 

wybitna, czeska skrzypaczka, wokalistka i 

kompozytorka, łącząca w niekonwencjonalny 

sposób dorobek współczesnej muzyki rockowej 

i awangardowej z melodyką i estetyką słowiań-

skiego i cygańskiego folku. Jest także popularną 

w Czechach aktorką. Mieszka i tworzy w 

okolicach Nowego Jorku. David Cossin – nowo-

jorski artysta i muzyk eksperymentalny. Wybit-

ny perkusista, nagrywający m.in. z Ornette 

Colemanem, Philippe Glassem, Steve Reichem i 

Terry Rileyem. Kompozytor, konstruktor 

nowych instrumentów i artysta multimedialny 

– jest także kuratorem włoskiego Sound Res 

Festival. Evan Ziporyn – klarnecista zafascyno-

wany muzyką Bali i brzmieniem gamelanu, 

kompozytor piszący m.in. dla Kronos Quartet 

czy Yo Yo Ma’s Silk Project, współpracownik 

m.in. Briana Eno, Thurstona Moore czy Cecila 

Taylora. Profesor w Massachusetts Institute of 

Technology.

Bllady i Romanse to tytuł płyty zespołu Ballady i Romanse, którego powstanie jest pokło-

siem nagrania przez siostry Barbarę i Zuzannę Wrońskie piosenki do wiersza Władysława 

Broniewskiego "Ballady i Romanse", w którym poeta ten odwoływał się do wierszy Adama 

Mickiewicza zatytułowanych "Ballady i Romanse". Tamto nagranie powstało trzy lata temu 

w ramach projektu galerii Raster "Broniewski", dziś Raster prezentuje cały album z 14 autor-

skimi piosenkami skomponowanymi, napisanymi, zagranymi i zaśpiewanymi przez siostry 

Wrońskie. Teksty piosenek mówią o różnych sposobach spędzania czasu i napięciach, jakie 

rodzą się między ludźmi w XXI-wiecznej Warszawie.

program muzyczny
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Mono
Dokładnie na czas ich 10 rocznicy, MONO powró-

ciło ze swoim piątym, bezapelacyjnie wielkim 

studyjnym albumem „Hymn To The Immortal 

Wind”. Po trwającej 5 lat trasie koncertowej 

zespół „zahibernował się” na około rok, aby 

skupić się wyłącznie na tworzeniu ‘Hymnu’. 

Wynikiem jest ich najbardziej przemyślany oraz 

kompilacyjny album jaki wydali dotychczas. 

Pisane i aranżowane z pełną nadziei narracją 

piosenki łączą się ze sobą jak rozdziały roman-

tycznej powieści. Muzyka jest majestatyczna, z 

charakterystyczną dla MONO ścianą mocnego 

dźwieku, w przepiękny sposób kontrastującą z 

największą kameralną orkiestrą jaką zespół 

kiedykolwiek pozyskał. Obszerne instrumenta-

rium zawiera smyczki, flety, organy, fortepian, 

dzwonki oraz kotły. Jest w tym pewna intym-

ność, zarówno piękna jak i lekko przerażająca, 

uchwycona i nagrana na taśmy analogowe, przy 

udziale odwiecznego przyjaciela i producenta 

zespołu, Steve’a Albiniego. Skrzypienie starych 

drewnianych krzeseł orkiestry, ściągnięte usta obejmują-

ce flety, a nawet inicjujący znak nadany przez dyrygenta, są 

słyszalne podczas wzniosłej ciszy początkowych momentów. 

Kiedy „Hymn (..)” coraz bardziej zagłębia się w filmowej dramaturgii, 

nieodłącznej w całej muzyce MONO, zmiany dynamiczne przechodzą bardziej z „mrocznego 

do jasnego” zamiast ze „spokojnego do hałaśliwego”. To właśnie dojrzałość do równoważenia 

tych elementów w tak mistrzowski sposób stało się najmocniejszą zaletą MONO.

Japoński zespół post-rockowy, założony w Tokio w 1999 roku. Grupa wykonuje rozbudowane 

(nawet dziesięciominutowe) intrumentalne utwory, oparte głównie na brzmieniu gitar, 

którym oprócz perkusji czasem towarzyszy także fortepian. Muzyka grupy jest bardzo 

emocjonalna, wyciszona i stonowana, czasami urozmaicana fragmentami nieco mocniej-

szymi, bardziej rockowymi. Zespół jest znany z żywiołowych koncertów, jak również z dosko-

nałego, wirtuozerskiego opanowania gry na instrumentach. Kwartet Mono przy pomocy 

klasycznie rockowego instrumentarium łączy w jedno wątki minimalizmu, psychodelii, 

trance rocka uzyskując wyraziste brzmienie porównywane z dokonaniami Sonic Youth, 

Grateful Dead, Godspeed You Black Emperor czy Mogwai. Ich muzyka jest prosta, piękna i 

zaskakująco komunikatywna. Szorstka i intensywna, leniwa i liryczna jednocześnie. 

Smutne, hipnotyczne plamy dźwięku zlewają się z symfonicznym rozmachem pulsujących 

psychodelią erupcji dźwięku. Długie instrumentalne kompozycje powoli rozwijają się ewolu-

ując w stronę coraz bardziej ekstatycznego, niemal rytualnego zgiełku.

Jeniferever / support
Zespół Jeniferever pochodzi z miasta Uppsala w Szwecji. Ich muzyka może być opisana jako 

ambient indie rock lub post-rock; ma wolne tempo, jest melodyczna, jednak często z narastają-

cym brzmieniem gitar aż do orkiestralnego finału. Styl Jeniferever bywa porównywany do 

takich zespołów jak The Appleseed Cast i Sigur Rós. Jeniferever mają na koncie EPkę wydaną w 

2002 r., kolejną zatytułowaną Iris z 2004 r.(4 piosenki trwające razem ponad 40 minut!) wydane 

przez Big Scary Monsters Recording Company, The Next Autumn Soundtrack Split EP i album 

studyjny Choose a Bright Morning wydany w 2006 roku przez Drowned in Sound Records. 

Paristetris
Materiał w trybie bezciśnieniowym (z obiadka-

mi i herbatą) zarejestrowany został przez Zofię 

Gołebiowską w prawie-że-podmiejskiej 

posiadłości państwa Moreckich oraz pokątnie 

w Buenos Aires i Waszyngtonie. Potem dane 

przetransportowane zostały do otwockiego 

studia Nagrywex, gdzie zajął się nimi Tomasz 

Duda miksując co trzeba, by na końcu wkroczyć 

na salony Studia 333, w którym to za pomocą 

tryliona urządzeń i magnetofonu szpulowego 

Bartłomiej Kuźniak dokonał masteringu.

Mirek Olszówka (na codzień menadżer zespołu 

Voo Voo), Candelaria Saenz Valiente, Marcin 

Masecki i Macio Moretti nagrali płytę, na której 

oprócz nich samych gościnnie pojawiają się 

przeróżni wspaniali instrumentaliści m.in.: Kuba Kossak na fagocie, Bartek Magneto na 

gitarze, djLenar na patefonach i Kuba Jezierski na trąbce.

Zeena Parkins & Ikue Mori Phantom Orchard
Stary Browar gościł kolejne kluczowe osobowości nowojorskiej muzycznej awangardy. 

Zeena Parkins i Ikue Mori, tworzące efemeryczny duet Phantom Orchard to postaci niezwy-

kle ważne i wpływowe dla improwizowanej sceny NYC.

Harfistka Parkins ma za sobą współpracę z Bjork, Yoko Ono, Johnem Zornem, Fredem 

Frithem, Sonic Youth czy Donem Byronem, Mori udział w tworzeniu słynnej nowojorskiej 

sceny NO WAVE (grała na perkusji w legendarnej grupie DNA). Obie uczestniczyły we wszyst-

kich ważniejszych projektach sceny Downtown. Możemy spodziewać się więc niezwykłej 

fuzji wielobarwnej dźwiękowej magii, której otchłanie Parkins i Mori zgłębiają już od 

późnych lat 70-tych XX wieku.     

Zeena Parkins jest wirtuozem harfy, kompozytorką, multi-instrumentalistką i improwiza-

torką. Jest uznawana za pionierkę gry na elektrycznej harfie, znane są też jej niezwykłe 

techniki gry na akustycz-

nej wersji tego instrumen-

tu, jego preparacji oraz 

cyfrowego i analogowego 

przetwarzania jego 

brzmienia. Jej niezwykłe 

brzmienie pojawiło się na 

ponad 70 płytach najróż-

niejszych gatunkowo 

produkcji. Wśród nazwisk 

jej współpracowników 

znajdziemy wszystkich 

głównych graczy amery-

kańskiej bohemy. Wymień-

my tylko niektórych: Jim 

O'Rourke, Nels Cline (Wilco), Lee 

Ranaldo i Thurston Moore (Sonic 

Youth), Pauline Oliveros, Don Byron, 
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John Zorn, Fred Frith, Elliot Sharp. Największy rozgłos przyniosła jej współpraca z Bjork (przy 

płycie "Vespertine" oraz jako muzyk na ogólnoświatowej trasie) i Yoko Ono (płyta "Blueprint 

for a Sunrise"). 

Ikue Mori - pochodząca z Tokio kompozytorka, perkusistka, improwizatorka i performerka. 

W 1977 r. po przeprowadzce do Nowego Jorku wraz z Arto Lindsay'em i Timem Wright'em 

założyła formację DNA, która stała się jednym z kluczowych zjawisk formującej się dopiero 

słynnej sceny NO WAVE - amerykańskiej odpowiedzi na brytyjski art-punk. Z czasem jej 

zainteresowania przesunęły się w stronę cyfrowych technik i instrumentów. Bogata dysko-

grafia Mori obejmuje współpracę z tak znanymi muzykami jak John Zorn (m.in. słynna 

Electric Masada), Kim Gordon (Sonic Youth) czy Marc Ribot. Mori na swoje prace otrzymała 

niezliczoną ilość prestiżowych grantów (m.in. Tate Modern przy opracowaniu soundtrac-

ków do niemych filmów Mayi Deren).

The Vladislav Delay Quartet
The Vladislav Delay Quartet to prawdziwa supergrupa, składająca się z muzyków o ogrom-

nych dokonaniach. Szefem projektu jest Sasu Ripatti znany jako Vladislav Delay, Luomo i 

Uusitalo - jeden z najważniejszych muzyków współczesnej muzyki elektronicznej. Ripattie-

go zawsze inspirował i fascynował jazz, szczególnie ten z lat 60-tych. W swym najnowszym 

projekcie do niego powraca, podobnie jak do swego pierwszego instrumentu - perkusji. 

Zanim bowiem stał się ikoną muzyki elektronicznej, to właśnie perkusja była jego pierwszym 

i - jak twierdzi - ulubionym instrumentem. 

W składzie kwartetu znalazł się także inny bohater współczesnej muzyki - Mika Vainio, znany 

przede wszystkim z legendarnej grupy Pan Sonic - on w projekcie odpowiada za elektronikę.

Dodatkowo w składzie znaleźli się bardzo zdolny saksofonista i klarnecista Lucio Capece oraz 

kontrabasista Derek Shirley.

Jazz, widziany z pespektywy muzyków o wielkiej wszechstronności i z ogromnym dorobkiem 

na innych polach muzycznych, zagwarantował świeże spojrzenie na klasyczną jazzową 

formułę.

Tortoise
Na zaproszenie Art Stations Foundation, legendarna grupa z Chicago zagrała na początku 

grudnia koncert w Poznaniu, w Studio Słodownia +3 Starego Browaru. Trudno znaleźć dziś 

bardziej utytułowany zespół na mapie ambitnej muzyki. To prawdziwa legenda - grupa, 

która w połowie lat 90-tych XX wieku była sprawcą rewolucji w muzyce. Łącząc doświadcze-

nia eksperymentalnej muzyki rockowej, dubu, jazzu i elektroniki, stworzyła arcydzieła na 

klasycznych już albumach "Millions Now Living Will Never Die" czy "TNT".

W 2009 roku, po kilkuletniej przerwie grupa powróciła w znakomitej formie z bardzo 

udanym albumem "Beacons Of Ancestorship", która - także w Polsce - zyskała znakomite 

recenzje. Bez wątpienia poznański koncert był jednym z wydarzeń roku.
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Program fimowy
Program filmowy prowadzony przez Art Stations Foundation 

skupia się na prezentacji najważniejszych dzieł światowego 

filmu awangardowego i eksperymentalnego. Na prezentowa-

nych przeglądach, przedstawiane są unikalne dzieła filmowe z 

oryginalnych taśm 16mm, sprowadzanych specjalnie na projek-

cje z kolekcji europejskich. Prace filmowe towarzyszyły wszyst-

kim najważniejszym kierunkom sztuki XX wieku. W okresie 

międzywojennym film traktowany był przez awangardowych 

artystów na równi z malarstwem i rzeźbą. Po wojnie nastąpiła 

eksplozja kina eksperymentalnego w Stanach Zjednoczonych, 

znana jako ruch New American Cinema. Równoczesne ekspe-

rymenty artystów europejskich czy nieco późniejszy struktura-

lizm wpisały film trwale w historię sztuki XX wieku.



Jonas Mekas 
Reminiscences of a Journey
to Lithuania
The 2008/2009 film season at Art Stations Foundation was centered around one of the most 

significant filmmakers of the 20th century avant-garde cinema – Jonas Mekas. In the 

retrospective show of his work we gathered five of his most representative feature films, 

personal diaries covering almost five decades of the artist’s life in New York. All of them are 

projected from original archival 16mm film. 

Reminiscences of a Journey to Lithuania, completed in 1972, is a film journey in search of a 

place to call “home” - a place to which everybody returns as to the central point of his or her 

life. Displaced from his homeland in Lithuania, Mekas chooses to open his film reminiscences 

with a series of black-and-white shots depicting the life of the European immigrant commu-

nity in Brooklyn, New York. Fragments of everyday life in new circumstances, so much 

di�erent from the Eastern European reality - industrial background of New York's factories 

and omnipresent poverty are juxtaposed to desperate attempts at retaining national identi-

ty and the melancholic thought of being faced with unavoidable changes and forced to 

assimilate to the new, American “home”. In the second part of the film (in color), Mekas takes 

us back to Lithuania, as he visits it with his brother Adolfas after 25 years. With brief impres-

sionistic scenes, the artist makes a nostalgic journey back to the world of his childhood, 

recalling pictures of his mother and the familiar magical aura of his family home from before 

the war. But these pictures once again lead to the inevitable confrontation with crude reality 

- to memories of his family farm being joined to the collective farmlands of “the kolchoz”, of 

permanent invigilation from the KGB, of living in constant fear of being arrested. The last 

part of the film was shot on a trip to Vienna, to meet famous Austrian filmmaker and perso-

nal friend Peter Kubelka. This time “home” is represented by the community of friends - artists 

seeking home in di�erent corners of the world, sharing similar ideas about the world and 

about art, and common artistic fate.

Jonas Mekas He Stands in a Desert...
He Stands in a Desert Counting the Seconds of his Life is a continuation of my film diaries. 

The material was shot in the time between 1969 and 1984. In this time, I shot much more 

material, however, than you are seeing in He Stands... It consists of 125 scenes, short portra-

its of people, activities, happenings, instances outside - or nearly outside - my life, which I 

watch from a certain distance. There are also some instances, which stem from my own 

personal life. I included them for reasons of balance. So that they would warm up the unper-

sonal material a little. – Jonas Mekas 

Today Mekas’s diary films have an enormous historical value. They portray the bohemian life 

of New York avant-garde of the 50s and 60s, including unique photographs of John Lennon 

and Yoko, Mick Jagger, John Cassavetes, Salvador Dali, Andy Warhol, Jack Kerouac and many, 

many more. Mekas has managed to capture in his movies the fleeting magic of those times. 

Shots, blurred and ripped, depict simple moments of everyday life, revealing to our eyes all 

the magic and beauty of this world. One can say, it is just like in the title of one of his films: As 

I Was Moving Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty. 

The significance of Jonas Mekas for experimental cinema cannot be overvalued. Still active 

today, the artist can be regarded as a true example of incessant, unwavering artistic energy. 
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Kenneth Anger
Przegląd filmów
Kenneth Anger to jedna z najważniejszych postaci amerykańskiego filmu awangardowego. 

Reżyser, pisarz i kolekcjoner pamiątek po złotych latach Hollywood.

W swoich filmach z niezwykłą łatwością łączył obrazy zaczerpnięte z historii kultury europej-

skiej z amerykańską pop-kulturą, wątki homoerotyczne z okultyzmem spod znaku Aleistera 

Crowleya, klasyczny i eksperymentalny montaż. Jego zrealizowane na taśmie 16mm filmy już 

od pierwszego – zrealizowanego w wieku 17 lat Fireworks – zachwycają oryginalną poetyką 

i niezwykle pięknymi zdjęciami. Anger traktował taśmę filmową w sposób szczególny 

uważając akt projekcji filmowej za akt magiczny. W jego filmach pojawią się najważniejsze 

wątki kontrkultury II połowy XX wieku, muzykę do jego filmów pisali Mick Jagger i Jimmy 

Page a występowali w nich m.in. Anais Nin czy Marianne Faithfull. Dziś Anger uznawany jest 

za jedną z najważniejszych postaci światowego kina, pioniera szybkiego, teledyskowego 

montażu, a do fascynacji jego filmami przyznają się najważniejsi amerykańscy reżyserzy jak 

Martin Scorsese.

Podczas projekcji w Starym Browarze pokazano większość najważniejszych filmów reżysera 

– od pierwszego Fireworks (1947), przez skandalizujące Scorpio Rising po ostatni większy 

projekt – Lucifer Rising (1981). 

Richard Serra
Filmy 16mm
Richard Serra (ur. 1939) jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli amerykańskiego 

minimal-art’u: rzeźbiarz, twórca video, kojarzony przede wszystkim z gigantycznymi 

rzeźbiarskimi realizacjami site-specific wykonanymi ze stali.

W filmach Richarda Serry z lat 1968-1979, które prezentowaliśmy na pokazie w Starym 

Browarze ujawniają się wątki niezmiennie obecne w twórczości artysty: zamiłowanie do 

materiału - stali, do fizycznej pracy związanej z jego obróbką, ale też do społecznych aspek-

tów samej pracy.

Pierwszy z prezentowanych filmów Serry: Hand Catching Lead (1968) to właściwie jedno 

ujęcie dłoni usiłującej schwytać kawałek materiału rytmicznie wypadający poza kadr. Podob-

nie w Hands Scrapping – dwie pary męskich rąk (należacych do Serry i Philipa Glassa) 

metodycznie zagarniają stalowe opiłki z drewnianego podłoża. Steelworks to obraz nakręco-

ny w niemieckiej hucie zawierający wywiad z robotnikiem. Railroad Turnbridge z kolei składa 

się z serii ujęć mostów Burlington i Northern nad rzeką Willamette River w Portland w 

Oregonie w momencie ich otwarcia na czas przepływającego statku. Sam Serra zresztą 

pojawia się w Cremaster 3 Matthew Barney'a jako Hiram Abi� ("architekt").
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styczeń

03-07.01

Kenneth Flak / Thomas Dotzler Coaching
Light & Movement

16.01-31.03

Zbigniew Rybczyński 
Traktat o obrazie

17.01

Scena Tańca Współczesnego 
Alfa premiera

20.01

Jonas Mekas 
Reminiscences of a Journey to Lithuania

31.01

Oren Ambarchi / Robert Piotrowicz
Koncert

luty

02.02

Cie. Stanislaw Wisniewski 
Okno

02.02

taniec.doc 
Nigel Charnock zaprasza

04.02-15.03

Happy Project 

07-08.02

Peter Pleyer Solo Coaching Project

27.02

Marc Ribot
Koncert

marzec

14-15.03

Art Stations Foundation prezentuje
Happy / premiera

21.03

4 Festiwal Wiosny

Xavier Le Roy
Le Sacre du Printemps

Zbigniew Kozub
poLY-RHYtm

24.03

Bang On A Can Trio with Iva Bittova
support: Ballady i Romanse
Koncert

25.03

Jonas Mekas 
He Stands in a Desert...

kwiecień

05.04

Mono 
Koncert

18-24.04

Alternatywna Akademia Tańca
Arkadi Zaides 
Warsztaty GAGA dla wszystkich
Coaching Designed Body: Body vs. Reality

21.04

Kenneth Anger 
Przegląd filmów

25-29.04

Solo Maraton 

Agata Maszkiewicz 
Polska

Bujakowska & Janus 
Movement modular synthesis

Karol Tymiński 
Orlando

Tomasz Bazan 
Lang

Janusz Orlik 
Live on stage

Mikołaj Mikołajczyk 
Z Tobą chcę oglądać świat…

28.04

Paristetris 
Koncert

maj

08.05-07.06

6. Biennale Fotografii 

16.05

Caroline Simon 
Stück

23.05

Zeena Parkins & Ikue Mori Phantom 
Orchard
Koncert

29.05-30.08

Olafur Eliasson
The Truth of Non-Digital Colours

29-31.05

Solo Projekt 2009

Małgorzata Haduch
Zona Segura

Ramona Nagabczyńska
Man’s best friend

Magdalena Przybysz
Mój Poland Drive

30.05

Peter Player
Choreographing books

czerwiec

02-06.06

17. Biennale Sztuki dla Dziecka

Teatr Dschungel Wien
Niespodzianka

Warsztaty Co jeszcze można zrobić na 
scenie 

06.06

Taniec.doc
Wieczór DanceWeb: Agnieszka Ryszkiewicz 
/ Izabela Chlewińska

22-27.06

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie

Randka w Ciemno
Towarzystwo Prze-Twórcze
Unknown

Simone Aughterlony 
The Best And The Worst Of Us

Art Stations Foundation prezentuje
Happy 

Impure Company 
God exists, the Mother is present...

Raimund Hoghe 
Boléro Variations, L'Apres-midi

Yasmeen Godder 
Singular Sensation

taniec.doc 
Nie ma jednego Tanztheater

Alternatywna Akademia Tańca:
Hooman Sharifi Coaching
Arkadi Zaides Warsztat GAGA dla wszystkich

wrzesień

31.08-06.09

Alternatywna Akademia Tańca 
Josef Fruček coaching / warsztaty
Walcząca Małpa

05.09-06.10

Nieoczywiste 09

październik

02.10-31.12

Paweł Książek 
Silent Utopia

05.10

17. Biennale Sztuki dla Dziecka

Leszek Mądzik / Wrocławski Teatr Lalek
Blask

10-11.10

Maria Stokłosa
Prawa półkula / premiera



kalendarium art stations foundation 5050

48 49

18-19.10

Natalia Draganik
Manifest / premiera

20.10

Anna Steller / Good Girl Killer
Delia

22.10

The Vladislav Delay Quartet
Koncert

24-30.10

Alternatywna Akademia Tańca
Ria Higler 
Coaching, warsztaty

listopad

03-15.11

Di�erence Beyond Di�erence

14.11

Hooman Sharifi / Impure Co. 
Lingering of an Earlier Event

20.11

Richard Serra
Filmy 16mm

21-27.11

Alternatywna Akademia Tańca 
Chris Haring, Stephanie Cumming 
Coaching, warsztaty

grudzień

04.12

Co z tym tańcem?

Maria Stokłosa
Prawa półkula

Harakiri Farmers
We are oh so lucky

Magda Jędra 
Parallel

Natalia Draganik 
Manifest

Lubelski Teatr tańca 
Kosmos

Teatr Bretonca�e 
Topinambur

Teatr Tańca Arka / Scena Tańca Capitol 
NO*2 / Podobno

Janusz Orlik 
Live on stage

Iwona Olszowska 
Spacer

Teatr Tańca Alter 
A co…

Koncentrat 
Kra

Art Stations Foundation prezentuje
Happy

05-27.12

Tadeusz Kalinowski 
Wystawa w setną rocznicę urodzin

07.12

Tortoise 
Koncert
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