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art stations foundation 5050

Art Stations Foundation

to projekt wymyślony i zainicjowany przez Grażynę Kulczyk
będęcy dopełnieniem filozofii prowadzenia biznesu Fundatorki.
Zgłębianie estetyki sztuki współczesnej, generowanie procesów
kreatywnych
poprzez
wystawy,
warsztaty,
performance,
interwencje oraz prace teoretyczne mają pomóc ludziom
w świadomym wewnętrznym rozwoju i otwarciu na kulturę i
jej wartość w codziennym zyciu. Projekty Art Stations Foundation
sa
interdyscyplinarną
platformą
dla
sztuk
wizualnych,
tańca, filmu i muzyki oraz ich teoretycznych eksploracji.
Publiczność bierze udział w projektach Art Stations Foundation
odwiedzając Stary Browar, gdzie sztuce dedykowane są
kilkupoziomowe
przestrzenie
ekspozycyjne
oraz
Studio
Słodownia +3. Art Stations Foundation wspólnie ze Starym
Browarem proponują nową kategorię life stylu - art life style.

Jenny Holzer, galeria Art Stations,
fot. Bartek Buśko
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misja fundacji / struktura organizacyjna

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk jest autorskim
projektem doświadczonej kolekcjonerki i promotorki wielu
działań z dziedziny sztuki, tańca, architektury i design’u.

Fundacja została powołana przez Fundatora – Grażynę Kulczyk.
Zarząd Fundacji:
Justyna Buśko – Prezes Zarządu
Biuro Fundacji:
Zespół Pracowników Art Stations Foundation:

Fundacja Art Stations stanowi kontynuację znanej wcześniej Kulczyk
Foundation, a została wykreowana dzięki innowacyjnej formule Fundatorki. Jej filozofia to świadome wbudowanie programu instytucji promującej
wiedzę o kulturze i sztuce oraz realizującej pokazy sztuki i tańca w strukturze handlu i połączenie ich we wspólnej przestrzeni Starego Browaru. Mocą
tej formuły Stary Browar został przekształcony w stałe miejsce harmonijnej
koegzystencji przejawów sztuki współczesnej i biznesu.
Dzięki trosce Fundatorki a przede wszystkim dzięki jej talentowi w rozpoznaniu wartości spontanicznego oddziaływania procesów kreatywnych na
otoczenie - Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk realizuje konsekwentny program artystyczny. Jego misją jest bowiem nie tylko promocja
wiedzy o sztuce współczesnej i otwarty, bezpośredni kontakt ze sztuką, ale
także - dzięki realizacji ważnych wystaw artystów polskich i międzynarodowych - merytoryczne wspieranie lokalnych środowisk twórczych. Przedmiotem troski Art Stations Foundation jest również realizacja działań
edukacyjnych zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych - w celu umożliwienia świadomego odbioru sztuki, a także inspirowania rozwoju osobowości
poprzez sztukę.
Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w dużej mierze opiera swój
program wystawienniczy na prywatnej kolekcji Grażyny Kulczyk, która jest
przyczynkiem do innowacyjnych zestawień, kontekstualizacji prac znajdujących się w kolekcji oraz promocji nowych poszukiwań natury estetycznej,
naukowej oraz kuratorskiej.
Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk jest platformą twórczych
spotkań dla miasta, kraju, regionu - w duchu wzrostu współczesnej myśli
polskiej i europejskiej.
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Agata Barełkowska - koordynator produkcji projektu
Ewa Dziewolska-Kawka - koordynator biura i promocji
Marta Kabsch - menadżer kolekcji
Łukasz Kędzierski - koordynator techniczny ds. realizacji projektów (program perfomatywny)
Joanna Leśnierowska - program performatywny/Stary Browar Nowy Taniec
Małgorzata Szyk - koordynator produkcji projektu
Piotr Witkoś - koordynator techniczny ds. realizacji projektów
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Program wystawienniczy
Program wystawienniczy Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, zainicjowany
w kwietniu 2004 roku i kontynuowany do dziś, skupia się na prezentacji najważniejszych i zarazem najciekawszych nurtów sztuki współczesnej. Jego misją jest wspieranie rozwoju i promocja interdyscyplinarnego, żywego dialogu pomiędzy artystami, krytykami sztuki, naukowcami oraz szeroką publicznością. Program Art Stations
Foundation jest zainspirowany zbiorami z prywatnej Kolekcji Grażyny Kulczyk, a jego
istotna część oparta jest na innowacyjnych zestawieniach sztuki współczesnej
(zarówno międzynarodowej, jak i polskiej), ilustrujących najnowsze trendy oraz
poszukiwania estetyczno-teoretyczne.
Formuła ekspozycji dzieł w przestrzeniach galerii Art Stations oparta jest na odważnej promocji sztuki współczesnej, przełamującej wszelkie stereotypy, zwłaszcza
w dziedzinie jej odbioru. Stąd też Art Stations Foundation aktywnie wspiera nowe,
śmiałe, otwarte strategie kuratorskie i uznaje je za ważną część swej działalności.
Ambicją Art Stations jest bowiem ciągle wzbogacanie pulsującego artystycznym
życiem centrum Starego Browaru, umożliwianie spotkań oraz bezpośrednich konfrontacji publiczności z pracami wielu wybitnych twórców polskich i międzynarodowych. Realizację tego zamysłu umożliwia także rola Art Stations jako animatora
sztuki w przestrzeni publicznej i handlowej Starego Browaru czego przykładem jest
prezentacja wielkoformatowych rzeźb i instalacji poza budynkiem galeryjnym.
Bezpośrednie nawiązanie dialogu z szerokim gronem widzów – miłośników sztuki
oraz misja krzewienia wiedzy na temat sztuki współczesnej – to jeden z głównych
elementów programu wystawienniczego Art Stations Foundation. Każdej wystawie
towarzyszy także bogaty program edukacyjny, na który składają się oprowadzania,
warsztaty dla dzieci, spotkania dla seniorów wykłady oraz pokazy filmowe.

Małgorzata Szymankiewicz, Rzeźby kwietnikowe, 2011
fot. Bartek Buśko
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art stations foundation 5050
Zhang Huan, Foam, 1998,
z archiwum Art Stations Foundation

10.02 i 17.02.2011, 18:00
Oprowadzania kuratorskie
Paulina Kolczyńska
dr Magdalena Radomska
W trakcie trwania wystawy „Tożsamość. Fotografia w Kolekcji Grażyny
Kulczyk” odbyły się trzy oprowadzania kuratorskie. Jej kuratorka,
Paulina Kolczyńska, a także
dr Magdalena Radomska, autorka
tekstu w katalogu , opowiedziały
o idei wystawy i próbowały przybliżyć
odwiedzającym
znaczenie
poszczególnych prac.
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Tożsamość.
Fotografia w Kolekcji Grażyny Kulczyk
Zimowa wystawa w Art Stations była pokazem prac wybranych artystów polskich,
takich jak: Zofia Kulik, Maciej Osika, Konrad Kuzyszyn, Katarzyna Górna oraz międzynarodowych: Zhang Huan (Chiny), Loretta Lux (Niemcy), Michael Najjar (Niemcy), Thomas
Hirschhorn (Szwajcaria), których podstawowym medium oraz środkiem ekspresji jest
fotografia.
Pokaz oferował przekrój pokoleniowy oraz tematyczny, którego wspólnym punktem
odniesienia był złożony problem tożsamości na przełomie XX i XXI wieku. Czas, jak
i miejsce powstawania prac były jednakowo ważne. Proces wyboru wyłonił nie tylko
wielowarstwową perspektywę tego zagadnienia, ilustrując aspekty tożsamości na
poziomie osobowym, społecznym i kulturowym. Ukazał także bogactwo ikonograficzne oraz głębię ikonologiczną odzwierciedlającą wpływ zjawisk społeczno-politycznych
oraz historycznych na kształtowanie się tożsamości.
Istotna była także rysująca się wyraźnie nowa perspektywa świata postzachodniego,
w której ważnym składnikiem są głosy i doświadczenia artystów z Chin oraz Bliskiego
Wschodu wkraczających na arenę międzynarodową – jako dopełniające punkt widzenia artystów europejskich. Cechą charakterystyczną wystawy była także wielokulturowość zanurzona we współczesności.
Pomimo nakreślonego powyżej gąszczu przeplatających się aspektów tożsamości oraz
ich uwarunkowań wystawa była bardzo przejrzysta. Przejrzyste są bowiem same dzieła
i zawarte w nich treści. To dzięki nim wykrystalizował się także cel wystawy: ukazanie
współtworzących się między pracami nowych relacji i powiązań, które roztaczają
wachlarz różnorodności znaczeń.
Aż dwa piętra wystawy zajmowała prezentowana po raz pierwszy w Polsce tak szeroko
seria prac Zhang Huana (ur. 1965), jednego z najważniejszych przedstawicieli współczesnej sztuki chińskiej. Zhang Huan jest najmłodszym przedstawicielem nowej fali
artystów, jaka wypłynęła na początku lat 90. z „Państwa Środka”. Jego prace w sposób
dojmujący przekazują bardzo osobiste, jak i zbiorowe doświadczenia związane z historią oraz procesem zmian politycznych i kulturalnych przeżywanych w Chinach. Artysta
znany jest szczególnie ze swoich traumatycznych performensów, w bezkompromisowy sposób komentujących np. politykę socjalną Chin (tzw. polityka jednego dziecka
w performensie z 1994).

W praktyce artystycznej Zhang Huan posługuje się bogatą gamą środków wyrazu od
performensu do fotografii, po instalacje, rzeźbę, uprawia także malarstwo popiołem.
Na wystawie mogliśmy zobaczyć dwie serie fotografii “Shaghai Family Tree”, 2001 oraz
“Foam”, 1998. Obie prace w swym przesłaniu ideowym próbują wypośrodkować pomiędzy wpływami społeczeństwa, korzeni rodzinnych, a rolą przeznaczenia w kształtowaniu się tożsamości oraz indywidualnego miejsca artysty jako suwerennej jednostki
w życiu rodzinnym i społecznym. Tak więc tożsamość, jak i szeroko pojęta duchowość
jest motywem przewodnim obu serii. Na uwagę zasługuje także sfera ikonograficzna
przedstawień, bowiem w “Shanghai Family Tree” artysta oraz towarzyszące mu postaci
poddani są zabiegowi kaligrafii, nakładania tekstów na ich twarze, a w przypadku serii
“Foam”, 1998 zdjęcia rodzinne w ustach artysty otrzymują specyficzną symboliczną
wymowę.
Sugestywność ikonograficzna oraz wielowarstwowość znaczeń cechuje także prace
Zofii Kulik. Na wystawie mogliśmy zobaczyć pracę „Wspaniałość Siebie V (Matka, Córka,
Partner)” z 2007 roku. Trójstopniowy dodatek do tytułu jest w konfiguracji myślenia
o tożsamości bardzo ważnym wprowadzeniem, do wnętrza dzieła, którego podstawę
stanowią rozliczne archiwa rzeczy, gestów - zebrane, opisane, ułożone - współtworzą
wyjściową formę pracy. Klimat, jak i wybór obiektów jest bardzo dla Zofii Kulik charakterystyczny. Artystka poprzez bardzo precyzyjne samookreślenie dąży do tego, aby
uczestniczyć w jak najszerszym wymiarze istnienia, być fragmentem „jego sportretowanej całości”, której sama czuje się nieodłączną cząstką.
To właśnie drzemiąca siła odnaleziona w umiejętności samookreślenia, stanowiąca
medium także w portretach Macieja Osiki czy pracy z cyklu „Madonny” Katarzyny
Górnej, zwraca uwagę na równoległy wymiar tożsamości zawarty w sferze seksualności. W przypadku Osiki to rejestracja niezwykłej zdolności artysty stawania się kobietą,
a także artyzm w ukazaniu siebie jako „istoty androgynicznej”, balansującej współgrające ze sobą elementy żeńskie i męskie we własnym psycho-somatycznym wnętrzu.
Innego rodzaju, jakkolwiek równie odważnego przewartościowania dokonuje Katarzyna Górna, która w zmaganiu się z przypisanymi kobiecie rolami walczy także o odświeżenie tradycji wizualnej, przypisując historycznej ikonografii nowy wymiar. Tu bowiem
ciało kobiety jest źródłem wyzwolenia pomimo nawarstwionych konotacji historycznych przeczących jego wolności.
Tożsamość ujęta przez pryzmat poszukiwania kondycji ludzkiej - to trop podjęty przez
Konrada Kuzyszyna. Centrum uwagi artysty stanowi poddane eksperymentowi natury,
a także eksperymentowi człowieka ludzkie ciało. Ciało, na którym dokonało się nieodwracalne przekroczenie, pokazane jako symbol granicy egzystencji, zawieszone między
prawdą a fikcją w niemym pytaniu o własną tożsamość.
To samo pytanie - aczkolwiek w innym kontekście, subtelnie nawiązującym do psychologii fizjonomiki - nurtuje odrealnione postaci wykreowane w fotografii Loretty Lux.
Manipulacje proporcjami twarzy wprowadzają tu nieznajomy, niepokojący element w
ludzkiej fizjonomii. Jeszcze inny, szeroki zakres odrealnienia ukazany jest w pracy
Thomasa Hirschhorna, gdzie wpływ otoczenia, jak i formuła jego przedstawienia,
bezpośrednio odnoszą się do kształtowania rzeczywistości jako istotnego komponentu
tożsamości. Artysta sugestywnie naświetla cechy współczesnego krajobrazu informacyjno-komercyjnego, kompilując wybrane jego fragmenty, by ukazać w ten sposób
dominujące cechy otaczającej nas współczesności.
Wachlarz współczesnych zjawisk w pracach Thomasa Hirschhorna tworzy specyficzną
plecionkę zależności, a sposób ich komunikowania jest swoistym znakiem czasu oraz
wyznacznikiem bagażu i perspektywy ideologiczno-artystycznej, w jakiej funkcjonuje
twórca. W tak złożonej perspektywie wystawa w Art Stations prezentowała także
prace Michaela Najjara. Zainteresowania artysty w prezentowanej grupie prac są o tyle
ważne, iż koncentrują się wokół najnowszej technologii komputerowej. Najjara interesuje bowiem wizja społeczeństwa telepatycznego, funkcjonującego na zasadzie
bezprzewodowej generacji maszyn cyfrowych. Dzięki osiągnięciom w tej sferze artysta
jest w stanie stworzyć portret uzupełniony przez stały, dotąd niewidzialny element fal
mózgowych danej osoby. Warstwa ikonograficzna poszerzona zostaje o dodatkowy
aspekt manifestacji osobowości.
Zaprezentowana wystawa była swoistą układanką, zbiorem bardzo indywidualnych
głosów. Ikonograficznie stanowiła ciekawe wyzwanie - dla widza i uczestnika –
bowiem przedstawione dzieła, jak i ich elementy, które wydają się znajome, budowały
nową warstwę znaczeniową.
Wernisaż odbył się 03.02 o godz.19.00.

28.02, 18:00

Wykład Adama Mazura
Sierp i młot, faktura i faktografia.
Wobec portretów Zofii Kulik i
Macieja Osiki
W lutym odbył się wykład Adama
Mazura towarzyszący wystawie
„Tożsamość. Fotografia w Kolekcji
Grażyny Kulczyk”. Inscenizacja,
manipulacja, techniki analogowego
fotomontażu i cyfrowej obróbki
zdjęć dominują w zgromadzonych
na wystawie dzieł, spośród których
autor wybrał dwa przykłady
autoportretów – Zofii Kulik i Macieja
Osiki – by zinterpretować je odwołując się do klasycznych już teorii
Benjamina Buchloha.

Kurator wystawy: Paulina Kolczyńska
Aranżacja wystawy: Rafał Górczyński
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Jenny Holzer
Wystawa w galerii Art Stations Foundation
08.04-31.08.2011

Przez ponad pięć miesięcy prezentowaliśmy wystawę najnowszych prac Jenny Holzer.
Holzer należy do kręgu najwybitniejszych artystów swojego pokolenia. Z wykształcenia malarka i graficzka, artystka uczyniła centralnym elementem swojej twórczości
tekst. Artystka przedstawia swoje koncepcje, argumenty ze sfery polityki i gorzkie
refleksje społeczne w przestrzeni publicznej i na międzynarodowych wystawach.
Holzer reprezentowała USA na Biennale w Wenecji w 1990 roku, gdzie otrzymała
nagrodę Leone d’Oro za najlepszy pawilon.
Począwszy od zorganizowanej w 2004 roku wystawy w Kunsthaus Bregenz w Austrii,
Holzer skupiła się na analizie odtajnionych dokumentów rządu USA. Włączając do
swych obrazów, wielkoformatowych projekcji świetlnych i znaków elektronicznych
notatki, zeznania złożone pod przysięgą, e-maile, dyrektywy, wyroki sądowe i inne
materiały rządowe dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie, Holzer pokazuje obraz
wojny i tortur.
Chociaż już w trakcie wystawy w Bregenz zatytułowanej Truth Before Power artystka
przedstawiała dokumenty jako projekcje świetlne i treść znaków elektronicznych,
cykl Redaction Paintings rozpoczęty został w 2005 roku. Pracując bezpośrednio
z kopiami dokumentów rządowych, często tak drastycznie ocenzurowanych lub tak
dalece przeredagowanych, że niekiedy poza obszarem czarnych linii czy prostokątów
pozostawało zaledwie kilka słów, autorka przetwarzała je na sitodruki i poddany
obróbce cenzora materiał powiększała, umieszczając go na malowanym płótnie.
Sposób, w jaki artystka prezentuje dokumenty rządowe, oddziałuje na zmysły
i unaocznia to, w jaki sposób anonimowość i niebezpośredniość języka używanego
przez rząd i administrację wywiera wpływ i zadaje rany.
Redaction Paintings, centralny element pokazu, wykorzystują materiały, do których
dostęp ma każdy. W większości dokumenty te zostały zebrane i upublicznione przez
organizacje amerykańskie, jak np. Archiwum Bezpieczeństwa Narodowego oraz
Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich. Obrazy Holzer wskazują na antagonizmy w łonie samego rządu, które mogą prowadzić do nowych koncepcji i rozwiązań.
Stawiają też przed nami pytania o to, w jaki sposób sami wpływamy na przyszłość.
Wystawa Jenny Holzer składała się z obrazów najnowszych, jednej z jej wczesnych
ław granitowych, a także instalacji świetlnej.
W Art Stations zaprezentowane zostały trzy cykle obrazów. W jednym z nich każdy
z obrazów olejnych na płótnie przedstawia odcisk ręki żołnierza amerykańskiego
oskarżonego, lecz niekoniecznie skazanego za popełnienie zbrodni w Iraku.
Jeden z obrazów prezentowanych na wystawie, o szczególnej wymowie, nie posiadał
oznak wymazywania czy cenzury. Praca ta, znajdująca się w Kolekcji Grażyny Kulczyk,
jest pośmiertnym odciskiem dłoni osoby zmarłej w czasie pobytu w amerykańskim
więzieniu. Możemy wyobrazić sobie rękę, która podniosła martwą dłoń, umoczyła ją
w tuszu i następnie położyła na papierze, żeby odcisnąć niewyraźny ślad.
W drugim cyklu prac Jenny Holzer odnalazła silnie ocenzurowane dokumenty i zamieniła czarne miejsca ingerencji cenzorskich na elementy kolorowe, przenosząc je na
obrazy sitodrukowe. Artystka zwraca uwagę na fakt, że to jednostki, a nie automaty
odpowiadają za zasady, wybory i wprowadzanie w życie procedur, które prowadzą do
informacji utajnionych pod czarnymi ingerencjami cenzora. Holzer, poprzez użycie
koloru pokazuje, że władza i biurokracja są w swojej istocie zbiorem pojedynczych
decyzji. Aby podkreślić dialog swoich ostatnich prac z historycznymi dokonaniami
awangardy Europy Wschodniej, Holzer prezentowała obok cyklu swoich obrazów
dwie prace autorstwa Henryka Stażewskiego, polskiego konstruktywisty.
Kolejny cykl malarski stanowiły mapy wykonane przez artystkę. Obrazy, w tym jeden
pokazany na wystawie, są reprodukcjami slajdów z prezentacji w programie PowerPoint, zaprezentowanej w Białym Domu przez Centralny Sztab Dowodzenia, a
zawierającej propozycje strategii inwazji w Iraku. Obrazy dają wgląd w ‘biznes wojny’,
w pełne entuzjazmu skróty określające cele i procedury działań wojennych, a także
uwidaczniają rozziew pomiędzy intencją a tym, co staje się rzeczywistością.
Wernisaż odbył się 08.04 o godz. 20.00, po nim odbyła się projekcja na elewacji Starego Browaru.
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Jenny Holzer, Right Hand 0147-03-CID259-61195 blue white, 2007
fot. Bartek Buśko

12.05, 18:00
21.05, 16:00
16.06, 18:00
14.07, 18:00
18.08, 18:00
Oprowadzenia po wystawie
Małgorzata Szyk
07.07, 16:00
11.08, 16:00
Sztuka Współczesna i seniorzy
Spotkanie i projekcja dokumentu o Szymborskiej
Prowadzenie:
Ewa Dziewolska-Kawka

15.06.2011
Wykład Stacha Szabłowskiego
Widmo tekstu
Spotkanie poświęcone było obrazowaniu słów, pisaniu na obrazach,
widzialności tekstu oraz jego
pokazywaniu/czytaniu/oglądaniu
we współczesnych sztukach wizualnych. Wykład odbył się w ramach
wydarzeń towarzyszących wystawie Jenny Holzer.

Pomysł i realizacja Jenny Holzer Studio i Art Stations Foundation
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13.07, 12:00
13.08, 12:00
Warsztaty dla dzieci
Bystre oko
prowadzenie: Agnieszka Krupa
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Jenny Holzer
Projekcje wierszy Wisławy Szymborskiej
Budynek Starego Browaru 08.04.2011
Ratusz Miejski wPoznaniu 09.04.2011
Pierwsze projekcje świetlne autorstwa Jenny Holzer zostały zrealizowane w 1996 roku
w ramach Biennale di Firenze. Projektor ustawiony na brzegu rzeki Arno rzucał tekst
i światło na wodę rzeki oraz na fasadę budynku znajdującego się na przeciwległym
brzegu. Od tego czasu Holzer realizuje swoje projekcje w największych miastach na
całym świecie, np. w Londynie i Rio de Janeiro, pokazując je także na zboczach gór,
falach oceanów, wydmach piaskowych i takich ikonach architektury, jak Piramida
Luwru w Paryżu autorstwa I.M. Pei oraz rzymski Castel Sant’Angelo. Projekcje dają
okazję do zgromadzenia się w celu wspólnej, zbiorowej lektury, która zazwyczaj jest
zajęciem prywatnym, odbywającym się w ciszy i skupieniu. „Niematerialne” światło
wypełnia przestrzeń, aby po chwili zniknąć. Projekcje nie pozostawiają namacalnego
śladu. Choć Holzer często wykorzystuje własne teksty, w swoich projekcjach koncentruje się także m.in. na prozie Henri Cole’a, Elfriede Jelinek i wierszach Wisławy Szymborskiej.
W Poznaniu, w ramach wystawy w Art Stations, Jenny Holzer pokazała projekcje
wierszy Szymborskiej na elewacji Starego Browaru i Ratusza. Artystka po raz pierwszy dokonała prezentacji poezji noblistki w języku polskim, a więc w języku oryginału.
Wierszami wykorzystanymi w projekcjach były: „Koniec i początek”; „Możliwości”;
„Dzieci epoki”; „Pochwała złego o sobie mniemania”; „Jacyś ludzie”; „Tortury”; „Wszelki
wypadek”; „Myśli nawiedzające mnie na ruchliwych ulicach”; „Chmury”; „Trzy słowa
najdziwniejsze” oraz „Metafizyka.”

Jenny Holzer, Projekcje świetlne, Stary Browar,
fot. Bartek Buśko
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Nowy porządek
29.09.2011-09.02.2012
Oprowadzenia kuratorskie
20.10, 11:00
Michał Suchora
19.11, 16:00
Tomasz Plata
17.12, 16:00
Justyna Kowalska

08.10, 12:00
05.11, 12:00
10.12, 12:00
14.01, 12:00
Warsztaty dla dzieci
prowadzenie: Agnieszka Krupa

Tytułowy „Nowy porządek” ma dwa podstawowe znaczenia. Po pierwsze, chodzi
o nowy porządek, w jakim ułożono prace z potężnej kolekcji Grażyny Kulczyk,
bodaj największej obecnie prywatnej kolekcjonerki sztuki współczesnej w Polsce.
Fragmenty kolekcji pokazywano już wcześniej w różnych konfiguracjach. Także
tym razem zaprezentowana została tylko niewielka część zbioru: dzieła z kręgu
minimal artu oraz abstrakcji geometrycznej. Ów wybór prowadzi do drugiego
znaczenia tytułu: „Nowy porządek” to opowieść o sztuce, która postanowiła
w radykalny sposób szukać porządku, narzucać porządek rzeczywistości bądź
odnajdywać go w niej.
Początek stanowiły klasyczne prace Donalda Judda. Jedne z najcenniejszych obiektów w kolekcji, dotychczas nieprezentowane, stały się punktem wyjścia i odniesienia dla wystawy pokazującej, jak tradycja minimal artu oraz abstrakcji geometrycznej była przywoływana i „przerabiana” w sztuce polskiej minionego półwiecza
– aż do dnia dzisiejszego. Ekspozycja była serią konfrontacji klasyków z kolekcji
Grażyny Kulczyk (Henryka Stażewskiego, Romana Opałki, Mikołaja Smoczyńskiego, Mirosława Bałki) z propozycjami młodszej generacji (m.in. Michała Budnego,
Agnieszki Kalinowskiej, Jarosława Flicińskiego, Katarzyny Przezwańskiej, Marzeny
Nowak, Małgorzaty Szymankiewicz, Krystiana TRUTHA Czaplickiego).
Jak wypadają te konfrontacje? Jaki jest ich wynik? W największym skrócie: młodsi
artyści odwracają perspektywę spojrzenia na minimal i abstrakcję. Nie kreują
abstrakcyjnych układów kształtów i barw, ale odnajdują je w rzeczywistości i
przenoszą w obręb sztuki. W tym wymiarze wyjątkowo mocno wybrzmiało zestawienie Judda z Michałem Budnym.
Jedna z najnowszych prac młodego warszawskiego artysty to układ lekko wykrzywionych desek zamontowanych na ścianie jedna pod drugą, w regularnych odstępach, łudząco podobny do taniej biblioteczki. Judd jest tu przywoływany, a zarazem
reinterpretowany. Minimal art w wydaniu Budnego jest bardziej ulotny i poetycki od
kanonicznej wersji amerykańskiej.
Podobnych zestawień było na wystawie więcej. Zapewne najbardziej obrazoburcze
mogło się wydawać porównanie obrazów najwybitniejszego polskiego malarza
abstrakcyjnego Henryka Stażewskiego z pracami Jarosława Flicińskiego i Marzeny
Nowak. Prace Stażewskiego pozostają surowe, pozbawione elementu narracyjnego.
Młodsze pokolenie odnosi się do tego dziedzictwa wręcz prowokacyjnie. Fliciński
przemalowuje na wielkoformatowych płótnach wzory odnalezione na kocach
turystycznych, Nowak układa abstrakcyjne instalacje z kółek hula hop.
Podstawowym tematem w kręgu minimal artu zawsze była relacja widza z
przestrzenią, sposób, w jaki dzieło wpływa na postrzeganie sfery wokół niego. Nic
dziwnego, że w ramach kolejnych reinterpretacji język minimalu zaczął artystom
służyć do opowieści o ich przestrzeni intymnej. Doskonałym przykładem z kolekcji
Grażyny Kulczyk jest rzeźba Mirosława Bałki, narracyjna, a zarazem minimalna
realizacja na temat domu, miejsca wzrastania. Ten sam trop wraca z dużą regularnością w pracach młodszych artystów. Dom i przedmioty z niego zapamiętane to
inspiracje dla Agnieszki Kalinowskiej czy Michała Budnego.
Kolejny wątek: sztuka jako tymczasowy ślad pozostawiony przez artystę w zastanej
przestrzeni, sposób na jej opanowanie, niekiedy nawet zagarnięcie. W kolekcji Grażyny Kulczyk do tego typu myślenia odnoszą się m.in. dokumentacje działań Mikołaja
Smoczyńskiego. W młodszym pokoleniu podobną strategię kontynuują Jarosław
Fliciński (jego technika pracy na ścianie wprost odwołuje się do oryginalnych projektów malarskich Smoczyńskiego) czy TRUTH.
Itd., itd. Wpływ minimalu i abstrakcji geometrycznej na młodą polską sztukę jest
wielki, lecz wciąż chyba niedostatecznie dostrzeżony przez krytykę. Chociaż dokonania Budnego, Nowak lub Flicińskiego w sposób oczywisty powinny zostać ze sobą
skojarzone, artyści ci nigdy dotychczas nie pojawili się obok siebie w jednej przestrzeni. Rzadko także konfrontowano ich z klasykami nurtu. Wystawa Nowy porządek
miała stać się okazją do nadrobienia tej zaskakującej zaległości.
Wernisaż odbył się 28.09 o godz. 19:00
Katarzyna Przezwańska, Basen 2010-2011,
fot. Bartek Buśko
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Donald Judd, bez tytułu, 1969,
fot. Bartek Buśko

27.10, 16:00
17.11, 16:00
15.12, 16:00
21.01, 19:00
Spotkania dla seniorów
z cyklu Bliżej sztuki

Kuratorzy wystawy: Justyna Kowalska, Tomasz Plata, Michał Suchora

17

program wystawienniczy

art stations foundation 5050

30.09.2011 12:00
Promocja książki
POLISH! CONTEMPORARY ART FROM POLAND
Panel dyskusyjny:
„Promocja polskiej sztuki za granicą. Czy sztuka polska
istnieje?”
Wraz z Fundacją ŻAK|BRANICKA zorganizowaliśmy spotkanie promujące książkę
„POLISH! Contemporary art from Poland”. Do dyskusji zaprosiliśmy inicjatorki powstania publikacji: Monikę Branicką i Asię Żak, oraz dwóch artystów, których sylwetki przedstawiono w książce: Dominika Lejmana i Adama Adacha, a także kuratorów wystawy
zorganizowanej przez Art Stations Foundation pt. „Nowy porządek”: Justynę Kowalską,
Tomasza Platę i Michała Suchorę. Spotkanie poprowadziła Agata Rogoś.
POLISH! to unikalna na rynku wydawniczym publikacja prezentująca 37 współczesnych
polskich artystów sportretowanych przez międzynarodowych kuratorów oraz krytyków sztuki. Bogato ilustrowany album pomyślany został jako przewodnik dla miłośników sztuki.
Nie jest to jedynie wydawnictwo albumowe prezentujące najciekawszych artystów
współczesnych, ale także refleksja nad kontekstami, historią i pytanie o tożsamość
sztuki polskiej. Książkę rozpoczyna tekst Andy Rottenberg – zarysowujący historię
polskiej sztuki współczesnej, pokazujący jej referencje oraz punkty odniesienia. Książka
powstała dzięki inicjatywie fundacji ŻAK|BRANICKA przy współpracy z Art Stations
Foundation oraz Instytutem Polskim w Berlinie. Wydana przez renomowane niemieckie wydawnictwo Hatje Cantz, dostępna jest w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej.
Spotkanie w galerii Art Stations było nie tylko okazją do zapoznania się z ideą publikacji
oraz historią jej powstania, ale także do rozmowy na temat charakterystyki najnowszej
sztuki polskiej, jej miejsca na europejskiej i światowej scenie artystycznej oraz mechanizmach promocji twórców z Polski za granicą.
Album POLISH! można zakupić w galerii Art Stations.
v

fot. z archiwum Art Stations Foundation
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Współorganizacja wystaw
11.03 - 21.03.2011, Słodownia +1
Wystawa
Bianka Rolando
Wschody
Na wystawę składało się ok. 50 grafik offsetowych połączonych z rysunkiem pod
wspólnym tytułem Wschody. Podstawą grafik są fotografie silnie związane z mitologią emocjonalną autorki. Wśród wybranych kadrów były zdjęcia wykonane zarówno
przez Rolando, jak i przez jej najbliższą rodzinę czy anonimowego fotografa z pocz.
XX w. Wszystkie te zdjęcia sprawiają wrażenie niejednolitej kolekcji, jednak wybór
prac był podyktowany świadomym kluczem emocjonalnym - to właśnie wybrane
przez autorkę fotografie noszą w sobie niezwykłą tajemnicę, inspirację do opowiedzenia różnych historii. Wszystkie prace wchodzące w skład serii Wschody to dla
autorki rodzaje matryc, do których ciągle powraca w swojej twórczości wizualnej i
literackiej. Wystawa była częścią doktoratu artystki.

20.06-27.06.2011, Słodownia +1
Wystawa w ramach sympozjum TypeTalks
TypeTogether
Wystawa towarzyszyła dwudniowemu międzynarodowemu sympozjum typograficznemu TypeTalks, które odbyło się w dniach 18–19 czerwca 2011 na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu.
Mimo kluczowego znaczenia dla rozwoju naszej kultury, kroje pism i wszelkie
informacje tekstowe są często zaniedbywane w projektowaniu graficznym. Problem
ten uwidacznia się szczególnie w postkomunistycznym środowisku środkowoeuropejskim. Sympozja TypeTalks zostały wymyślone przez Davida Březinę jako wspólne
działania mające na celu podnoszenie świadomości wśród studiujących, jak i praktykujących projektantów grafiki, w zakresie typografii, projektowania krojów pism
oraz potencjału ukrytego w tych dziedzinach. Pierwsza edycja sympozjum miała
miejsce w 2010 roku w Brnie.
Na wystawie w Słodowni można było obejrzeć kroje pism wydane przez światowej
sławy duet TypeTogether, czyli Veronikę Burian i José Scaglione. Oboje studiowali
type design na Uniwersytecie w Reading. W roku 2006 założyli własną wytwórnię
fontów. Na wystawie znalazły się zarówno pisma autorstwa duetu, jak i współpracujących z nimi projektantów, m.in. Eduardo Berlinear, Davida Březiny, Pilar Cano,
Nicoliena van der Keur czy Gerarda Ungera.

29.04 – 29.05, Słodownia +1
NAGRODA „Arteonu” 2010
Wystawa
Zorka Wollny
Złe sny
Miesięcznik o sztuce „Arteon” co roku przyznaje swoją nagrodę młodemu artyście
działającemu w obrębie sztuk wizualnych, którego prace wyróżniają się oryginalnością i świeżością spojrzenia. Nagrodę „Arteonu” za rok 2010 otrzymała Zorka Wollny –
twórczyni swobodnie przekraczająca dyscypliny artystyczne, działająca obrazem,
dźwiękiem i gestem, która konstruuje artystyczne sytuacje (performance, koncerty)
na bazie zrytualizowanych zachowań zaobserwowanych w codziennej rzeczywistości. Na wystawie zostały zaprezentowane trzy filmy Zorki Wollny z lat 2009-2010. Są
to wizualne opowieści o marzeniach sennych, koszmarach i cienkiej granicy pomiędzy teatrem życia, wyobraźnią a snem – obrazy niepokojące i przyjemne zarazem.
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Jaroslav Kocian, Lidmila,
Photo Diploma Award Poznań 2011

23.09.2011-16.10.2011, Słodownia +1
Wystawa
PHOTO DIPLOMA AWARD POZNAN 2011
PHOTO DIPLOMA AWARD POZNAN 2011 jest nowym międzynarodowym konkursem,
którego celem jest prezentowanie i promowanie najlepszych dyplomów licencjackich i magisterskich w dziedzinie fotografii.
Konkurs towarzyszący 7. Biennale Fotografii w Poznaniu, uznanemu za jedno
z ważniejszych wydarzeń fotograficznych w Polsce, dał uczestnikom możliwość
zaprezentowania swoich prac szerokiej publiczności jak również profesjonalistom –
kuratorom, krytykom, właścicielom galerii.
Uczestnicy mieli szansę wzięcia udziału w międzynarodowej wystawie pokonkursowej, spotkania młodych fotografów z całego świata i zaprezentowania swojej
indywidualnej wystawy w czasie 8. Biennale Fotografii w Poznaniu w 2013 roku.
Jury PHOTO DIPLOMA AWARD 2011 w składzie: Olga Korsunova (Rosja), Joanna
Lehan (USA), Tina Kukielski (USA), dr Marianna Michałowska (Polska), Horst Kloever
(Niemcy), Kimmo Lehtonen (Finlandia), prof. Vaclav Macek (Słowacja) oraz dr Adam
Mazur (Polska) wybrało 22 finalistów, którzy wzięli udział w Wystawie Pokonkursowej. Spośród nich Jury wybrało zdobywcę Grand Prix oraz Pierwszej Nagrody.
Zdobywca Grand Prix otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 6000 PLN oraz
zaproszenie do zaprezentowania indywidualnej wystawy podczas 8. Biennale
Fotografii w Poznaniu w 2013. Zdobywca Pierwszej Nagrody otrzymał nagrodę
pieniężną w wysokości 3000 PLN.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się podczas otwarcia Wystawy Pokonkursowej 23 września 2011.
ORGANIZATORZY:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
7. Biennale Fotografii w Poznaniu
Galeria Miejska ARSENAŁ w Poznaniu
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Program peformatywny
Projekt Stary Browar Nowy Taniec to wielopoziomowy program promocji i
prezentacji tańca współczesnego realizowany przez Art Stations Foundation od
października 2004 roku. Jego podstawową misją jest popularyzacja sztuki tanecznej
oraz wspieranie profesjonalnego rozwoju młodych polskich choreografów i tancerzy
poprzez stworzenie w Poznaniu profesjonalnego miejsca nie tylko regularnych prezentacji,
ale także i kreacji tańca współczesnego.
Głównym punktem zainteresowania projektu jest prezentacja osiągnięć i upowszechnianie
wiedzy o najnowszych awangardowych trendach w sztuce tańca (choreografia konceptualna, performance art, body art, zjawiska z pogranicza sztuk wizualnych i performatywnych).
Ważnym zadaniem programu jest także rozbudzenie zarówno w artystach jak i publiczności
głębszej świadomości bogactwa współczesnych zjawisk tanecznych, a poprzez rozpoczęcie
nad nimi dyskusji i pobudzenie dotąd nieobecnej teoretycznej refleksji, przygotowanie odpowiedniego gruntu dla dynamicznego rozwoju sztuki choreografii w Polsce. Długofalowym
celem programu jest wykreowanie w Studio Słodownia +3 w Starym Browarze swego rodzaju centrum choreografii, a więc nie tylko miejsca regularnych prezentacji spektakli, ale także
(a może przede wszystkim) stworzenia „przestrzeni kreacji” – punktu spotkań młodych
polskich artystów ze swoimi rówieśnikami z zagranicy oraz doświadczonymi choreografami. W ciągu 6 sezonów trwania programu w Studio Słodownia +3 gościło ponad 100 polskich
i międzynarodowych spektakli tańca współczesnego, a od 2006 r. każdy sezon wieńczy
specjalny program w ramach prestiżowego festiwalu Malta (Stary Browar Nowy Taniec na
Malcie). Od początku mottem działań stało się hasło sztuka nie potrzebuje wsparcia, artyści
tak! Stąd dzięki wsparciu produkcyjnemu Art Stations Foundation od 2004 roku powstało w
Starym Browarze blisko 20 produkcji tańca współczesnego, a w 2006 r. powołano do życia
pierwszy w Polsce program rezydencyjny – SOLO PROJECT – który co roku oferuje 3 młodym
polskim choreografom wsparcie finansowe, merytoryczne i promocyjne w stworzeniu spektaklu solowego. Z myślą o młodych profesjonalistach powstał też program cyklicznych szkoleń w ramach Alternatywnej Akademii Tańca –umożliwiający młodym artystom tygodniowe
sesje badawcze w zakresie kompozycji/choreografii pod okiem międzynarodowych twórców. Od 2008 roku Stary Browar razem z CK ZAMEK organizuje Polska Platformę Tańca –
organizowany co dwa lata festiwal promujący najciekawsze zjawiska polskiej sceny tanecznej. W 2008 r. ASF została partnerem europejskiej sieci prezenterów Aerowaves. Jest
także członkiem-założycielem European Dance Houses Network (EDN). Od czerwca
2010, razem z 18 instytucjami tanecznymi z Europy rozpoczęła działania w ramach
czteroletniego projektu Modul-Dance wspieranego przez fundusze Unii Europejskiej.

K.K Anderen, Gandiloquent, fot. Jakub Wittchen
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Janusz Orlik

18-19.06.2011

Święto Wiosny
19-20.03.2011 / Studio Słodownia +3

Aleksandra Ścibor
Tylko niegrzeczne dziewczynki
chodzą tam gdzie chcą
Iza Szostak
From culture to nature

fot. Marek Degórski

Irena Lipińska
DNACE

20.06.2011
Rafał Urbacki
Mt 9,7
Aleksandra Borys
Lost in details
Anna Nowicka
the truth is just a plain picture. said bob.

Solo Projekt 2011
18-19.06.2011/ / Studio Słodownia +3

W ramach VI edycji poznańskiego Festiwalu Wiosny, odbyła się premiera najnowszego spektaklu Janusza Orlika
„Święto wiosny”. Orlik jest absolwentem warszawskiej Szkoły Baletowej. Pracował z takimi choreografami jak
Nigel Charnock, Ugo Dehaes, Olga Cobos, Peter Mika, Catherine Guérin oraz z poznańską grupą Towarzystwo
Gimnastyczne. Od 2002 r. jest stałym członkiem brytyjskiego zespołu Vincent Dance Theatre, od 7 lat związany
jest równocześnie z poznańską sceną taneczną. „Święto wiosny” jest czwartym spektaklem Janusza współrealizowanym z Art Stations Foundation. Do współpracy przy spektaklu Janusz zaprosił dwóch wyjątkowych tancerzy.
Joel Claesson pochodzi ze Szwecji, ukończył Laban Dance Centre w Londynie. Współpracował m. in. z Garym
Lambertem, Mariną Collard, Kerry Nichollsem oraz Wayne Sables Project, Leila McMillan Dance Company. Obecnie jest członkiem grupy Van Huynh Company.
Nicholas Keegan z Wielkiej Brytanii uczył się w Royal Ballet School, Rambert School oraz Northern School of
Contemporary Dance. Tańczył w produkcjach choreografów takich jak Mark Baldwin, Robert Cohan, Kerry
Nicholls i Fillip Van Huffel. Nicholas jest współzałożycielem grupy DankDance.
Spektakl poprzedzony został 6-tygodniową rezydencją w Starym Browarze, w ramach której odbyły się otwarte i
darmowe lekcje tańca, prowadzone przez tancerzy biorących udział w „Święcie wiosny”.
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Podstawową ideą programu SOLO PROJEKT (którego pierwsza edycja odbyła się w
2006 roku) jest wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego
języka artystycznego. Program zakłada pomoc zwłaszcza tym, którzy gotowi są do
podejmowania artystycznego ryzyka, jakie niesie ze sobą eksperymentowanie z
własnym ciałem i poszukiwanie oryginalnej formy spektaklu. Stąd główny nacisk
projektu położony został nie tyle na stworzenie produktu-spektaklu, ale na samym
procesie twórczym, a młodzi artyści, objęci tym programem, wspierani są nie tylko
produkcyjnie, ale i merytorycznie. Dzięki temu w ramach poprzednich edycji SOLO
PROJEKTU powstało w Starym Browarze 14 spektakli o zupełnie odmiennej estetyce,
eksponujących indywidualne zainteresowania i osobowość każdego choreografa.
Program przeznaczony jest dla profesjonalnych tancerzy i początkujących choreografów, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr
tańca”. Mottem projektu są słowa brytyjskiego choreografa Jonathana Burrowsa:
„do stworzenia tańca potrzebne są dwie nogi, dwie ręce i przede wszystkim głowa”.
W roku 2011 opiekę nad młodymi tancerzami sprawowali artysta wizualny Luca
Giacomo Schulte, wieloletni współpracownik niemieckiego choreografa Raimunda
Hoghe oraz Ornella Balestra, tancerka, która w styczniu 2011 występowała w
Starym Browarze w spektaklu „Rosenzeit – A solo for Ornella Balestra”.
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Renata Piotrowska

Unknown.Seans
03.09.2011 / Studio Słodownia +3
UNKNOWN.SEANS to podsumowanie serii improwizowanych spektakli, zapoczątkowanych przez Renatę Piotrowską w 2008 roku. Kreowane za każdym razem we
współpracy z innym zestawem artystów taneczne zdarzenia oferowały publiczności
odkrywanie nowych rodzajów odbioru/percepcji spektaklu: poprzez zasłonięcie
widzom oczu i zaproszenie ich w podróż do własnej wewnętrznej wrażliwości
pozwalały na niecodzienne przeżycie bycia w środku tanecznej akcji i doświadczania
jej wszelkimi zmysłami. UNKNOWN.SEANS jest choreograficzną refleksją nad
taneczną percepcją, próbą przeniesienia odkryć z poszczególnych części serii na
tradycyjną formę spektaklu.
Czy doświadczenie zmysłowej percepcji zmienia nas jako widzów? Czy jesteśmy w
stanie doświadczenie to zaaplikować na każde kolejne spotkanie z tańcem? Czy
widzisz coś poza tym, co przed chwilą zobaczyłeś? Czy widzisz coś, czego nie widzą
inni? Czy jest to wtedy realne? Czy może zdarza się, że nie dostrzegasz czegoś, co jest
realne? Co musi się wydarzyć, abyś to zobaczył? Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek zwrócić świadomie uwagę na swój oddech? Zobaczyć jak oddychają inni? Doznać zawieszenia czasu w momencie obserwacji? Pomiędzy wejściem w przestrzeń a pierwszym
krokiem na scenie?
Spektakl inspirowany „Fenomenologią percepcji” Maurica Merlau-Pontego.
W ramach przygotowania do spektaklu Renata Piotrowska odbyła dwutygodniową
rezydencję w Starym Browarze (09-20.05.2011), w ramach której, wraz z Januszem
Orlikiem prowadziła otwarte, darmowe lekcje na poziomie średniozaawansowanym.

Joanna Leśnierowska

Rekonstrukcja
13.09.2011 / Studio Słodownia +3

Didaskalia pamięci.
Fakty wyobraźni.
Remanent wspomnień.
Przekład z Ja.Rekonstrukcja
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Luca Giacomo Schulte
Rosenzeit – A solo for Ornella Balestra
12.01.2011 / Studio Słodownia +3

Kameralny spektakl z muzyką i poezją z różnych epok historycznych. Opowiadając o
miłości, nadziei, samotności, śmierci i radości życia, wybrane utwory ilustrują
ponadczasowość emocji. Ornella Balestra, kiedyś solistka w zespole baletowym
Maurica Béjarta Ballet du Vingtieme Siecle, a od 2003 roku w grupie tanecznej
Raimunda Hoghe, dokonuje interpretacji tych dzieł poprzez taniec, w którym ruch
ciała jest tym, czym dla piosenki jest śpiew. Widz, przenosząc się w intymny świat jej
opowieści, zanurza się w historii kultury europejskiej. Rosenzeit wyznacza mu
drogę, prowadząc przez emocjonalne meandry przy pomocy języka tańca klasycznego, awangardy i sztuk wizualnych.
Luca Giacomo Schulte studiował sztuki piękne na Kunstakademie Düsseldorf/Münster (Niemcy). Prezentował swoje prace na wystawach w Niemczech, Portugalii,
Norwegii i Szwecji. Od 1992 współpracuje na stałe z międzynarodowej sławy choreografem i tancerzem Raimundem Hoghe. Mieszka i pracuje w Düsseldorfie. Rosenzeit jest jego pierwszym pełnowymiarowym spektaklem teatralnym. Jako choreograf stawia sobie za cel przede wszystkim poszukiwanie wspólnego mianownika
dla tańca i sztuk wizualnych oraz docieranie do znaczeń pierwotnie wpisanych w te
dwie dziedziny sztuki.
Ornella Balestra studiowała taniec klasyczny w Turynie (Włochy), a także w londyńskiej Royal Ballet School oraz w teatrze ‘La Scala’ w Mediolanie. Występowała na
deskach największych włoskich teatrów i na licznych festiwalach. Współpraca z
Raimundem Hoghe pchnęła jej międzynarodową karierę na nowe tory. Była główną
tancerką w jego realizacjach "Tanzgeschichten" (zdobywca nagrody German Producers Award 2003), "Swan Lake, 4 Acts" (2005), "Boléro Variations" (2007) i "Si je meurs
laissez le balcon ouvert" (2010). Spektakle te od chwili premiery nadal wystawiane są
na scenach w Europie, Kanadzie i obu Amerykach.
Luca Giacomo Schulte wraz z Ornellą Balastra objęli artystyczną opieką młodych
tancerzy biorących udział w Solo Projekt 2011.

Luca Giacomo Schulte, Rosenzeit, fot. Rosa Frank
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Keith Hennessy, Crotch,
fot. Yi-Chun Wu

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie
Program STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE to festiwalowa prezentacja w
pigułce projektu Stary Browar Nowy Taniec, którego misją jest popularyzacja i
promocja sztuki tańca, zwłaszcza jej najnowszych awangardowych trendów
(choreografia konceptualna, performance art, body art, zjawisk z pogranicza sztuk
wizualnych i performatywnych) oraz wspieranie rozwoju młodej polskiej choreografii poprzez stworzenie regularnej „przestrzeni kreacji” - miejsca prób i produkcji oryginalnych spektakli oraz wymiany doświadczeń między artystami różnych krajów.
Goszczące od sześciu lat w programie festiwalu Malta taneczne prezentacje podsumowują całoroczne działania Starego Browaru spełniając jednocześnie niezwykle
ważną rolę promocyjną dla sztuki choreografii w Polsce. Program składający się ze
spektakli uznanych światowych choreografów koncentruje się zazwyczaj wokół
jednego tematu, a korespondujące ze sobą przedstawienia odsłaniają zawsze
obecną w sztuce najnowszej choreografii auto-refleksję i odwołania twórców do
własnej tradycji oraz potrzebę dyskutowania i kreowania teorii tanecznej sztuki.
Podążając za idiomem Malta Festival Poznań 2011, publiczność została zaproszona
na taneczną ucztę będącą manifestem przeciwko wykluczeniu z wąskiej definicji
choreografii wszystkich tych zjawisk i fenomenów, które w Polsce niekoniecznie
uznawane są za przynależne do świata tańca. Stąd obecność w programie prezentacji, których język i forma na pierwszy rzut oka daleko odchodzą od tradycyjnie
rozumianej formy spektaklu tanecznego. Humor, auto-dystans, inteligencja i choreograficzna refleksja - oto słowa-klucze ubiegłorocznej starobrowarowej fiesty.
Rozpoczął ją spektakl pod znamiennym tytułem „Kompozycja” autorstwa czterech
pań pod wodzą wiedeńskiej choreografki Anne Juren. Polska artystka Marysia
Stokłosa zaprezentowała intymny spektakl „Prawa półkula”, który powstawał wciąż
nieznanymi w Polsce na szerszą skalę metodami świadomościowych technik pracy z
ciałem (body-mind centering, authentic & idiosyncratic movement). Specjalnie dla
Starego Browaru szwajcarska grupa choreografów, architektów i artystów wideo
Annas Kollektiv przygotowała nocną akcję, na którą zaprosi nas do parku przy
Starym Browarze. Wydarzeniem będzie pierwsza wizyta w Polsce jednego z najciekawszych performerów amerykańskich – Keitha Henessy’ego – który przywiózł do
Poznania utytułowany nowojorską nagrodą Bessie spektakl „Crotch”. Miłośników
absurdalnej minimalistycznej sztuki zaprosiliśmy także na pierwsze polskie spotkania z artystą-filozofem Gaëtanem Bulourde oraz z tańczącym ze szklanką na głowie
Clementem Layesem. Dobrze znany poznańskiej publiczności Gilles Jobin przywiózł
tym razem do Poznania jeden ze swoich pierwszych spektakli – rekonstrukcje eksperymentalnej choreografii A+B = X, która ponad dziesięć lat temu otworzyła mu drzwi
na światowe choreograficzne salony. Spektakl wznowiony jest specjalnie z okazji
jubileuszu kultowego kompozytora Franza Treichlera – twórcy muzyki do przedstawienia. W ramach ubiegłorocznego programu Stary Browar Nowy Taniec na Malcie
na festiwalowe prezentacje zaproszone zostały także dzieci – najbardziej wykluczoną spośród wszystkich grup publiczności. Utytułowany spektakl The Cube Circus
izraelskiego Train Theatre udowodnił, że dobre choreografie powstają także (choć
nie w Polsce) dla najmłodszych widzów i bawić się na nich mogą całe rodziny.

Anne Juren, Marianne Baillot, Alix
Eynaudi, Agata Maszkiewicz
Komposition
04.07.2011 / Studio Słodownia +3
annas kollektiv
Pasaż
04-05.07.2011 / Stary Browar Park
Marysia Stokłosa
Prawa półkula
05.07.2011 / Studio Słodownia +3
Gaëtan Bulourde
Already Made
06.07.2011 /Studio Słodownia +3
Keith Hennessy
Crotch
07.07.2011 /Studio Słodownia +3
Train Theater
The Cubes Circus
08.07.2011 / Studio Słodownia +3
Public in Private
Allege
08.07.2011 / Studio Słodownia +3
Cie Gilles Jobin
A+B = X
09.07.2011 /Studio Słodownia +3
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David Zambrano
Passing through / flying low
31.01-04.02.2011
/ Studio Słodownia +3
Myriam Gourfink
28.03-01.04.2011
/ Studio Słodownia +3
Philippe Blanchard
Self made
06-10.06.2011
/ Studio Słodownia +3
Keith Hennessy
Post.Kontakt:
praktyka wzajemnych relacji ciał
02-06.07.2011
/ Studio Słodownia +3
Bertram Müller / Raimund Hoghe:
W jaki sposób wypracować własny
profil artystyczny
01-06.10.2011
/ Studio Słodownia +3
Cláudia Dias
05-09.12.2011
/ Studio Słodownia +3

art stations foundation 5050

Alternatywna Akademia Tańca 2011

Stary Browar Nowy Taniec dla dzieci

Alternatywna Akademia Tańca 2011 to 3 edycja pierwszego w Polsce edukacyjnego, choreograficzno-tanecznego projektu, który wobec braku regularnej rodzimej edukacji z zakresu choreografii wypełnia ważną lukę wpływającą na spowalnianie rozwoju sztuki tańca współczesnego w Polsce i jest dla młodych polskich
profesjonalistów i zaawansowanych tancerzy jedyną szansą na doskonalenie
warsztatu choreografa oraz rozwijanie w warunkach laboratoryjnych własnej
kreatywności. Priorytetem projektu jest umożliwienie kształcenia tanecznego
pod okiem najwybitniejszych choreografów i pedagogów, i wspieranie modelu
edukacji, który najpełniej odzwierciedla istotę (a zatem i potrzeby) współczesnego tańca promującego nie tylko techniczne umiejętności, ale także (a może
przede wszystkim) osobowość oraz kreatywność swoich adeptów – cechy, które
stymulować i pielęgnować trzeba od samych początków tanecznego szkolenia,
równolegle z doskonaleniem ciała.
Program zakładał cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (6 sesji co
drugi miesiąc, po 30h zajęć każda) prowadzonych przez grono międzynarodowych choreografów i pedagogów. Każdą edycję w ramach programu kończył
otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne,
formy (od performance / wykładów przez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).
Sesje w ramach 2 pierwszych edycji AAT pokazały, jak wielki jest wśród polskiego
środowiska tanecznego głód choreograficznej wiedzy i różnorakich doświadczeń
oraz gotowość do odkrywania wciąż nowych dróg i sposobów tanecznej kreacji.
Intensywna praca z wybitnymi pedagogami i artystami jest nie tylko doskonałą
okazją do doskonalenia choreograficznego warsztatu, ale często pozwala
artystom na wymianę informacji i doświadczeń oraz regularne spotkania w ciągu
roku, a co za tym idzie – inspiruje współpracę między artystami i umacnia środowisko polskiego tańca.

W repertuarze rodzimych choreografów nie da się znaleźć wielu spektakli dla
dzieci. Na świecie ta sytuacja wygląda inaczej, dlatego inicjując program Stary
Browar Nowy Taniec dla Dzieci, zaprosiliśmy do Polski najciekawsze propozycje
tego nurtu ze świata. W ciągu pół roku pokazaliśmy trzy przedstawienia cenionych na świecie grup teatralnych z Danii, Izraela i Niemiec. Spektakle reprezentujące bardzo różne stylistyki, których cechą wspólną jest przede wszystkim świetna jakość artystyczna oraz traktowanie tańca, jako dominującej formy ekspresji.
Duński teatr dla dzieci uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie. Każdego
dnia roku w różnych częściach globu grane jest przynajmniej jedno przedstawienie dla najmłodszej publiczności przywiezione z tego skandynawskiego kraju. Z
okazji inauguracji projektu, specjalnie na Dzień Dziecka zaprosiliśmy teatr Aaben
Dans z Roskilde, który pokazał jeden z najlepszych swoich spektakli. „Ja Ty i My”
stworzone zostało z myślą o widzach w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. To nie tylko
pierwsze przedstawienie tego teatru w Polsce, ale przede wszystkim pierwszy
spektaklu teatru tańca kierowany do tak malutkich dzieci prezentowany w
naszym kraju.

fot. Jakub Wittchen

Mouvoir/Stephanie Thiersch,
ZauberEi, fot. Jakub Wittchen
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Dominującą formą używaną przez Train Theater z Jerozolimy jest teatr lalek.
Izraelscy artyści cenieni są jako mistrzowie tej dziedziny. Dzięki otwarciu na różne
sztuki, twórcy grupy sięgają również po elementy tańca współczesnego, czego
efektem są takie przedstawienia jak „Cyrk kwadratów” – z powodzeniem prezentowany w różnych częściach świata. To dopracowany w każdym szczególe, ale
jednocześnie niezwykle uroczy i zabawny spektakl dla całej rodziny.
Świetne tradycje teatru tańca w Niemczech nie omijają również twórczości dla
dzieci, a cenieni niemieccy choreografowie z ogromną precyzją przygotowują
zarówno spektakle dla dorosłej, jak i dziecięcej publiczności. Nigdzie indziej na
świecie nie ma również tak doskonale rozwiniętej pedagogiki teatralnej. Prezentowany w ramach projektu spektakl „Magiczne jajo” odwołuje się do nowoczesnych zasad edukacji poprzez swobodną kreację i rozwijanie wyobraźni. Zwariowana, dynamiczna historia pełna magii biegnie dwutorowo, stanowiąc świetną
zabawę dla małych i dużych.
W ramach projektu przygotowane zostały również warsztaty dla dzieci oraz
wykłady i dyskusje dla dorosłych. Chcieliśmy zaprosić najmłodszych do fantastycznej teatralnej zabawy, a dorosłym – również tancerzom – pokazać jak można
tworzyć dobry teatr tańca dla dzieci. Zaprosiliśmy do Poznania grupy specjalizujące się w wybitnych, cenionych na całym świecie przedstawieniach dla dzieci, ale
tworzące na równych prawach także spektakle dla dorosłych. Chcemy pokazać,
że w obu dziedzinach najważniejszy jest profesjonalizm i pomysłowość.

Prezentacja i dyskusja dla rodziców,
pedagogów oraz artystów
Teatr dla niemowląt?
31.05.2011 / Słodownia +2
Janusz Orlik
Warsztat ruchowy dla najmłodszych
01.06.2011 / Stary Browar /
Szachownica
Aaben Dans
Mig Dig Os [Ja Ty i My]
01.06.2011 / Studio Słodownia +3
Train Theater
The Cubes Circus [Cyrk kwadratów]
08.07.2011 / Studio Słodownia +3
Mouvoir / Stephanie Thiersch
ZauberEi [Magiczne jajo]
24-25.10.2011 / Studio Słodownia +3
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Keith Hennessy & Jassem Hindi, Improvisation,
fot. Yi-Chun Wu

Taniec z Nadrenii Północnej Westfalii
01-30.10.2011
We wrześniu 2011 roku rozpoczął się program kulturalnej wymiany Tam’Tam:
Sezon Kultury Nadrenii Północnej-Westfalii w Polsce 2011/2012. Przez kilka miesięcy liczni niemieccy artyści byli obecni w całej Polsce, a wiosną 2012 roku polscy
artyści podbiją Düsseldorf i okolice.
Celem wspólnego przedsięwzięcia jest inicjowanie i wspieranie długofalowej
współpracy między polskimi i niemieckimi organizacjami oraz artystami z Nadrenii Północnej-Westfalii, a także umocnienie istniejących już licznych kontaktów
między instytucjami. Podążając za kilkuletnią współpracą w ramach Europejskiej
Sieci Domów Tańca, na zaproszenie Tanzhaus NRW Düsseldorf, Stary Browar stał
się głównym centrum tanecznego programu sezonu w Polsce. Przez cały
październik będziemy gościlismy
Funkin’ Stylez – World Team Battle
w Poznaniu wiele spektakli i
Poland Qualification 2011
projektów artystycznych angażu29.10.2011 / Stary Browar Szachownica
fot. Jakub Wittchen
jących polskich i niemieckich
artystów. Różnorodny i bogaty
taneczny miesiąc rozpoczęły aż 3
spektakle Raimunda Hoghe, a
zakończyła wielka hip-hopowa
bitwa „Funkin Stylez”.

Old Music
New Dance
04-27.11.2011

Lia Haraki
Again
04-05.11.2011 / Stary Browar
Randka w ciemno
06.11.2011 / 19:00 / Studio Słodownia +3
Małgorzata Haduch
Wielka Inwencja na spragnione theorbo,
uśpiony kontrabas...
18-19.11.2011 / 19:00 / Studio Słodownia
+3
Kirstine Kyhl Andersen
Grandiloquent
25-26.11.2011 / 19:00 / Studio Słodownia
+3

Cie Raimund Hoghe
Swan Lake, 4 Acts
01.10.2011 / Aula Artis / 2h 30min

Sesja naukowa:
Barok – Formy i Konteksty
26.11.2011 / 12:00 - 17:30 / Słodownia +2

Cie Raimund Hoghe
36, Avenue Georges Mandel
03.10.2011 / Studio Słodownia +3 / 2h

Jurij Konjar
Wariacje Goldbergowskie
27.11.2011 / 19:00 / Studio Słodownia +3

Bertram Müller / Raimund Hoghe
Coaching: W jaki sposób wypracować
własny profil artystyczny
01-06.10.2011 / Studio Słodownia +3

Keith Hennessy & Jassem Hindi
Improwizacja
27.11.2011 / 20:00 / Słodownia +2

Cie Raimund Hoghe
Site Specific
07.10.2011 / Słodownia +2 / ok. 1h
Ben J. Riepe Kompanie
Hundstage
15.10.2011 /Studio Słodownia +3 / 60
min
Silke Z. / resistdance
Private spaces (the unplugged version)
16.10.2011 / Studio Słodownia +3 /
50min
Caroline Simon
Stück
16.10.2011 /Studio Słodownia +3 /
45min
LAB Laboratorium choreograficzne
Pamięć – metafory, scenariusze, praktyki
14-23.10.2011 / Stary Browar
Renegade
Schwarze Katze
23.10.2011 / Aula Artis / 50min
Mouvoir / Stephanie Thiersch
ZauberEi [Magiczne jajo]
24-25.10.2011 / Studio Słodownia +3
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Łączący środowiska tańca współczesnego i artystów wykonujących muzykę dawną projekt Old
Music New Dance skupia się na wnikliwej analizie teoretycznych założeń muzyki barokowej próbując dociec ich esencji i oddać ją w choreografii.
Głównymi wydarzeniami projektu były trzy premierowe spektakle pod kierunkiem trzech choreografek: Lii Haraki z Cypru (4,5.11), Małgorzaty Haduch z Polski (18,19.11) oraz Kirstine Andersen z
Danii (25,26.11), które - każda na swój sposób - próbowały przełożyć muzykę dawną na język współczesnej choreografii, odsłaniając fascynującą mnogość jej wątków, strukturalnych rozwiązań i
elokwencję w operowaniu emocjami i oddziaływaniu na widza.
Prapremierowym wykonaniom spektakli towarzyszyły także wydarzenia towarzyszące: weekendowi otwarcia towarzyszyła szczególna „Randka w ciemno” - spotkanie uznanego duńskiego trio
Alpha z międzynarodową grupą tancerzy-improwizatorów (06.11), a na finał projektu jedna z najciekawszych osobowości amerykańskiego tańca, Keith Henessy, zaprosił nas na improwizację przy
dźwiękach elektronicznej muzyki Jassema Hindi inspirowanej kompozycjami barokowymi. Tego
samego wieczora Jurij Konjar ze Słowenii zmierzył się z barokowym arcydziełem - „Wariacjami
Goldbergowskimi” J.S. Bacha.
W sobotę 26.11 zaprosiliśmy widzów na trzy wykłady podejmujące zagadnienia charakterystycznych dla epoki baroku chwytów estetycznych oraz teoretycznej analizy ich wpływu nie tylko na
sztukę, ale także na inne dziedziny życia społecznego z polityką włącznie. Ta mini-sesja przygotowana przez krytyka tańca, Jadwigę Majewską, była uzupełniającym kontekstem nie tylko dla
samych spektakli, ale także dla podsumowania efektów całego programu – dyskusji z artystami
biorącymi w nim udział, która odbyła się w 26 listopada, bez pośrednio po sobotnim spektaklu.
Old Music New Dance powstał na zamówienie Narodowego Instytutu Audiowizualnego i był
jedynym projektem tanecznym w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Przewodnictwa
Polski w Radzie Unii Europejskiej.
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fot. Kuba Dąbrowski

Co z tym tańcem?
W grudniu 2012 roku rozpoczęliśmy przygotowania do Polskiej Platformy Tańca
2012! Poznań ponownie stał się stolicą polskiego tańca współczesnego.
Art Stations Foundation i Centrum Kultury Zamek trzeci już raz zaprosiły do Poznania międzynarodowych profesjonalistów tanecznych i publiczność oraz najciekawsze polskie produkcje taneczne ostatnich 2 lat wyselekcjonowane przez eksperckie
jury – krytyka tańca Annę Królicę, redaktora naczelnego miesięcznika TEATR Jacka
Kopcińskiego oraz Carine Meulders – dyrektorkę artystyczną antwerpskiej workspace wpZimmer. Decyzja o ostatecznym programie platformy zapadnie we wrześniu 2012 r., a do tego czasu będziemy prezentować państwu spektakle zgłoszone
do udziału w imprezie.

Harakiri Farmers / Kirstine Ilum / Sanja
Maier-Hasagić
Sisters Modul Dance
15.12.2011 / Studio Słodownia +3
Harakiri Farmers
Moskwa
16.12.2011 / Triple Bill /
Studio Słodownia +3

Modul-Dance
Europejski projekt Modul-Dance powstał po to, aby wspierać artystów i zachęcać
ich do rozwoju począwszy od pracy nad konceptem spektaklu, poprzez etap
rezydencyjny i produkcyjny, aż do prezentacji gotowego dzieła, a także w trakcie
jego dalszej dystrybucji. Naszym celem jest stworzenie optymalnych warunków do
pracy twórczej, a także zapewnienie artystom stałej opieki i wsparcia merytorycznego. W tym celu 18 europejskich scen tańca – w tym Stary Browar! – połączyło siły
we wspólnym projekcie.

Irena Lipińska
DNACE
16.12.2011 / Triple Bill /
Studio Słodownia +3
Weronika Pelczyńska
Yvonne Yvonne
16.12.2011 / Triple Bill /
Studio Słodownia +3

Jego liderem został Teatr Mercat de les Flors w Barcelonie, z uwagi na jego bliską
współpracę z instytucjami z całej Europy, a także doświadczenie w promowaniu
młodych tancerzy. Teatr Mercat został wyszczególniony również ze względu na
aktywne zaangażowanie w dużych ogólnoeuropejskich projektach, a zwłaszcza w
Europejskiej Sieci Domów Tańca (European DanceHouse Network/ EDN), której
współtwórcą jest także Art Stations Foundation. Nie bez znaczenia był też fakt, że
udało się w ramach tego projektu skupić i zaangażować we wspólne działania 14
innych państw europejskich, co oznaczało możliwość rozwinięcia projektu
Modul-Dance na imponująco szeroką skalę: udział 15 państw (18 partnerów) i w
efekcie w ciągu 4 lat trwania projektu - ponad 400 tanecznych spektakli, premier i
innych zdarzeń.

Anna Nowicka
the truth is just a plain picture. said bob.
17.12.2011 / Triple Bill
Studio Słodownia +3
Aleksandra Borys
Lost in details
17.12.2011 / Triple Bill
Studio Słodownia +3

Projekt Modul-Dance realizowany jest przede wszystkim z myślą o wspieraniu
zarówno międzynarodowej mobilności artystów, jak i integracji publiczności lokalnej i międzynarodowej. Projekt stawia sobie za cel promowanie dzieł multidyscyplinarnych, łączących wiele mediów w procesie tworzenia, a także pozyskiwanie
wsparcia dla artystów ze strony instytucji i organizacji związanych z tańcem.

Iza Szostak
From culture to nature
17.12.2011 / Triple Bill
Studio Słodownia +3
Izabela Chlewińska
Tralfamadoria
18.12.2011 / Double Bill
Studio Słodownia +3
Daniel AlmgrenRecén / Rafał Dziemidok
Dance(Rafał)
18.12.2011 / Double Bill
Studio Słodownia +3
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Harakiri Farmers / Kirstine Ilum / Sanja
Maier-Hasagić
Sisters Modul Dance

Program Modul-Dance jest wzbogacony o serię związanych z nim wydarzeń - konferencji, festiwali, czy też think tank’ów, a jego działanie we wspieraniu młodych
artystów uzupełnia szereg równoległych programów, takich jak np. Carte Blanche,
w ramach którego młodzi twórcy będą mogli odwiedzać europejskie domy tańca i
międzynarodowe festiwale.

fot. Jakub Wittchen

Głównym celem przyświecającym projektowi Modul-Dance jest podkreślanie
trans-instytucjonalnego i międzynarodowego charakteru pracy europejskich scen
tańca oraz budowanie kontaktów między twórcami, instytucjami promującymi
taniec oraz odbiorcami sztuki tanecznej.

Fearghus O Conchuir
Reaserch
30.01-06.02.2011 / Stary Browar
Jasmina Križaj
Rezydencja
04-15.04.2011 / Studio Słodownia +3
Jasmina Križaj
Otwarte lekcje
05-15.04.2011 / Studio Słodownia +3
Anne Juren
Rezydencja
05-07.07.2011 / Stary Browar
Anna Nowicka
Carte blanche
15-23.04.2011 / Centre de Développement
Chorégraphique, Toulouse
Dominika Knapik
Carte blanche
02-09.04.2011 / Tanzquartier Wien
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Projekty edukacyjne

W 2011 roku w Starym Browarze odbyło się wiele wydarzeń o charakterze
edukacyjnym. Oprócz szeroko opisanej Alternatywnej Akademii Tańca,
która przeznaczona została wyłącznie dla tancerzy profesjonalnych,
przedstawiliśmy wiele dodatkowych propozycji:
Joel Claesson / Nicholas Keegan / Janusz Orlik
Otwarte lekcje
01-04.03.2011 / 10:00 / Studio Słodownia +3
Jasmina Križaj
Otwarte lekcje
05-15.04.2011 / Studio Słodownia +3
Tumulus
Crossroad workshops (międzynarodowe warsztaty dla tancerzy zawodowych)
30.04-05.05.2011 / Stary Browar Studio Słodownia +3
Janusz Orlik / Renata Piotrowska
Otwarte lekcje tańca
09-20.05.2011 / 10:00 - 11:30 / Słodownia +2
Janusz Orlik
Warsztaty ruchowe dla Najmłodszych
01.06.2011 / 13:00 / Stary Browar Szachownica
Emio Greco
Double Skin/Double Mind – masterclass (warsztaty dla tancerzy zawodowych)
04-05.06.2011 / Studio Słodownia +3
Janusz Orlik
Otwarte lekcje tańca
08-12.08.2011 / 12:00 - 13:30 / Studio Słodownia +3

K.K Anderen, Gandiloquent, fot. Jakub Wittchen
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Program filmowy
Program filmowy realizowany przez Art Stations
Foundation opiera się na idei przybliżenia publiczności sylwetek artystów, ich sztuki oraz inspiracji, w
związku z wystawami odbywającymi się w galerii
Fundacji. Pokazy są jednocześnie okazją do rozpowszechnienia znakomitych filmów, które mimo
swoich walorów docenianych na festiwalach filmowych, nie wchodzą do polskiej dystrybucji.
Cykl prezentacji ma na celu przywołanie dzieł filmowych, które (w mniej lub bardziej bezpośredni
sposób) dotyczą m.in. relacji: artysta-świat, nurt
sztuki-artysta, artysta-dzieło i mają na celu wskazanie warunków, dzięki którym pewne zdarzenia
artystyczne mogły w ogóle mieć miejsce
i kontekstów, mających znaczący wpływ na kształt
pracy i kondycję twórcy.

Kurator programu filmowego: Justyna Buśko.

Portret Jenny Holzer, fot. Nanda Lanfranco
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KwieKulik
Pokaz filmu dokumentalnego
02.03.2011, Studio Słodownia +3
scenariusz i reżyseria: Anna Zakrzewska, Joanna Turowicz
zdjęcia: Patryk Jordanowicz, Kacper Lisowski
montaż: Anna Dymek
muzyka: Tomasz Gwinciński
czas trwania: 50 min.

8.01. 2011, sobota, godz. 17.00
Projekcja filmu Próby tylko próby,
reż. Andrzej Sapija, 1992 r, 74 min.
Projekcja filmowa towarzyszyszyła wystawie The Year We Made Contact.
Film "Próby tylko próby" powstał jako wybór z prawie 50-godzinnego zapisu wideo
wszystkich prób ostatniego spektaklu Tadeusza Kantora i Teatru Cricot 2 "Dziś są moje
urodziny", zrealizowanego przez CRICOTEKĘ. Próby do spektaklu rejestrowane były w
Krakowie między 13 października 1989 r. a 7 grudnia 1990. Premiera spektaklu "Dziś są
moje urodziny" odbyła się po śmierci Tadeusza Kantora (8 grudnia 1990 r.) w Théâtre
Garonne w Tuluzie (10 stycznia 1991)

15.01. 2011 r., sobota, godz. 17.00
Projekcja filmu Nigdy już tu nie powrócę,
realizacja Andrzej Sapija, 1990 r., 81 min
Spektakl „Nigdy już tu nie powrócę”, uznany przez krytykę za "krańcową manifestację
teatru indywidualnego", miał swą światową prapremierę w Mediolanie 24 kwietnia
1988 r. (koprodukcja polsko-włosko-francusko-niemiecka). Wystawiony potem na
scenie Starego Teatru w Krakowie, został zarejestrowany dla Teatru Telewizji podczas
gościnnych występów Teatru Cricot 2 w klubie studenckim "Stodoła" w Warszawie w
dniach 22 - 24 lutego 1990 r. W autorskim przedstawieniu (scenariusz, reżyseria, scenografia, zdjęcia) Tadeusz Kantor po raz pierwszy pojawia się również jako aktor. Występuje jako Ja - we własnej osobie, opowiada o sobie i swoim życiu, swojej twórczości.
Spektakl jest kolażem jego wspomnień i cytatów z własnych, poprzednich przedstawień.
Zaliczone do Złotej Setki przedstawienie to swego rodzaju spektakl w spektaklu - suma
dzieła artysty albo artystyczna autobiografia, rozumiana jako obsesyjna, symboliczna
podróż przez zakamarki pamięci osobistej. Kantor nie stroni przy tym także od symboliki liczb, uznając, że jako artysta narodził się dla teatru w roku czterdziestym czwartym
("Powrót Odysa") i po czterdziestu czterech latach dokonuje podsumowania swej
działalności artystycznej. Spotkanie z widmami przeszłości i postaciami z niegdysiejszych przedstawień odbywa się w podrzędnej knajpie, gdzieś na pograniczu jawy i snu.

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie
„Tożsamość. Fotografia w Kolekcji Grażyny
Kulczyk”, na której można było oglądać pracę
Zofii Kulik „Wspaniałość Siebie V (Matka, Córka,
Partner)”, odbył się pokaz filmu dokumentalnego pt. „KwieKulik” o Zofii Kulik i Przemysławie
Kwieku.
Dokument w reżyserii Anny Zakrzewskiej
i Joanny Turowicz to filmowy portret artystycznej i osobistej relacji dwóch wyjątkowych
polskich artystów. Jedni z czołowych twórców
sztuki performance w Polsce lat 70-tych zostali
pokazani nie na tle środowiska artystycznego,
ale domu rodzinnego, gdzie funkcjonują
w nieustannym starciu artystycznych racji
i osobistych przekonań.
Pokazane w filmie przygotowanie do dużych
wystaw w Łodzi i Wrocławiu to pretekst do
pochylenia się nad pieczołowicie gromadzonym
archiwum ich działań z okresu aktywności
grupy KwieKulik. Prowadzona z punktu widzenia teraźniejszości refleksja na temat rzeczywistości PRL-u oraz artystycznych eksperymentów układa się w odrobinę sentymentalną
opowieść o sztuce i rodzinie.
Kulik i Kwiek pokazani są jako para artystów,
która balansuje między symbiozą a rywalizacją.
W filmie została świetnie uchwycona istota
twórczości duetu – systematyczność ich pracy
i radykalność w działaniu, która zapewniła im
trwałe miejsce w historii polskiej sztuki.
scenariusz i reżyseria: Anna Zakrzewska, Joanna
Turowicz
zdjęcia: Patryk Jordanowicz, Kacper Lisowski
montaż: Anna Dymek
muzyka: Tomasz Gwinciński
czas trwania: 53 min

42
42

43

program filmowy

art stations foundation 5050

Zuang Huan, Shanghai Family Tree, 2011,
fot. z Archiwum Art Stations Foundation

KULTURA NA ZAMÓWIENIE
Czerwiec/lipiec/ sierpień 2011, Art Stations
Filmy dokumentalne
codziennie 12-19
wstęp wolny
Przez 3 miesiące, w ramach programu towarzyszącego wystawie Jenny Holzer, kontynuowany był w galerii Art Stations cykl projekcji filmowych na zamówienie. Każdy z
czterech poniższych tytułów można było obejrzeć w godzinach otwarcia galerii po
wcześniejszym umówieniu się.
Chwilami życie bywa znośne, 2009
Film dokumentalny o Wisławie Szymborskiej.
reż. Katarzyna Kolenda-Zaleska
czas trwania: 53 min

10.03.2011 18:00, Studio Słodownia +3
China Power: Art Now - After Mao
Pokaz filmu dokumentalnego
China Power: Art Now – After Mao to świetny, dynamiczny dokument kreślący panoramę współczesnej sztuki Chin, reprezentowanej na wystawie „Tożsamość. Fotografia w
Kolekcji Grażyny Kulczyk” przez twórczość Zhang Huana. Film został pokazany w
ramach tej wystawy.
Codzienne życie mieszkańców tego kraju definiuje balansowanie na granicy dwóch
systemów: komunizmu i kapitalizmu, które wywarły silny wpływ na twórczość tamtejszych artystów. Film pokazuje jak chińscy twórcy, począwszy od Rewolucji Kulturalnej,
z determinacją walczyli o możliwość swobodnego tworzenia i wyrażania swojej
artystycznej indywidualności. W pracach reprezentujących dominujące kierunki ostatnich dziesięcioleci – cynicznego realizmu oraz political pop – odbija się z jednej strony
silna krytyka władzy, ideologii i postępującej globalizacji, a z drugiej niesamowita wrażliwość estetyczna.
Wywiady z artystami zostały wzbogacone komentarzami krytyków i kuratorów z
całego świata, którzy z pasją opowiadają o fenomenie współczesnej sztuki chińskiej i
spektakularnych sukcesach, jakie obecnie odnosi na międzynarodowym rynku sztuki.
Zwycięzca w kategorii “Najlepszy Film Dokumentalny” na festiwalu filmowym HDFEST
w Nowym Jorku w 2008 roku. Telewizyjna premiera filmu miała miejsce w brytyjskiej
telewizji Channel 4 w styczniu 2010 roku.

Jenny Holzer, 2009
reż. Claudia Müller
czas trwania: 52 min
polskie napisy
Protest, z serii ART21, 2007
Film przedstawia sylwetki czwórki amerykańskich artystów sztuki zaangażowanej.
Czas trwania: 53 min.
polskie napisy
Dokumentacja 1913-1981, 1981
Filmowy portret Henryka Stażewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy
awangardowych.
reż. Ryszard Waśko
prod. Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi
Czas trwania: 21 min

China Power:Art Now - After Mao, 2008
reż. Pia Getty
czas trwania 56 min
film w oryginalnej wersji angielskiej, bez polskich podpisów
zWSTĘP WOLNY
Pokaz filmu dzięki uprzejmości wydawcy - Pia Getty Films.
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6.04.2011, Studio Słodownia +3
Chwilami życie bywa znośne, 2009,reż. Katarzyna Kolenda-Zaleska, 53’
wstęp wolny
Wisława Szymborska, laureatka Literackiego Nobla z 1996 roku, nie znosi udzielać
wywiadów i występować publicznie. Wszystko, co powinniśmy o niej wiedzieć, napisała w swoich wierszach.
Zrobić film o takiej bohaterce, która kamerę uznaje za swojego wroga, było wielkim
wyzwaniem. Autorzy filmu chcieli pokazać piękno jej poezji i nieznane pasje - miłość do
limeryków i zabawnych rymowanek, bo przecież człowiek nie może być zawsze poważny. Ekipa filmowa udała się wspólnie z poetką do Irlandii, bo tam jest ojczyzna limeryków. Ujawnili najgłębiej skrywane tajemnice Noblistki: dlaczego lubi kicz, co robi po
wylądowaniu w obcym kraju, kto jest jej ulubionym aktorem, która piosenka skradła jej
serce, gdzie przechowuje noblowski medal i co z jej poezją ma wspólnego bokser
Andrzej Gołota.
W Poznaniu, w ramach wystawy w galerii Art Stations, Jenny Holzer pokazała projekcje
świetlne wierszy Wisławy Szymborskiej na elewacjach Starego Browaru (8.04) i Ratusza (9.04).
Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Kolenda-Zaleska
Zdjęcia: Witold Jabłonowski
Montaż: Tadeusz Talar PSM
Kierownicy produkcji: Agata Moszyńska, Dominika Kawiak
Producenci: Mariusz Nawrocki, Grażyna Polańska
Produkcja: TVN, 2009

18.05.2011, Studio Słodownia +3
Protest, z serii ART21, 2007, 53’
wstęp wolny
W maju zaprezentowaliśmy film dokumentalny z serii „Art in the Twenty-First Century”.
„Sztuka XXI wieku” to seria pięciu sezonów filmów o współczesnych sztukach wizualnych i artystach działających w USA. Wyprodukowana przez PBS (Public Broadcasting
Service) seria była początkowo emitowana w telewizji, umożliwiając widzom odmienny wgląd w sztuki piękne, bo wykraczający poza doświadczenie wizyty w galerii. Fascynujące ujęcia z bliska pozwalają widzowi obserwować artystów przy pracy, śledzić
proces przemiany inspiracji w namacalne dzieła sztuki i zapoznanie się z refleksjami
twórców nad artystycznymi i fizycznymi problemami, z którymi muszą się zmagać
realizując swoje wizje.
W jaki sposób współcześni artyści wypowiadają się na temat polityki, problemów
nierówności i jakże wielu konfliktów, które charakteryzują nasz współczesny świat?
Film dokumentalny „Protest”, część serii „Sztuka XXI wieku”, próbuje odpowiedzieć na te
pytania pokazując dzieła czwórki artystów: Jenny Holzer, Alfredo Jaara, An-My Lê i
Nancy Spero. Artyści pokazani w filmie traktują sztukę jako środek do doświadczenia
przemiany życiowej lub do zakwestionowania rewolucyjnych zmian społecznych.
Jenny Holzer opowiada o swoich najbardziej znanych realizacjach, w tym m.in. „For 7
World Trade” (2006) – świetlnej projekcji tekstu rzuconego na szklaną ścianę hallu
sławnego budynku w Nowym Jorku. W trakcie prac nad wystawą malarstwa, widzowie
są świadkami tworzenia przez Holzer nowej serii obrazów wykorzystujących ocenzurowane, odtajnione dokumenty rządowe. Część prac z tej obszernej serii można było
oglądać na wystawie w galerii Art Stations.
Pokaz filmu odbył się dzięki uprzejmości producenta - PBS.

Pokaz filmu dzięki uprzejmości reżyserki i wydawcy.

7.04.2011, Studio Słodownia +3
Jenny Holzer, 2009, reż. Claudia Müller, 52’
wstęp wolny
Pokaz filmu dokumentalnego o Jenny Holzer odbył się w ramach wystawy artystki.
Film Claudii Müller, która towarzyszy artystce od dekady w czasie pracy i licznych
wystaw, daje niepowtarzalny wgląd w sztukę Holzer.
Film obrazuje jej karierę od momentu, gdy jako młoda artystka pod koniec lat 70.
ubiegłego wieku wywieszała plakaty w Nowym Jorku aż do chwili obecnej, kiedy stała
się najbardziej wpływową kobietą w dziedzinie sztuki. Twórczość Jenny Holzer uzmysławia nam, że choć sztuka może nie być w stanie zmienić świata, może podnieść naszą
świadomość tego, co nas na co dzień otacza.
Reżyseria: Claudia Müller
Producent: Nathalie Wappler
Operatorzy: Christoph Lerch, Helen Tschudi, Edward Lachman
Montaż: Peter Boris Hassmann
Narracja: Ulrich Matthes, Maren Kroymann, Victor Schefé, Lutz Gajewski
Pokaz filmu dzięki uprzejmości reżyserki i wydawcy.

Henryk Stażewski, fot. Tadeusz Rolke
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10.10. 2011, Studio Słodownia +3
Donald Judd i minimalizm
wstęp wolny
W ramach programu towarzyszącego wystawie „Nowy porządek” odbyła się projekcja
dwóch filmów dokumentalnych o minimalizmie.
What is Minimalism? The American Perspective 1958-1968, 2004
Produkcja: Michael Blackwood Productions, INC., 58’
Film dokumentalny poświęcony wystawie z 2004 roku pt. A Minimal Future? Art as
Object
1958-1968, w Museum of Contemporary Art w Los Angeles, ukazuje prace czołowych
przedstawicieli najważniejszego kierunku w sztuce USA lat 60. XX wieku. Jego zasadnicze przesłanki intelektualne, historyczne i artystyczne omawiane są przez Ann Goldstein, kuratorkę wystawy, oraz Jamesa Meyera, historyka sztuki. Dając możliwość odbioru
uznanej na całym świecie ekspozycji, film stanowi jednocześnie okazję do zapoznania
się z archiwalnymi nagraniami krótkich wywiadów z takimi artystami, jak Carl Andre,
Donald Judd, Sol LeWitt i Frank Stella.

Bartana pochodzi z Izraela, dokąd przenieśli się jej dziadkowie, uciekając z Białegostoku. Obecnie mieszka w Tel Awiwie i Amsterdamie. W skład trylogii prezentowanej
w Wenecji wchodziły prace: Mary Koszmary (2007), Mur i wieża (2009) i, najnowsza,
Zamach (2011). Główny ich temat stanowi działalność stworzonego przez artystkę
Ruchu Żydowskiego Odrodzenia w Polsce, stawiającego sobie za cel powrót ponad
trzech milionów Żydów do ojczyzny przodków. Akcja filmów Bartany rozgrywa się w
symbolicznej przestrzeni naznaczonej konfliktami etnicznymi i wojnami. Artystka
powiązała ze sobą wątki dotyczące izraelskiego ruchu osadniczego, antysemityzmu,
Holokaustu i palestyńskiego prawa do ziemi. Poza ukazaniem złożonych relacji
polsko-żydowskich, produkcje Bartany poruszają problem budowania integracji kulturowej we wciąż niestabilnym politycznie świecie.
Decyzja o wyselekcjonowaniu do Pawilonu Polonia na 54. Międzynarodowym Biennale
Sztuki w Wenecji projektu autorstwa zagranicznej artystki, o silnej politycznej wymowie, skutkowała skrajnymi opiniami. Projekcja filmów Bartany w Starym Browarze
stanowiła okazję do zapoznania się z tym niezwykłym, budzącym kontrowersje materiałem, umożliwiała jednocześnie wzięcie udziału we wciąż toczącej się dyskusji tym,
którzy nie mieli okazji zobaczyć projekcji w weneckim pawilonie.
Pokaz odbył się dzięki uprzejmości Zachęty Narodowej Galerii Sztuki i Yael Bartany.

The Artist's Studio: Donald Judd, 1972
Produkcja: Michael Blackwood Productions, INC., 33’
Dokument umożliwia cenny wgląd w refleksje Donalda Judda na temat sztuki i ukazuje
jego poglądy na rolę inspiracji w procesie tworzenia. Barbara Rose, amerykańska historyczka sztuki, przeprowadziła wywiad z Juddem w jego studiu w nowojorskim SoHo,
zakupionym w 1968 roku. Wkrótce po tej wizycie Judd otworzył drugą pracownię w
małej miejscowości o nazwie Marfa, w Zachodnim Teksasie. Studio w Marfie stało się
dla artysty domem, miejscem pracy i przestrzenią wystawową. Obecnie pracownią i
galerią zarządza Chinati Foundation.
Donald Judd (1928-1994) – jeden z czołowych artystów amerykańskich i pionierów
nowych kierunków w sztuce lat 60. XX wieku. Po ukończeniu studiów w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, pisał artykuły dla czasopism
poświęconych sztuce. Następnie zajął się malarstwem, wkrótce potem natomiast
pochłonęło go tworzenie obiektów z wykorzystaniem takich powszechnych materiałów, jak sklejka, metal i pleksi. O swoich pracach zwykł mówić „przedmioty konkretne"
(„specific objects”). Termin ten jest także tytułem manifestu artysty opublikowanego w
1965 roku Judd odrzucił w nim tradycyjne europejskie malarstwo i rzeźbę na rzecz prac
trójwymiarowych, określanych przez krytykę mianem minimalistycznych.

26.10.2011, Studio Słodownia +3
…i zadziwi się Europa
Pokaz filmów Yael Bartany
wstęp wolny
Mary Koszmary, 2007, 10’
Mur i wieża, 2009, 15’
Zamach, 2010, 39’
Pierwszy raz w historii Międzynarodowego Biennale Sztuki w Wenecji, Polskę reprezentował twórca z innego kraju. Wystawa w Pawilonie Polonia, zorganizowana przez
Zachętę Narodową Galerię Sztuki, zatytułowana …i zadziwi się Europa składała się z
trzech filmów artystki multimedialnej, Yael Bartany.
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Donald Judd, bez tytułu 90-30 Donaldson, 1990,
fot.
dzięki uprzejmości Philips de Pury & Company
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28.11.2011, Studio Słodownia +3
Pokaz filmów dokumentalnych
wstęp wolny
Edward Krasiński ABC, 2008, reż. Max Cegielski, Anna Zakrzewska, 26’
Film dokumentalny Edward Krasiński ABC powstał dla stacji TVP Kultura. Jego realizacja
jest związana z wystawą prac Edwarda Krasińskiego Elementarz/ABC, prezentowaną w
2008 roku w Bunkrze Sztuki w Krakowie.
Edward Krasiński był jednym z pierwszych przedstawicieli kierunków neoawangardowych w Polsce lat. 60 i 70. Sylwetka artysty została zaprezentowana w formie wspomnień osób z jego najbliższego otoczenia, głównie postaci związanych z galerią Foksal
– Anki Ptaszkowskiej, Joanny Mytkowskiej i Andrzeja Przywary. W filmie wykorzystano
także wypowiedzi samego Krasińskiego oraz zdjęcia z jego archiwum rodzinnego.
Przepleciono je ujęciami prac z wystawy w Bunkrze Sztuki.
Artysta tworzył obrazy i formy przestrzenne o charakterze minimalistycznym i konceptualnym. Nieodłączny element jego prac od 1970 roku stanowiła niebieska taśma
scotch. Autor oznaczał nią przestrzeń wokół siebie. Złożona twórczość Krasińskiego
podważała dotychczasową rolę sztuki. Odbierała przedmiotom ich powagę i pierwotne
funkcje, nadając nowe, bardziej ulotne, znaczenia. Film porusza kwestie nowatorskiego charakteru działań arysty, pełnych ironii i dystansu wobec tradycji artystycznej.
Trzy wnętrza,1983 (fragmenty), reż. Małgorzata Potocka
Wraz z filmem ABC wyświetlony został fragment materiału archiwalnego z 1983 roku, w
reżyserii Małgorzaty Potockiej, pt. Trzy wnętrza. Ukazuje on realizacje przestrzenne
Krasińskiego tworzone z wykorzystaniem niebieskiej taśmy scotch.
Dokumentacja 1913-1981, 1981, Reż. Ryszard Waśko, 21’
Tematem archiwalnego filmu w reżyserii Ryszarda Waśko, pt. Dokumentacja 1913-1981,
jest działalność artystyczna Henryka Stażewskiego, jednego z twórców polskiej awangardy konstruktywistycznej lat 20. i 30. XX wieku.
Stażewski był malarzem i autorem kompozycji reliefowych. Projektował dekoracje
scenograficzne i plakaty oraz pisał teksty teoretyczne. Przed wojną związany był się z
grupami Blok i Praesens, został także współzałożycielem grupy a.r. (razem z Katarzyną
Kobro i Władysławem Strzemińskim). W latach późniejszych współtworzył Galerię
Foksal. Jego pracownia, w której mieszkał wraz z Edwardem Krasińskim, stanowiła
ważny punkt na artystycznej mapie Warszawy.

Zmarły w sierpniu 2011 roku Roman Opałka był jednym z najważniejszych przedstawicieli sztuki konceptualnej w Europie. Żył i tworzył we Francji. Dzieło jego życia stanowi
projekt Opałka 1965/1-∞, w ramach którego powstawały tzw. obrazy liczone. Od 1965
roku artysta, używając białej farby, zapisywał codziennie na płótnie o stałych wymiarach następujące kolejno po sobie liczby. Rozpoczął od czarnego płótna, stopniowo
rozjaśniając tła kolejnych obrazów – poprzez szarość, aż do czystej bieli. Malowanym
sekwencjom towarzyszyły nagrania głosu artysty wypowiadającego kolejne liczby, a
także fotograficzne autoportrety. Wieloelementowe dzieło Opałki jest więc – dosłownie – zapisem jego życia. Tym samym upływ czasu stał się naczelnym tematem całej
jego twórczości. Prace artysty można było w 2010 roku oglądać w galerii Art Stations,
na wystawie zatytułowanej Oktogon.
Pokaz filmu dzięki uprzejmości Andrzeja Sapiji.

5.12.2011, Studio Słodownia +3
Bauhaus/Texas, 1994, reż. Regina Wyrwoll, 55 ‘
wstęp wolny
Bauhaus/Texas to film dokumentalny o Donaldzie Juddzie zrealizowany przez Reginę
Wyrwoll dla Goethe Institut w Niemczech. Prace nad nim przerwała śmierć Judda
(12.02.1994), osobiście zaangażowanego w produkcję.
Film prezentuje sylwetkę jednego z najistotniejszych artystów drugiej połowy XX
wieku, autora rzeźb i instalacji minimalistycznych. Tak jak abstrakcyjni ekspresjoniści –
Jackson Pollock czy Mark Rothko, Judd przeciwstawiał się odzwierciedlaniu rzeczywistości w sztuce. Wykorzystywał do tego jednak zupełnie inne środki. Tworzył pojedyncze rzeźby oraz instalacje złożone ze zmultiplikowanych trójwymiarowych form i badał
ich stosunki z przestrzenią. Jego dzieła były obiektami autonomicznymi, ich forma nie
odnosiła się w wyraźny sposób do realnie istniejących przedmiotów.
Kariera Judda rozpoczęła się w Nowym Jorku, lecz artysta, zmęczony zgiełkiem wielkiego miasta, przeprowadził się w latach 70. do Marfy w Teksasie. Obecnie ma tam swoją
siedzibę Chinati Foundation, która m.in. opiekuje się instalacjami Judda, prezentowanymi we wnętrzu dawnego wojskowego fortu Russel. Długie ujęcia teksańskiej pustyni, obecne w filmie, mają przypominać o istotnej roli przestrzeni w życiu artysty i stanowią przeciwwagę dla fragmentów ukazujących ciasny, zabiegany Nowy Jork. Wypowiedzi samego Judda umożliwiają widzowi zapoznanie się z motywami jego twórczości,
związanej z problemami towarzyszącymi relacji obiekt – przestrzeń. Rozmowy z jego
przyjaciółmi, takimi jak artyści Claes Oldenburg i Ilya Kabakov, stanowią cenne
fragmenty filmu, z którego ostatecznie wyłania się obraz człowieka z niezwykłą precyzją realizującego swoją oryginalną wizję sztuki.

Film w ciekawy, nieszablonowy sposób wypunktowuje najważniejsze wydarzenia z
życia artystycznego Henryka Stażewskiego, pokazując zdjęcia lub fragmenty archiwalnych materiałów filmowych. Inspirowana abstrakcją geometryczną oprawa graficzna
oraz prezentacja wielu prac z imponującego dorobku twórcy stanowią niewątpliwą
wartość filmu, który ukazuje człowieka całkowicie oddanego swoim artystycznym
ideom.
Opałka, jedno życie, jedno dzieło, 2010, reż. Andrzej Sapija, 58’
Reżyserem zrealizowanego w 2010 roku filmu Opałka, jedno życie, jedno dzieło jest
Andrzej Sapija, autor kilkudziesięciu dokumentów o sztuce i literaturze współczesnej, a
także filmów biograficznych, między innymi o Tadeuszu Kantorze czy Tadeuszu Różewiczu. Film Opałka, jedno życie, jedno dzieło jest rejestracją monologu artysty, który
opowiada o swojej rodzinie, studiach oraz o życiowych wyborach, kształtujących drogę
twórczej kariery. Historie przeplecione zostały ujęciami zdjęć pochodzących z prywatnego archiwum Opałki oraz fragmentami filmów z archiwum państwowego.
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Roman Opałka, 1965,
autoportret fotograficzny,
fot. archiwum GK Collection
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STYCZEŃ

08.01
Próby tylko próby (1992)
reż. Andrzej Sapija,
galeria Art Stations
12.01
Luca Giacomo Schulte
Rosenzeit – A solo for Ornella Balestra
19:00 / Studio Słodownia +3
15.01
Nigdy już tu nie powrócę (1990)
realizacja Andrzej Sapija
galeria Art Stations

LUTY

03.02 - 16.03
Tożsamość. Fotografia w Kolekcji Grażyny Kulczyk
galeria Art Stations
04.02
Otwarty pokaz po coaching AAT:
David Zambrano: Passing through / flying low
19.00 / Studio Słodownia +3
17.02
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Tożsamość…
Paulina Kolczyńska
galeria Art Stations
28.02
Wykład: Sierp i młot, faktura i faktografia
Adam Mazur
galeria Art Stations

MARZEC

01-04.03
Joel Claesson / Nicholas Keegan / Janusz Orlik
Otwarte lekcje
10:00 / Studio Słodownia +3
02.03
KwieKulik (2010)
reż. Anna Zakrzewska, Joanna Turowicz
Studio Słodownia +3
08.03
Janusz Orlik
Święto Wiosny
19-20.03.2011 / 18:00 / Studio Słodownia +3
(PREMIERA)
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10.03.
China Power: Art Now - After Mao, reż. Pia Getty
Studio Słodownia +3
11.03 - 21.03
Bianka Rolando
Wschody
Słodownia +1
12.03
Oprowadzanie po wystawie Tożsamość …
dr Magdalena Radomska
galeria Art Stations

KWIECIEŃ

01.04
Otwarty pokaz po coachingu AAT:
Myriam Gourfink
19.00 / Studio Słodownia +3
05-15.04
Jasmina Križaj
Otwarte lekcje
Studio Słodownia +3
6.04
Chwilami życie bywa znośne (2009)
reż. Katarzyna Kolenda-Zaleska
Studio Słodownia +3
7.04
Jenny Holzer (2009)
reż. Claudia Müller
Studio Słodownia +3
08.04 - 06.09
Jenny Holzer
wystawa
galeria Art Stations
08.04
Jenny Holzer
Projekcje wierszy Wisławy Szymborskiej
elewacja Starego Browaru
09.04
Jenny Holzer
Projekcje wierszy Wisławy Szymborskiej
fasada Ratusza, Stary Rynek
09.04
Jenny Holzer
Otwarte spotkanie z artystką
Studio Słodownia +3

29.04 - 29.05
Nagroda Arteonu 2010
Zorka Wollny Złe sny
Słodownia +1
30.04-05.05
Tumulus
Crossroad workshops (międzynarodowe warsztaty dla tancerzy zawodowych)
Stary Browar Studio Słodownia +3

MAJ

09-20.05
Janusz Orlik / Renata Piotrowska
Otwarte lekcje tańca
10:00 - 11:30 / Słodownia +2
18.05
Protest, z serii ART21 (2007)
Studio Słodownia +3
21.05
Oprowadzanie po wystawie Jenny Holzer
Małgorzata Szyk
galeria Art Stations
28.05
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Agnieszka Krupa
galeria Art Stations
31.05
Teatr dla niemowląt?
Prezentacja i dyskusja dla rodziców, pedagogów
oraz artystów
17:00 / Słodownia +2 / 1h

CZERWIEC

1.06
Warsztat ruchowy dla najmłodszych
Prowadzenie: Janusz Orlik
13:00 / Stary Browar Szachownica
1.06
Aaben Dans
Mig Dig Os [Ja Ty i My]
11:00 i 17:00 / Studio Słodownia +3
04.06
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Agnieszka Krupa
galeria Art Stations

04-05.06
Emio Greco
Double Skin/Double Mind – masterclass (warsztaty dla tancerzy zawodowych)
Studio Słodownia +3
09.06
Spotkanie z cyklu - Sztuka współczesna i seniorzy
Ewa Dziewolska-Kawka
galeria Art Stations
10.06
Otwarty pokaz po coaching AAT:
Philippe Blanchard: Self made
19.00 / Studio Słodownia +3
11.06
Warsztaty plastyczne dla dzieci
Agnieszka Krupa
galeria Art Stations
15.06
Wykład: Widmo tekstu
Stach Szabłowski
galeria Art Stations
16.06
Oprowadzanie po wystawie Jenny Holzer
Małgorzata Szyk
galeria Art Stations
18-19.06
Aleksandra Ścibor
Tylko niegrzeczne dziewczynki chodzą tam gdzie
chcą
19:00 / Studio Słodownia +3 (PREMIERA)
18-19.06
Iza Szostak
From culture to nature
19:00 / Studio Słodownia +3 (PREMIERA)
18-19.06
Irena Lipińska
DNACE
19:00 / Studio Słodownia +3 (PREMIERA)
20.06
Rafał Urbacki
Mt 9,7
19:00 / Studio Słodownia +3
20.06
Aleksandra Borys
Lost in details
20.06.2011 / 19:00 / Studio Słodownia +3
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20.06
Anna Nowicka
the truth is just a plain picture. said bob.
20.06.2011 / 19:00 / Studio Słodownia +3

08.07
Public in Private
Allege
22:00 / Studio Słodownia +3

20.06 - 27.06
TypeTogether
Wystawa w ramach sympozjum TypeTalks,
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Słodownia +1

09.07
Cie Gilles Jobin
A+B = X
21:00 / Studio Słodownia +3

LIPIEC

04.07
Anne Juren, Marianne Baillot, Alix Eynaudi,
Agata Maszkiewicz
Komposition
21:00 / Studio Słodownia +3
04-05.07
annas kollektiv
Pasaż
24:00 / Stary Browar Park
05.07
Marysia Stokłosa
Prawa półkula
21:00 / Studio Słodownia +3
06.07
Gaëtan Bulourde
Already Made
21:00 / Studio Słodownia +3
06.07
Otwarty pokaz po coachingu AAT:
Keith Hennessy: Post.Kontakt: praktyka wzajemnych relacji ciał
19.00 / Studio Słodownia +3
07.07
Keith Hennessy
Crotch
21:00 / Studio Słodownia +3
07.07
Spotkanie z cyklu - Sztuka współczesna i seniorzy
Ewa Dziewolska-Kawka
galeria Art Stations
08.07
Train Theater
The Cubes Circus
16:00 / Studio Słodownia +3
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29.09 - 09.02.2012
Nowy porządek
galeria Art Stations
30.09
Polish! Contemporary Art From Poland
Promocja książki
galeria Art Stations

13.07
Warsztaty plastyczne dla dzieci Bystre oko
Agnieszka Krupa
galeria Art Stations

04-05.06
Emio Greco
Double Skin/Double Mind – masterclass (warsztaty dla tancerzy zawodowych)
Studio Słodownia +3

14.07
Oprowadzanie po wystawie Jenny Holzer
Małgorzata Szyk
galeria Art Stations

09.06
Spotkanie z cyklu - Sztuka współczesna i seniorzy
Ewa Dziewolska-Kawka
galeria Art Stations

SIERPIEŃ

08-12.08
Janusz Orlik
Otwarte lekcje tańca
12:00 - 13:30 / Studio Słodownia +3
11.08
Spotkanie z cyklu - Sztuka współczesna i seniorzy
Ewa Dziewolska-Kawka
galeria Art Stations
13.08
Warsztaty plastyczne dla dzieci Bystre oko
Agnieszka Krupa
galeria Art Stations
18.08
Oprowadzanie po wystawie Jenny Holzer
Małgorzata Szyk
galeria Art Stations

WRZESIEŃ

03.09
Renata Piotrowska
Unknown.Seans
19:00 / Studio Słodownia +3 (PREMIERA)
13.09
Joanna Leśnierowska
Rekonstrukcja
19:00 / Studio Słodownia +3 (PREMIERA)
23.09 - 16.10
Photo Diploma Award - Poznań 2011
7. Biennale Fotografii w Poznaniu
Słodownia +1

PAŹDZIERNIK

1.10
Cie Raimund Hoghe
Swan Lake, 4 Acts
19:00 / Aula Artis / 2h 30min
03.10
Cie Raimund Hoghe
36, Avenue Georges Mandel
19:00 / Studio Słodownia +3 / 2h
6.10
Otwarty pokaz po coaching AAT:
Bertram Müller / Raimund Hoghe: W jaki sposób
wypracować własny profil artystyczny
19.00 / Studio Słodownia +3
07.10
Cie Raimund Hoghe
Site Specific
19:00 / Słodownia +2 / ok. 1h
08.10
Warsztaty dla dzieci Świat na opak
Agnieszka Krupa
galeria Art Stations
10.10
What is Minimalism? The American Perspective
1958-1968 (2004)
The Artist's Studio: Donald Judd (1972)
Michael Blackwood Productions, INC
Studio Słodownia +3

14-23.10
LAB Laboratorium choreograficzne
Pamięć – metafory, scenariusze, praktyki
Stary Browar
15.10
Ben J. Riepe Kompanie
Hundstage
19:00 / Studio Słodownia +3 / 60 min
16.10
Silke Z. / resistdance
Private spaces (the unplugged version)
19:00 / Studio Słodownia +3 / 50min
16.10
Caroline Simon
Stück
19:00 / Studio Słodownia +3 / 45min
20.10
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nowy
porządek
Michał Suchora
galeria Art Stations
23.10
Renegade
Schwarze Katze
19:00 / Aula Artis / 50min
24.10
Mouvoir / Stephanie Thiersch
ZauberEi [Magiczne jajo]
18.00 / Studio Słodownia +3
25.10
Mouvoir / Stephanie Thiersch
ZauberEi [Magiczne jajo]
11.00 / Studio Słodownia +3
26.10
…i zadziwi się Europa
Pokaz filmów Yael Bartany: Małe Koszmary
(2007), Mur i wieża (2009), Zamach (2010)
Studio Słodownia +3
27.10
Spotkanie dla seniorów z cyklu Bliżej sztuki
Ewa dziewolska-Kawka
galeria Art Stations
29.10
Funkin’ Stylez – World Team Battle
Poland Qualification 2011
15:30 / Stary Browar Szachownica
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LISTOPAD

04-05.11
Lia Haraki
Again
19.00 / Studio Słodownia +3
05.11
Warsztaty dla dzieci Inspi-RACJA!
Agnieszka Krupa
galeria Art Stations
06.11
Randka w ciemno
19:00 / Studio Słodownia +3
17.11
Spotkanie dla seniorów z cyklu Bliżej sztuki
Ewa Dziewolska-Kawka
galeria Art Stations
18-19.11
Małgorzata Haduch
Wielka Inwencja na spragnione theorbo, uśpiony
kontrabas...
19:00 / Studio Słodownia +3
19.11
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nowy
porządek
Tomasz Plata
galeria Art Stations
25-26.11
Kirstine Kyhl Andersen
Grandiloquent
19:00 / Studio Słodownia +3
26.11
Sesja naukowa:
Barok – Formy i Konteksty
12:00 - 17:30 / Słodownia +2
27.11
Jurij Konjar
Wariacje Goldbergowskie
19:00 / Studio Słodownia +3
27.11
Keith Hennessy & Jassem Hindi
Improwizacja
20:00 / Słodownia +2
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28.11
Edward Krasiński ABC (2008), reż. Max Cegielski, Anna Zakrzewska
Trzy wnętrza (1983), reż. Małgorzata Potocka
Dokumentacja 1913-1981 (1981), reż. Ryszard
Waśko,
Opałka, jedno życie, jedno dzieło (2010), reż.
Andrzej Sapija
Studio Słodownia +3

GRUDZIEŃ

17.12
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Nowy
porządek
Justyna Kowalska
galeria Art Stations
17.12
Anna Nowicka
the truth is just a plain picture. said bob.
Triple Bill / 20:00 / Studio Słodownia +3

5.12.2011
Bauhaus/Texas ( 1994)
reż. Regina Wyrwoll
Studio Słodownia +3

17.12
Aleksandra Borys
Lost in details
Triple Bill / 20:00 / Studio Słodownia +3

9.12
Otwarty pokaz po coachingu AAT:
Cláudia Dias
19.00 / Studio Słodownia +3
(pokaz odwołany ze względu na chorobę
artystki)

17.12
Iza Szostak
From culture to nature
Triple Bill / 20:00 / Studio Słodownia +3

10.12
Warsztaty dla dzieci Zróbmy burzę
Agnieszka Krupa
galeria Art Stations
15.12
Spotkanie dla seniorów z cyklu Bliżej sztuki
Ewa Dziewolska-Kawka
galeria Art Stations

18.12
Izabela Chlewińska
Tralfamadoria
Double Bill / 20:00 / Studio Słodownia +3
18.12
Daniel AlmgrenRecén / Rafał Dziemidok
Dance (Rafał)
Double Bill / 20:00 / Studio Słodownia +3

15.12
Harakiri Farmers / Kirstine Ilum / Sanja
Maier-Hasagić
Sisters Modul Dance
20:00 / Studio Słodownia +3
16.12
Harakiri Farmers
Moskwa
Triple Bill / 20:00 / Studio Słodownia +3
16.12
Irena Lipińska
DNACE
Triple Bill / 20:00 / Studio Słodownia +3
16.12
Weronika Pelczyńska
Yvonne Yvonne
Triple Bill / 20:00 / Studio Słodownia +3
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