raport roczny 2010

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk jest autorskim projektem
doświadczonej kolekcjonerki i promotorki wielu działań z dziedziny
sztuki, tańca, architektury i design’u.
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 strukturę galerii handlowej
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 współczesnej
sztuce wizualnej 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 dla dzieci,
młodzieży i dorosłych - w celu umożliwienia świadomego odbioru sztuki, a także inspirowania rozwoju
osobowości poprzez sztukę. Performatywne projekty fundacji zmierzają do wykreowania swego rodzaju
centrum choreografii - punktu spotkań młodych artystów z doświadczonymi choreografami, miejsca do
eksperymentowania i produkcji oryginalnych spektakli tanecznych - centrum umożliwiającego tworzenie i
promocję sztuki tańca współczesnego.
Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk jest platformą twórczych spotkań dla miasta, kraju, regionu - w duchu wzrostu współczesnej myśli polskiej i europejskiej.

Fundacja została powołana w lutym 2003 roku przez Fundatora – Grażynę Kulczyk.
Fundator powołuje członków organów Fundacji.
Organy Fundacji to:

Rada Fundacji:
Do kompetencji Rady należy:
– ocena działalności bieżącej Fundacji i nadzór nad działaniem Zarządu Fundacji
– ustalanie programów i planów działania Fundacji
– zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji
– inspirowanie kierunków działania Fundacji
Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Fundacji ustalony przez Fundatora.
W skład Rady Fundacji wchodzą:
Grażyna Kulczyk
Jan Kulczyk
Dominika Kulczyk-Lubomirska

Zarząd Fundacji:
Agnieszka Sumelka Prezes Zarządu / 01.01.2010 – 31.05.2010
Paulina Kolczyńska Prezes Zarządu / od 01.07.2010
Justyna Buśko Członek Zarządu / od 10.05.2010

Biuro Fundacji / Zespół Pracowników Art Stations Foundation
Agnieszka Sumelka prezes zarządu
Paulina Kolczyńska dyrektor artystyczny / prezes zarządu
Justyna Buśko członek zarządu
Agata Mazur manager kolekcji / koordynator programu wystawienniczego
Małgorzata Badorek koordynator produkcji
Ewa Stawowa koordynator produkcji
Ewa Dziewolska-Kawka koordynator programu wystawienniczego
Karol Kamiński koordynator techniczny ds. realizacji projektów
Piotr Witkoś koordynator techniczny ds. realizacji projektów
Łukasz Knasiecki / Mikołaj Ludwiczak program muzyczny i filmowy (współpraca)

Stary Browar Nowy Taniec
Joanna Leśnierowska kurator programu performatywnego
Agata Barełkowska koordynator produkcji
Łukasz Kędzierski koordynator techniczny ds. realizacji projektów

program
wystawienniczy

Artystyczny program 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 jest w dużej mierze zainspirowany dziełami z prywatnej Kolekcji Grażyny Kulczyk,
a jego istotna część oparta jest na kontekstualizacji prac artystów polskich znajdujących się w tej kolekcji.
Oddzielną część prezentacji stanowią innowacyjne zestawienia sztuki współczesnej (zarówno międzynarodowej, jak i polskiej) ilustrujące najnowsze trendy oraz poszukiwania estetyczno-filozoficzne
– tu także przyczynkiem do nowych wystaw i nawiązania dialogu o sztuce nierzadko staje się kolekcja.
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
aktywnie wspiera nowe, śmiałe, otwarte strategie kuratorskie i uznaje je za ważną część swej działalności.
Ambicją Art Stations jest ciągłe 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, w tym stała 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.

Anselm Kiefer „Das Haar”, z archiwum Art Stations Foundation

Anselm Kiefer
Das Haar
05.02 - 13.04.2010
galeria Art Stations
kurator:

Paulina Kolczyńska
aranżacja:

Raman Tratsiuk

Anselm Kiefer „Das Haar”, z archiwum Art Stations Foundation

Anselm Kiefer od początku
lat 70. czerpie inspiracje
nie tylko z historii Niemiec,
miejsca swego urodzenia,
ale także z wielowątkowości
mitologii europejskiej, która
jest dla artysty niekończącym się źródłem inspiracji.
Poza lekturą książek naukowych i ogromną
pasją do astronomii, fascynuje się szamanizmem. Począwszy od lat 90. studiował
Kabałę, czerpiąc z niej bogactwo symboli
i mitów o powstaniu świata, które mają
wielki potencjał interpretacyjny. Element
religijnej i mitologicznej ikonografii artysty
dopełnia historia współczesna. Wraz z Günterem Grassem, Anselm Kiefer uważany jest
za głos świadomości Niemiec w historii
współczesnej.
Obraz zaprezentowany na wystawie jest
częścią bardzo ważnej serii zainspirowanej
poezją Paula Celana (1920-1970), rumuńskiego poety żydowskiego pochodzenia. Bezkresny krajobraz pustych pól pokrytych błotem
i śniegiem, ujmuje widza swoją odległą
perspektywą. Warstwowo nałożona farba
ewokuje strukturę ziemi. Trójwymiarowy
aspekt obrazu rozbudowany jest poprzez
zawieszone na płótnie pełnowymiarowe
krzesła, fragmenty gałęzi oraz olbrzymi pęk
włosów.
Dla Anselma Kiefera płótno „Das Haar” to
medium przekształcające widza w świadka
wojny. Wojny, której echo obrazuje pusty
rozległy pejzaż oraz ciemne, ciche niebo. Na
płótnie zawieszone są trzy krzesła: na
jednym znajdują się gałęzie, na przeciwnym
snopek z ludzkich włosów. A symboliczne
puste krzesło w samym środku pola wizualnego czeka na widza. To właśnie to puste
krzesło, zaprasza do zajęcia miejsca
w centrum obrazu oraz w historii. Siadając
tyłem do pola wizualnego, widz staje się
jego integralną częścią. Z obserwatora

przekształcony zostaje w nieodłączny
element krajobrazu. Jest więc nie tylko
pasywnym obserwatorem, ale również
świadkiem borykającym się z kwestią
odpowiedzialności oraz odbioru drugiej
wojny światowej. „Das Haar” formułuje
nową relację pomiędzy artystą a obserwatorem, widzem a przeszłością.
Dzieło Kiefera jest wieloznaczne, nawiązuje
do ciężaru historii, przez co staje się jedną
z bardziej doniosłych prac artysty urodzonego w 1945 roku w Niemczech, w kraju pogrążonym wówczas w kryzysie politycznym,
ekonomicznym i moralnym. Artysta należy
do pokolenia, które w kontekście powojennym odczuwało zarówno amnezję, jak
i winę. Stąd to puste krzesło nie jest tylko
zwyczajnym zaproszeniem, ale bardzo
ważnym wyzwaniem dla moralnie dojrzałych oraz psychicznie odważnych jednostek.

Jest to wyzwanie do zajęcia miejsca w tym
dojmującym pejzażu przemyśleń oraz
zaproszenie do wzięcia udziału w zadumie
nad losem tych, których niewinność nie
uchroniła od tragicznej śmierci. Samotność,
smutek i historyczna odpowiedzialność
mają więc nie tylko swoje fizyczne miejsce
w tym trudnym dziele, ale także symbolicznie zawłaszczają obszar pamięciowy zawieszony w ponadczasowej przestrzeni,
stworzonej przez artystę.
Obraz Anselma Kiefera „Das Haar” (2006)
pochodzi z kolekcji Grażyny Kulczyk i został
po raz pierwszy udostępniony szerokiej
publiczności w Polsce. Nasze myśli
i zadumę inspirowaną tym obrazem
zadedykowaliśmy
ofiarom Auschwitz-Birkenau w 65. rocznicę wyzwolenia obozu
zagłady.

Hubert Czerepok, z archiwum Art Stations Foundation

Hubert Czerepok
Conspiratorium
05.02 - 13.04.2010
galeria Art Stations
kurator:

Paulina Kolczyńska
aranżacja:

Raman Tratsiuk

umożliwić wzmożony nadzór więźniów bez
ich wiedzy. Symbolika panoptikonu, jak
i oryginalna wizualnie konstrukcja, stały się
więc w tym przypadku ramami ograniczającymi projekcję pięknego podzwrotnikowego krajobrazu wyspy. Pojawiający się na
ścianach modelu więzienia pejzaż jest
specyficznym odwróceniem perspektywy.
Jest zewnętrzem oglądanym wewnątrz.
Artysta otwiera nam wielooglądową perspektywę miejsca. Architektoniczne zewnętrze budowli symbolicznie powiększa tę
zamkniętą i odosobnioną wysepkę i opowiada jej historię na nowo.

kreślarską czystością przedstawionych
kompozycji. Każda z nich wydaje się być
niezakłócona
zbędnymi
informacjami
wizualnymi, które mogłyby uniemożliwić
analityczny ogląd tragicznych wypadków.
W przypadku zniszczonych, modelowanych
przez czarne cienie kościołów, obraz wydaje
się zdominowany przez statyczne linie oraz
potęgującą przygnębienie ciszę. Seria
Seances (after Disasters of War) to z kolei
modelowany na przykładzie mass mediów
wizualny przekaz ludzkiego okrucieństwa,
poddany przez artystę nowej formie
krytycznej.

Czerepok, rozwijając przez szereg lat swoje
artystyczne zainteresowania, nie ograniczył
się do jednego medium. Artysta starannie
wybiera najbardziej odpowiednie dla zobrazowania tematu środki ekspresji. Stąd jego
prace to nie tylko rysunki i fotografie, ale
także instalacje video oraz instalacje video
połączone z konstrukcjami architektonicznymi.

Częścią wystawy były również dwie serie
rysunków zrealizowanych w 2009 r. Pierwsza to Seances (after Disasters of War), zainspirowana sztychami Goyi „Okropności wojny”,
a druga to najnowsza seria ukazująca ruiny
zniszczonych kościołów. Obie serie to
czarno-białe prace na papierze, pozbawione
tła. Przykuwają uwagę prostotą linii oraz

Zaprezentowany wybór prac, zmuszał do
refleksji nie tylko na temat prawdy
historycznej, ale również uwarunkowań,
które nieustannie popychają ludzkość ku
samounicestwieniu. Seria rysunków poświęconych płonącym kościołom była
pokazem premierowym nowych prac
artysty w Art Stations.

Jedną z takich instalacji wideo jest praca
z 2009 roku zatytułowana Devil’s Island.
Została ona zrealizowana po wyprawie
artysty na wybrzeże Kourou w Gujanie
Francuskiej (słynnej kolonii jenieckiej, do
której zsyłani byli francuscy więźniowie
polityczni, między innymi Alfred Dreyfus).
Zniesławiona „Île du Diable” pomiędzy
rokiem 1852 a 1951 była domem dla ponad 70
000 więźniów. Wydaje się więc, że to, co
zainteresowało Czerepoka, to silnie przeplatające się z faktami nieścisłości historyczne,
podyktowane w pewnym stopniu romantyczną wizją wyspy w spopularyzowanym
bestsellerze Henri Charrière‘a Papillon (Motylek) na wpół biograficznej, a na wpół wymyślonej opowieści o udanej ucieczce z tej
wyspy-więzienia.
Wideo zostało wkomponowane w sześciokątną konstrukcję, będącą odwołaniem do
innej formy przejawu kontroli i władzy –
słynnego panoptikonu. Będąc częścią
kolistego budynku więzienia, panoptikon
został zaprojektowany w ten sposób, aby

z archiwum Art Stations Foundation

Głównym tematem w twórczości Huberta Czerepoka
są relacje pomiędzy fikcją
a prawdą w wydarzeniach
historycznych. To nie fakty
same w sobie interesują
artystę najbardziej, ale sposób, w jaki mutują i ulegają
formalnym i semantycznym
przekształceniom.

fot. Piotr Żyliński

R. Buckminster Fuller
Synergetic Artist
22.04 – 10.06.2010
galeria Art Stations
kurator:

Paulina Kolczyńska
aranżacja:

Raman Tratsiuk

Buckminster Fuller (1895-1983) to amerykański wynalazca, filozof, futurysta,
kartograf oraz projektant
nazywany wieszczem nowej
rzeczywistości XXI w.
Był prorokiem postępu technicznego, którego zadaniem
powinno być zapewnienie
dobrobytu wszystkim mieszkańcom Ziemi.
Opatentował ponad 28 wynalazków,
a wśród nich słynną ‘kopułę geodezyjną’,
czyli budynek, którego półsferyczny szkielet,
wypełniony wielokątami, nadał budowli
zaskakujące rezultaty pod względem wytrzymałości, stabilności i prostoty realizacji.
Wspólnie z Kennethem Snelsonem wynalazł
tensegrity – ustrój konstrukcyjny, w którym
następuje wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych.
Działając na rzecz ludzkości, polepszenia
bytu i rozwoju cywilizacji Fuller dokonał
wielu interesujących transgresji, dzięki
czemu jego praktyka naukowa nabrała
nowych cech. Wskazują one na daleko
zakorzeniającą się synergię wielu dyscyplin
nauki oraz filozofii. Zasięg i kompleksowość
jego pomysłów znajdują się również w kręgu
działań artystycznych. Sam wielokrotnie
określany był mianem „Synergetic Artist”.
Na wystawie zaprezentowaliśmy oryginalny obiekt, zaprojektowany przez Fullera
w 1976 roku, „Complex of Jitterbugs”. Zbudowany jest on z szeregu przeciwległych
ośmiościanów foremnych, które w zależności od ustawienia zmieniają strukturę
całości. Pulsujący Jitterbug, według wynalazcy, ilustruje przepływ energii w przestrzeni.

Wystawa była także okazją do zapoznania
się z częścią najważniejszych wynalazków
tego konstruktora, prezentowanych za
pomocą słynnego „Inventions: Twelve
Around One” – portfolio zaprojektowanego
przez naukowca w 1981 roku, czyli zaledwie
na parę lat przed śmiercią.
Wystawie wynalazków Buckminstera Fullera
towarzyszyła prezentacja instalacji i wideo
francuskiego artysty Lorisa Greaud (ur.1979).
Synchronizacja tych indywidualnych wystaw była naszą kolejną propozycją spotkania dwóch twórców, które pozwoliło na
nowe interpretacje przedstawionych problemów oraz przybliżyło myślenie o sztuce
w perspektywie wynalazków naukowych,
wskazując na przenikanie się praktyk nauki
i sztuki.
Druga połowa XX wieku przyniosła wiele
przykładów inspiracji nauki sztuką oraz
sztuki nauką. Nowe technologie umożliwiły
powstanie wielu nowych „narzędzi” spoza
tradycyjnie rozumianego warsztatu artysty.
To natomiast sprawiło, iż pole poszukiwań
artystycznych bardzo się pogłębiło. Rozwinęła się także sfera interpretacyjna sztuki na
poziomie lingwistycznym oraz filozoficznym. Obserwujemy więc efekt postępującego przenikania się dyscyplin w ramach
słynnego zjawiska „synergizmu”, na bazie
którego konstruował swe wynalazki
Buckminster Fuller (on również jest twórcą
tego słowa i definicji), a którego praktykiem
w XXI wieku w dziedzinie sztuki jest Loris
Greaud.

Reflections:
R. Buckminster Fuller
film dokumentalny
54 minuty / kolor / oryginalna
wersja językowa
22.05.2010
Art Stations

Wystawie towarzyszyła specjalna
projekcja filmu dokumentalnego z 1977
„Reflections: R. Buckminster Fuller”
autorstwa zwycięzcy Oscara, Roberta
Snydera oraz jego syna Jaime Snydera.

fot. Piotr Żyliński

Loris Greaud
Shelter
22.04 – 10.06.2010
galeria Art Stations
kurator:

Paulina Kolczyńska
aranżacja:

Loris Greaud, Raman Tratsiuk

Loris Greaud (ur. 1979)
to jeden z najoryginalniejszych francuskich artystów
młodej generacji. Czerpie
inspiracje z najnowszych
technologii oraz doświadczeń naukowych XXI wieku.
Artysta często współpracuje, na poziomie
koncepcyjnym i technicznym, z przedstawicielami rożnych dziedzin naukowych oraz
dyscyplin pokrewnych sztuce, takich jak
architektura czy film.
Przedmiotem jego badań, w licznych
instalacjach wideo oraz instalacjach dźwiękowych, jest uchwycenie „procesu”, natomiast ostateczne rozwiązania formalne są
często na drugim planie. Inspiracją do
działań jest próba otwierania nowych
przestrzeni myślowych i eksperymentalnych. Prace Greaud postrzegane są często
jako aktywności osadzone w duchu utopijno-futurystycznym. Jest artystą, który jak
sam powiedział, „nie wierzy w sztukę”,
niemniej jednak funkcjonuje oraz realizuje
się w jej płynnych ramach nadzwyczaj
dobrze.
Jego prace wystawiane były między innymi
w Kunst Halle Sankt Gallen, Institute of
Contemporary Arts London, Palais de Tokyo
w Paryżu, Centre Pompidou Musée National
d´Art Moderne w Paryżu, Yvon Lambert
Paris, New Museum of Contemporary Art
w Nowym Jorku.
W 2005 r. Loris Greaud otrzymał Ricard
Prize, nagrodę przyznawaną corocznie przez
komitet francuskich kolekcjonerów dla
najbardziej innowacyjnego, francuskiego
artysty poniżej 40. roku życia.
Na wystawie w Art Stations mieliśmy okazję
zobaczyć, złożoną z czterech elementów,
instalację „Nothing is True Everything is
Permitted” („Nic nie jest Prawdziwe, Wszystko jest Dozwolone”) z 2007 roku. Składają

się na nią: seria 26 prac na papierze przedstawiających konstelacje gwiezdne, duży
obiekt – rzeźba w formie rozłożonej Dymaxion Map ( inspirowana nową formułą globu
ziemskiego Buckminstera Fullera z 1943
roku), wideo transformacji ziarenka kukurydzy w nieregularną kuleczkę „popcorn” oraz
dywan z geometrycznym deseniem, wyznaczający przestrzeń instalacji.
Oddzielną pracą była videodokumentacja
projektu „Bucky” z 2007 roku – operacji,
jakiej dokonał artysta na pustynnym obszarze w Colorado, gdzie połączył laserowo, za
pomocą specjalnej technologii, dziewięć
gwiazd, tworząc integralny rysunek trójkątnych oraz romboidalnych struktur Fullera.
Prezentacja w Art Stations była pierwszą
w Polsce indywidualną wystawą Lorisa
Greaud i pierwszą, która kontekstualizowałą jego realizacje. Były one bowiem prezentowane równolegle z wystawą prac amerykańskiego naukowca, wynalazcy i konstruktora Buckminster Fullera, którego teoriami
oraz praktyką silnie zainspirowany jest
Greaud. Fuller jest niewątpliwie bardzo silną
inspiracją w obu pracach, niemniej jednak
interpretacja i realizacja zarówno instalacji,
jak i wideo mają z pewnością wszelkie
indywidualne cechy prac Lorisa Greaud.
Wybiegają one daleko w przyszłość, są
przykładami kontynuacji pasjonującej myśli
o sztuce inaczej…

Rom an Opałka, z archiwum Art Stations Foundation

Roman Opałka
Oktogon/1-∞
24.06 - 12.09.2010
galeria Art Stations
aranżacja:

Raman Tratsiuk, Karol Kamiński

Roman Opałka (ur. 1931)
to jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich
artystów na świecie. Jego
twórczość malarska dokumentuje przemijanie czasu,
a zarazem odzwierciedla
fascynacje artysty. „Jestem
przejęty czasem i jego upływem - mówi artysta - idea
malowania czasu stała się
moim programem, który
zostanie zakończony wraz
z moją śmiercią".
Opałka jest wybitnym artystą konceptualnym, mistrzem palety monochromatycznej
i twórcą nowych głębi w przestrzeni całości
i jedności dzieła. Mistyka, rytm oraz niuanse
odcieni szarości i bieli, wraz z głosem wypowiadającym sekwencje liczb oraz fotograficznymi portretami artysty, składają się na
serię, którą artysta rozpoczął 45 lat temu.
Jest to jego najsłynniejsze, kontynuowane
od 1965 roku, dzieło znane, jako OPALKA
1965/1-∞
Artysta rozpoczął tę serię, wypełniając
czarne tło szeregiem białych liczb, następnie
kontynuował serię na szarym tle, które od
1972 roku jest stopniowo rozjaśniane o 1%
bieli. Proces narastania szeregu liczb, które
stopniowo zanikają na białym polu obrazowym w wyniku braku kontrastu, zapisywany jest także za pomocą nagranego głosu
artysty.
Element nagrywania jest nie tylko integralną częścią dzieła poprzez formę dokumentacji, jest także ważnym elementem strukturalnym, nadaje bowiem całości wymiar
metafizyczny. Wypowiadane przez artystę
na przestrzeni dekad sekwencje liczb,
uwolnione z ram pola obrazowego,

są dodatkowym dowodem przemijania
czasu, a wraz z postępującym rozbieleniem
tła – stają się niemalże jedynym dowodem ich
istnienia na ukończonych ostatnio obrazach.
Postępujący proces narastania liczb (artysta
przekroczył w maju 2010 pułap 5 590 000)
oraz postępujący proces rozbielenia płócien
mogliśmy zaobserwować podczas wystawy
w Art Stations, stając w sercu słynnego
Oktogonu Romana Opałki. Struktura
Oktogonu zaprojektowana została tak, aby
poddać widza doznaniu niuansów zmieniającego się natężenia monochromatycznej
palety siedmiu obrazów. Mistyka konceptualna, jakiej mogliśmy doświadczyć, spotęgowana była przez jaskrawo białe architektoniczne wnętrze.
Pokazowi Oktogonu obrazów towarzyszył
równoległy pokaz Oktogonu fotografii autoportretów malarza, wykonanych przez
niego samego podczas pracy nad tą serią.
Osiem portretów - wykonanych na przestrzeni wielu lat stanowi kontynuację głębokiego
doświadczenia egzystencjalnego, jakiemu
poddany został widz podczas zwiedzania tej
części wystawy. Mistyka obrazów z pierwszej
części została zastąpiona przez realizm
fotografii w drugiej.
Zmieniające się wraz z upływem czasu rysy
twarzy artysty w przedstawionym cyklu
autoportretów dopełniały tego niezwykłego
dzieła poświęconego procesowi przemijania.
Seria obrazów jest dziełem otwartym, tak
zresztą jak seria fotografii, artysta bowiem
cały czas kontynuuje swoją pracę. Jest to
dzieło nieskończone, zmieniające się wraz ze
swoim twórcą, poddanym nieubłaganej
„chemii czasu”.
Wkraczając na teren Oktogonu można było
doznać wyjątkowo rzadkiego doświadczenia:
uchwycenia przemijania wycinka czasu oraz
niepowtarzalnej pełni tej unikatowej drobiny
trwania, zawieszonej w nieskończoności.
Była to niezwykła i pociągająca perspektywa...

Prace pokazane na wystawie pochodzą
z Kolekcji Grażyny Kulczyk oraz z prywatnych zbiorów w Polsce.
Wystawie towarzyszyła publikacja unikatowego, artystycznego Katalogu Jubileuszowego, z okazji 45. rocznicy rozpoczęcia serii
obrazów OPALKA 1965/1-∞ oraz nadchodzącej 80. rocznicy urodzin Artysty.
Katalog był współfinansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wakacyjne spotkania
edukacyjne w Art Stations
15.07 – 26.08.2010
Art Stations

Od 15 lipca do 26 sierpnia 2010 w każdy
czwartek o godzinie 18.00 odbywały się
oprowadzania po wystawie
Oktogon / 1-∞

Spotkanie ze sztuką
Romana Opałki
Rodzinne warsztaty
31.07 – 21.08.2010
Art Stations

Andrzej Sapija
Opałka, jedno życie,
jedno dzieło

Premierowa projekcja filmu dokumentalnego
23.06.2010
Studio Słodownia+3
Częścią wydarzeń Jubileuszowych był
premierowy pokaz filmu dokumentalnego Andrzeja Sapiji „Opałka, jedno życie,
jedno dzieło”, który odbył się 23 czerwca,
na dzień przed uroczystym otwarciem
wystawy Romana Opałki.
Andrzej Sapija jest autorem kilkudziesięciu filmów dokumentalnych o sztuce i
literaturze współczesnej, a także o
historii najnowszej, filmów biograficznych, między innymi o Igorze Przegrodzkim, Tadeuszu Kantorze, Kazimierzu
Karabaszu i Tadeuszu Różewiczu.

Podczas wspólnego zwiedzania dzieci
mogły bawić się słowami, cyframi,
rytmami i odcieniami. Między innymi
zastanawiały się, kim jest artysta, a kim
filozof i sprawdzały, jak długo umieją
utrzymać poważny wyraz twarzy.
Po zabawach interpretacyjnych
uczestnicy warsztatów sami wykonali
przedmioty: podkładkę pod zimne napoje
czy artystyczne okulary, które pozwoliły
spojrzeć na świat oczami Romana
Opałki.
Prowadzące: Agnieszka Szwachła i
Agnieszka Jankiewicz – założycielki
Fundacji BAZA Edukacji Wizualnej, której
celem jest przybliżanie sztuki współczesnej szerokiej publiczności.Pracując z
dziećmi starają się przekształcić galerię w
fascynujący plac zabaw.
www.funbaza.org

fot. Marcin Matuszak

Tadeusz
Kantor
Piotr
Uklański
The Year
We Made
Contact
04.11.2010 - 21.01.2011
galeria Art Stations
kurator:

Paulina Kolczyńska
aranżacja:

Raman Tratsiuk

Wystawa, którą zaprezentowaliśmy na
zakończenie programu roku 2010 w Art
Stations Foundation w Poznaniu, była
kolejnym, równoległym pokazem dwóch
postaw artystycznych, a zarazem dwóch
twórców reprezentujących różne generacje,
doświadczenia, zainteresowania.

Najnowsze, monumentalne
dzieło Piotra Uklańskiego
zainspirowało nas do zestawienia tej realizacji z pracami malarskimi i obiektami
teatralnymi Tadeusza
Kantora.
Celem połączenia dzieł w tych dwóch prezentacjach było stworzenie warunków do
interakcji obiektów w perspektywie ich
indywidualnych kontekstów oraz transformacji znaczeniowej i ikonograficznej zaproponowanej przez Uklańskiego.
Dzieło Uklańskiego, „Untitled (The Year We
Made Contact)”, 2010, to instalacja, której

głównym elementem jest olbrzymia fakturowa materia – gobelin, żywo nawiązujący swą
stylistyką, formą ekspresji, wyrazem scenograficznym, do bardzo rozpoznawalnego
klimatu teatru Tadeusza Kantora i Józefa
Szajny. Jego oryginalna kompozycja, przestrzenne, parateatralne rozplanowanie oraz
kolorystyka noszą także wszelkie cechy
tradycji polskiego tkactwa artystycznego
dekady lat 60. oraz 70. XX wieku. Nieodłączną częścią pracy jest wpisujący się w pole
obrazowe, okrągły czerwony obiekt zatytułowany ”Red Dwarf ” / „Czerwony Karzeł”.
Decydując się na realizację dzieła w tak
rozpoznawalnej formie i stylu, Uklański
stworzył pracę, która w konsekwentny
sposób kontynuuje podjęty już wcześniej
artystyczny program. Jego celem jest poszukiwanie nowych pokładów znaczeniowych,
zawartych w stereotypach i symbolach
kulturowych oraz mitach narodowych.
Artysta, mieszkający od 1991 roku w Nowym
Jorku, posługuje się fotografią, filmem,
wideo oraz instalacją. Zarówno jego warsztat, jak i fascynacje nieustannie oscylują
wokół kultury popularnej. Piotr Uklański,

czerpiąc obficie z jej bogactwa, otrzymując z
niej silne inspiracje, nie obawia się sięgać po
wizualne klisze. W procesie twórczym
jednak nigdy jej do końca nie dekonstruuje,
mimo że znany jest ze zdecydowanych
rekonfiguracji znaczeń za pomocą zmiany
kontekstu (praca “Dance Floor”, 1996,
w której wibrująca światłami taneczna
posadzka z dyskoteki przeniesiona została
do galerii, przez co obiekt nabrał niemalże
cech rzeźby minimalistycznej), czy umiejętności wydobycia zaskakujących jakości
obiektu wbrew jego kontekstowi (osławiona seria fotograficzna “Naziści”, w której
estetyka dzieła, ukazująca przystojnych
mężczyzn w mundurach, przesłoniła
historyczny, mroczny kontekst przedstawionych portretów).
W przypadku “The Year We Made Contact”
artysta
niejako
nakłada
specyficzną
warstwę znaczeniową na wyraziście
określoną i rozpoznawalną warstwę
stylistyczną. Tytuł instalacji nawiązuje
bowiem do powstałego w latach 80. filmu
science-fiction, a element kompozycji
przestrzennej pod znamiennym tytułem
“Red Dwarf ” - to nic innego, jak wizualna
interpretacja gasnącej gwiazdy, co sugestywnie sugeruje jego nazwa.
Pomysł wprowadzenia prac malarskich
i obiektów Tadeusza Kantora do wspólnej
artystycznej przestrzeni z nową instalacją
Piotra Uklańskiego, jej kontekstem znaczeniowym, stworzył niepowtarzalną możliwość wyodrębnienia tych cech i form
ekspresji, które zainspirowały powstanie
dzieła młodego artysty. Obecność oryginalnych płócien i manekinów twórcy teatru
Cricot 2 odegrała zatem ważną rolę w procesie interpretacyjnym, uwypuklając tradycję,
a także naświetlając aspekty pracy Uklańskiego, które się jej nie poddają.

Piotr Uklański „Untitled (The Year We Made Contact)”, 2010, Hotel Blow Up Hall 5050, fot. Marcin Matuszak

fot. Marcin Matuszak

Analizując źródła i początki stylistyki,
symboliki i ekspresji teatru Kantora, warto
odnieść je do rzadko udostępnianych
obrazów malarstwa materii, powstałych na
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, które zobaczyliśmy na wystawie.
Obrazy te wraz z pracami na płótnie pochodzącymi z okresu fascynacji Kantora estetyką informelu - które nota bene włączały
dokonania polskiego artysty do światowego
nurtu awangardowych poszukiwań - były
prezentowane w kontekście obiektów z
pierwszego spektaklu Cricot 2 – “W małym
dworku”.
Premiera tego historycznego, niemal
kultowego przedstawienia teatru informel
miała miejsce 14 stycznia 1961 roku. To
właśnie w tym spektaklu aktorzy traktowani byli na równi z przedmiotami, całkowicie
pozbawieni indywidualności, stanowili
wręcz niezróżnicowaną masę. Jak mówił
sam Kantor: “…ludzie w szafie upodobnieni
do wieszanych tam ubrań, pozbawieni
własnej woli”. Tak więc prezentacja w Art
Stations stworzyła niepowtarzalną okazję
do porównania “stylistyki bezforemności”
materii malarskiej i jej transgresji do symbolicznej przestrzeni teatralnej.

Dostępna publiczności była także legendarna “szafa” Kantora jako nowe miejsce
przestrzeni teatralnej, a zarazem obiekt,
któremu artysta nadał nowe znaczenie
‘metafizycznego’ rekwizytu teatralnego
oraz charakterystyczne dla artysty obiekty-manekiny.
Ważną część wystawy stanowił zbiór prac
malarskich eksponujących włączenie w
przestrzeń obrazową przedmiotów “niższej
rangi”, takich jak np. zniszczony parasol.
Elementom tak zwanej “realności gotowej”,
przedmiotom nieważnym, pozbawionym
wartości artystycznej nadany został wizualny charakter dzieła sztuki. W tej grupie na
specjalną uwagę zasługuje zaskakująca
i ciekawa korelacja prostych materiałów, na
przykład
niezagruntowane
blejtramy
w przypadku dwóch obrazów z serii
“Wszystko wisi na włosku”.
Projekt ekspozycji w Art Stations, scenografia, a także koncepcja prezentacji
w zestawieniu dzieł dwóch artystów:
Tadeusza Kantora i Piotra Uklańskiego,
umożliwiły namysł nad przenikaniem się
stylów i tradycji, poszukiwaniem nowych
form w kontekście symboliki awangardowej,

Warsztaty
dla dzieci 5-10 lat
11.12.2010 Art Stations

Podczas warsztatów dzieci
wspólnie zwiedzały wystawę,
rozmawiały o sztuce, uczestnicy
próbowali wyrażać swoje emocje
i uczucia za pomocą farb i pędzla.
Warsztaty poprowadziła historyk
sztuki - Agnieszka Krupa.

teatralnej i pokrewnych sztuk wizualnych,
a także pozwoliły na głębszą refleksję nad
istotą i przesłaniem dzieł stanowiących
poszczególne elementy tej spójnej kompozycji przestrzennej.
Mamy nadzieję, że zaproponowane przez
nas zestawienie stało się także przyczynkiem do ciekawej dyskusji, nawiązującej do
polemiki, jaka zrodziła się na Biennale
w Whitney Museum w Nowym Jorku,
podczas tegorocznej premiery instalacji
Piotra Uklańskiego.

Warto bowiem wspomnieć, iż dzieło Piotra
Uklańskiego z kolekcji Grażyny Kulczyk,
które w 2010 roku miało swoją premierę na
Biennale w Whitney Museum, było po raz
pierwszy pokazywane w Polsce. Obecnie
praca prezentowana jest na stałe w hotelu
Blow Up Hall 5050 w Starym Browarze.
Wszystkie prace malarskie Tadeusza Kantora pokazane na wystawie pochodzą z Kolekcji Grażyny Kulczyk. Obiekty teatralne
udostępnił Ośrodek Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie.

Projekcje filmowe
towarzyszące wystawie
The Year We Made
Contact
4.11.2010 – 22.01.2011
Art Stations +1

Kantor 1985 r.
reż. Andrzej Sapija
The Year We Make Contact 1984 r.

reż. Peter Hyams

Gdzie są niegdysiejsze
śniegi… 1983 r.
reż. Andrzej Sapija

Manekiny Tadeusza
Kantora 1984 r.

reż. Andrzej Sapija

Istnieje tylko to co się
widzi 1992 r.

reż. Andrzej Sapija

Wielopole, Wielopole 1984 r.
zapis filmowy Andrzej Sapija

Próby tylko próby 1992 r.

reż. Andrzej Sapija

Nigdy już tu nie
powrócę 1990 r.

realizacja Andrzej Sapija

fot. Marcin Matuszak

stary browar
nowy taniec
program performatywny

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 kreacji tańca współczesnego.
Głównym przedmiotem 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
z 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 – odbywający się co dwa lata festiwal promujący najciekawsze zjawiska
polskiej sceny tanecznej. W 2008 r. ASF została partnerem europejskiej sieci prezenterów Aerowaves oraz
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.
kurator programu: Joanna Leśnierowska
www.starybrowarnowytaniec.pl

Emio Greco/PC Extra Dry, fot. Jean Pierre Stoop

Prezentacje
/ Spektakle

towarzystwo gimnastyczne
Doris Stelzer
Emio Greco/PC
Isabelle Schad & Laurent Goldring
Agnieszka Ryszkiewicz & Nuno Bizzaro
Grupa Artystyczna Koncentrat

Od 2004 roku w Studio Słodownia +3 odbyło się ponad
200 wydarzeń tanecznych
z udziałem artystów z Polski
i Europy. Program prezentuje
spektakle szeroko rozumianej
choreografii awangardowej
i gości zarówno artystów już
uznanych, jak i młodych twórców, odważnie poszukujących
swojego choreograficznego
głosu.
Z myślą o wzmożonej promocji rodzimego
tańca, w 2007 r. novum w ramach stałego
programu prezentacji stała się seria spektakli polskich pod znamiennym tytułem Co
z tym tańcem? Cykl ten – obok premier
polskich artystów prezentujący spektakle
zgłaszane do organizowanej przez Art
Stations Foundation co dwa lata Polskiej
Platformy Tańca - przyczynia się do ożywienia lokalnej sceny, pobudzenia do dyskusji
nad stanem tańca w Polsce oraz uaktualnia
o najciekawsze spektakle i artystów mapę
polskiego tańca współczesnego.

towarzystwo
gimnastyczne
nic
07.05.2010
Studio Słodownia +3

Art Stations
Foundation
prezentuje
Happy

07.06.2010
Studio Słodownia +3

Koncentrat
Orzech. Wiewiórka.

19.06.2010 (Work in Progress )
Teatr Wielki w Poznaniu
18.12.2010
Studio Słodownia +3

Doris Stelzer
gender jungle
wo/man
Isabelle Schad & Laurent Goldring Unturtled

27.09.2010
Studio Słodownia +3

Emio Greco/PC
Extra Dry
pokaz studyjny
18.10.2010
Studio Słodownia +3

Isabelle Schad
& Laurent Goldring
Unturtled
21.11.2010
Studio Słodownia +3

Agnieszka
Ryszkiewicz
& Nuno Bizzaro
histoire de...
04.12.2010
Studio Słodownia +3
Doris Stelzer gender jungle - wo/man, fot. Bettina Frenzel

Michael Schumacher / Towarzystwo Prze-Twórcze just say it, fot. Jakub Wittchen

Produkcje
/Rezydencje
Przybysz / Szwajgier / Wollny
Michael Schumacher / Towarzystwo Prze-Twórcze
Aleksandra Borys / Anna Nowicka / Rafał Urbacki

Od samego początku swego
istnienia Stary Browar stał
się domem wielu polskich
choreografów. W ciągu
swojej działalności dzięki
produkcyjnemu wsparciu
Art Stations Foundation
powstało tu ponad 20 spektakli tańca współczesnego.
W 2006 roku ruszył pierwszy polski program
rezydencyjny Solo Projekt, w ramach
którego co roku trzech młodych polskich
choreografów
otrzymuje
finansową
i merytoryczną pomoc w tworzeniu solowego spektaklu. Fundacja produkuje i koprodukuje także spektakle uznanych artystów
(jak choćby światową premierę Teatru Dada
von Bzdülöw „Faktor T”, ogłoszonego przez
prasę najlepszym tanecznym spektaklem
polskim 2008 roku, czy spektakl „Happy”
w choreografii Nigela Charnocka z udziałem
dziewięciu polskich tancerzy – wydarzenie
w ramach Polska!Year, premiera w The Place
w Londynie, IV 2009).
W roku 2010 Art Stations Foundation
w ramach festiwalu Stary Browar Nowy
Taniec na Malcie wyprodukowała spektakl
„Przesilenie letnie – performans w dwunastu
aktach”
autorstwa
krakowskich
artystek Magdy Przybysz, Anny Szwajgier
i Zorki Wollny, które zwyciężyły w – rozpisanym specjalnie z okazji 5 rocznicy istnienia
programu tańca w Starym Browarze konkursie na spektakl. Podczas przedstawienia widzowie, wędrujący i zatrzymujący
się w kolejnych miejscach Browaru, mieli
okazję stać się aktywnymi świadkami
momentu maksymalnego wychylenia osi
obrotu Ziemi w kierunku Słońca, czyli przesilenia letniego. Publiczność została włączona w opowieść etnograficzną ze szczyptą
grozy, rodem z dziewiętnastowiecznego
romansu. Przesilenie letnie to poszukiwanie
tego, co utracone – to ballada w przestrzeniach Starego Browaru.

We wrześniu 2009 miała miejsce premiera
spektaklu powstałego we współpracy
Michaela Schumachera oraz warszawskiego Towarzystwa Prze-Twórczego - „just say
it”. Artyści starali się udzielić odpowiedzi na
pytania o to, czy komunikacja werbalna jest
najbardziej skutecznym sposobem na
wyrażanie siebie oraz jak efektywni
możemy być porozumiewając się tylko za
pomocą ciała. Pomimo rozwoju technologii,
który spowodował, że możemy komunikować się szybciej, sprawniej i bardziej
regularnie, wciąż doświadczamy różnego
rodzaju trudności w zrozumieniu siebie
nawzajem. Spektakl „just say it” stwarza
przestrzeń do przemyśleń nad tym fenomenem – czy jest on spowodowany brakiem
dodatkowych informacji języka ciała
podczas porozumiewania się w ten sposób?
Jeśli tak jest, to dlaczego kiedy jesteśmy
obecni fizycznie, wciąż nie zawsze potrafimy zrozumieć innych lub być zrozumieni?
Spektakl został zrealizowany z udziałem
tancerzy i performerów: Michaela Schumachera, lidera tej współpracy oraz Iwony
Olszowskiej, Renaty Piotrowskiej i Igora
Podsiadłego.
Kolejną produkcją roku 2010 były tradycyjnie trzy projekty w ramach SOLO PROJEKTU
2009: Aleksandry Borys, Anny Nowickiej
oraz Rafała Urbackiego. Program SOLO
PROJEKT zakłada pomoc tym młodym
artystom, 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, co na sam proces twórczy,
a młodzi artyści wspierani są w ramach
programu nie tylko produkcyjnie, ale
i merytorycznie. Opiekę artystyczną nad
młodymi artystami w 2010 roku sprawował
Peter Pleyer, choreograf i szef festiwalu
Tanztage w Berlinie.

Przybysz
Szwajgier
Wollny
Przesilenie letnie

performans w dwunastu aktach
25-27.06.2010
Stary Browar

Michael Schumacher
/ Towarzystwo
Prze-Twórcze
just say it
28-29.09.2010
Studio Słodownia +3

Aleksandra Borys
Lost in details
Anna Nowicka
the truth is just a plain
picture. said bob.
Rafał Urbacki
Mt 9,7
28.11.2010
Studio Słodownia +3

David Zambrano Improvisation In Doors, fot. Jakub Wittchen

Stary Browar
Nowy Taniec
na Malcie
25.06-03.07.2010
Stary Browar

Program Stary Browar Nowy
Taniec na tegorocznej edycji
Festiwalu Malta obchodził
swoje 5 urodziny.
Od pięciu sezonów Studio Słodownia +3
w Starym Browarze wciąż pozostaje jedyną
w kraju sceną, konsekwentnie skupiającą
się na prezentacji i produkcji współczesnego
tańca poszukującego. Marzenie o stworzeniu „domu tańca” na wzór centrów istniejących w innych krajach Europy zdecydowało

o położeniu szczególnego nacisku na
stworzenie możliwości produkcyjnych oraz
systemu wspierającego rozwój młodych
polskich choreografów (rezydencje, produkcje, koprodukcje, programy edukacyjne).
Misją programu stało się wykreowanie
swego rodzaju centrum choreografii - nie
tylko miejsca regularnych prezentacji
spektakli, ale także (a może przede wszystkim) stworzenie „przestrzeni kreacji” bezpiecznego miejsca do eksperymentowania i produkcji oryginalnych spektakli
tanecznych.

Przybysz
Szwajgier
Wollny
Przesilenie letnie

performans w dwunastu aktach
25-27.06.2010
Stary Browar
wp Zimmer

Varinia Canto Vila
during beginning ending
26.06.2010
Studio Słodownia +3

Jakub Wittchen
Wystawa fotografii
26.06-03.07.2010
Słodownia +2

Antonia Baehr
Laugh
28.06.2010
Studio Słodownia +3

David Zambrano
Improvisation In Doors
28.06.2010
Pasaż Starego Browaru

Teatr Dada von Bzdülöw
Czerwona Trawa
29.06.2010
Studio Słodownia +3

Arkadi Zaides
Quiet

30.06.2010
Studio Słodownia +3
wp Zimmer

Charlotte
Vanden Eynde
I’m Sorry
It’s (Not) A Story
01.07.2010
Studio Słodownia +3
Charlotte Vanden Eynde I’m Sorry It’s (Not) A Story, fot. Jakub Wittchen

Melba Kolektyw Open Jam Party, fot. Jakub Wittchen

W edycji festiwalu 2010, który jak co roku
podsumowuje całoroczne taneczne działania Starego Browaru, świętowaliśmy
5 sezonów naszej obecności w Poznaniu i na
Malcie. Te pięć sezonów to wiele niezapomnianych spektakli, artystycznych fascynacji i twórczych przyjaźni, dzięki którym Stary
Browar stał się dosłownie „domem tańca”,
miejscem, w którym spotyka się, i do
którego wciąż powraca, całkiem spora
„taneczna rodzina”: tancerze, choreografowie, taneczni specjaliści i oczywiście
publiczność.

wp Zimmer

Tarek Halaby
An attempt to understand
my socio-political disposition through artistic research on personal identity
in relationship to the
Palestinian-Israeli conflict,
Part One

Stąd nasi widzowie mieli okazję spotkać na
festiwalu wielu znajomych artystów, którzy
pracowali wcześniej nad swoimi spektaklami w Studio Słodownia +3.

01.07.2010
Studio Słodownia +3

Jonathan Burrows
& Matteo Fargion
Cheap Lecture
& The Cow Piece
02.07.2010
Studio Słodownia +3

Melba Kolektyw
Open Jam Party
03.07.2010
Studio Słodownia +3
Przesilenie letnie, fot. Jakub Wittchen

Jakub Wittchen
Wystawa fotografii
Stary Browar Nowy Taniec
na Malcie
26.06-03.07.2010
Słodownia +2

solo projekt
2010
borys
nowicka
urbacki
28.11.2010
Studio Słodownia +3

Podstawową ideą programu
SOLO PROJEKT (którego
pierwsza edycja odbyła się
w 2006 roku) jest wspieranie
polskich twórców tańca
w poszukiwaniach własnego
języka artystycznego.

został nie tyle na stworzenie produktu-spektaklu, co na sam proces twórczy,
a młodzi artyści wspierani są w ramach
programu nie tylko produkcyjnie, ale i merytorycznie. Dzięki temu w ramach poprzednich edycji SOLO PROJEKTU powstało
w Starym Browarze 11 spektakli o zupełnie
odmiennej estetyce, eksponujących każdorazowo indywidualne zainteresowania
i osobowość każdego choreografa.

choreografa Jonathana Burrowsa: „do stworzenia tańca potrzebne są dwie nogi, dwie
ręce i przede wszystkim głowa”. Do tej pory
w ramach programu swoje spektakle
stworzyli Anita Wach, Janusz Orlik, Dominika Knapik, Konrad Szymański, Renata
Piotrowska, Barbara Bujakowska & Marcin
Janus, Tomasz Bazan, Karol Tymiński,
Małgorzata Haduch, Ramona Nagabczyńska i Magdalena Przybysz.

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

Program przeznaczony jest dla profesjonalnych tancerzy i początkujących choreografów, których zainteresowania wychodzą
poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”.
Mottem projektu są słowa brytyjskiego

W 2010 roku rezydentami Browaru byli
Aleksandra Borys, Anna Nowicka i Rafał
Urbacki, a opiekę artystyczną nad młodymi
artystami sprawował Peter Pleyer, choreograf i szef festiwalu Tanztage w Berlinie.

Aleksandra Borys
Lost in details

Anna Nowicka
the truth is just a plain
picture. said bob.

Rafał Urbacki
Mt 9,7

Anna Nowicka The nobody project

Co z tym tańcem?
Prezentacje spektakli tanecznych
w ramach przygotowań do
Polskiej Platformy Tańca 2010
08.03-23.05.2010
Stary Browar / CK Zamek

Co z tym tańcem? to rozpoczęta w sezonie 2006/07 seria
prezentacji polskich artystów
tańca (zwłaszcza tych, którzy
wcześniej nigdy w Poznaniu
nie występowali).
Celem serii jest zarysowanie aktualnej mapy
polskiego współczesnego tańca, która
wzbogaca się z roku na rok o nowe zespoły,
ośrodki i imprezy. Poprzez oglądanie spektakli oraz pospektaklowe rozmowy z twórcami i publicznością staraliśmy się nazwać
problemy, z jakimi borykają się na co dzień
tancerze i choreografowie, a także rozpocząć dyskusję nad kondycją i przyszłością
tańca współczesnego w Polsce.
Jednym z celów Co z tym tańcem? (jak
i całego programu „Stary Browar Nowy
Taniec“) jest pobudzanie i inspirowanie
samodzielnych działań poznańskich artystów, a tym samym stworzenie wokół Starego
Browaru tanecznego środowiska, które w
przyszłości mogłoby aktywnie wpływać na

Teatr Maat Projekt
Wake up in the evening
08.03.2010
Studio Słodownia +3

Teatr Bretoncaffe
Topinambur
07.10.2010
CK Zamek Sala Wielka

Izabela Chlewińska / fot. Katarzyna Madziała

kształt tańca w Polsce. W roku 2010 program
Co z tym tańcem? skupiał się na prezentacji
spektakli tanecznych w ramach przygotowań do Polskiej Platformy Tańca 2010. Pod
jego szyldem oraz we współpracy z Centrum
Kultury Zamek zaprezentowanych zostało
dziewiętnaście spektakli z całej Polski.

Towarzystwo
Prze-Twórcze
Unknown #3

08.10.2010 i 09.10.2010
Słodownia +2

Iwona Olszowska
Spacer
08.10.2010
Studio Słodownia +3

Małgorzata Haduch
Unfinished Company
Zona Segura
08.10.2010
Studio Słodownia +3

Teatr Dada von Bzdülöw
Czerwona Trawa
08.10.2010
CK Zamek Sala Wielka

Teatr Maat Projekt
Wake up in the evening
08.10.2010
Studio Słodownia +3

Wojciech Kaproń
Lubelski Teatr Tańca
Kosmos
09.10.2010
CK Zamek Sala Wielka

Ula Zerek
Humuli Lupuli

09.10.2010
Studio Słodownia +3
Sopocki Teatr Tańca Powiekszenie - ZoomOut / fot. Szymon Rogiński

Teatr Maat Projekt
Wake up in the evening

Janusz Orlik
Live on stage

Anna Piotrowska
Kwadrat w szafie
fall(ing) ceil(ing)

Teatr Gestu i Ruchu
1287

08.03.2010
Studio Słodownia +3

17.05.2010
Studio Słodownia +3

Sopocki Teatr Tańca
Powiększenie - Zoom Out
17.05.2010
Centrum Kultury Zamek

Harakiri Farmers
We Are Oh So Lucky
18.05.2010
Studio Słodownia +3

Magdalena Ptasznik
Exercises for a hero
18.05.2010
Centrum Kultury Zamek

TO-EN Butoh Company
Przemiany
18.05.2010
Centrum Kultury Zamek

Teatr Tańca Vogue
Mijanie
19.05.2010
Studio Słodownia +3

Izabela Chlewińska
Ophelia is not dead
19.05.2010
Studio Słodownia +3

Fizyczny Teatr Tańca
Projekt walki
Sekret Iwusia
19.05.2010
Centrum Kultury Zamek

Teatr Tańca i Muzyki
Kino Variatino
Kobieta, która zamiata las
Ale jest jeszcze prawda...

20.05.2010
Studio Słodownia +3

21.05.2010
Studio Słodownia +3

Zespół MTT Sieroszewice
Wiecznie wietrznie
21.05.2010
Centrum Kultury Zamek

Barbara Bujakowska
Marcin Janus
3D-ANCE
21.05.2010
Studio Słodownia +3

Edyta Kozak
Dancing for you longer
than one minute

Irena Lipińska Hydrohypno

21.05.2010
Centrum Kultury Zamek

Małgorzata Haduch
Zona Segura
22.05.2010
Studio Słodownia +3

Magdalena Przybysz
Mój Poland Drive
22.05.2010
Studio Słodownia +3

Anna Nowicka
The no-body project
23.05.2010
Studio Słodownia +3

Irena Lipińska
hydrohypno
23.05.2010
Studio Słodownia +3

WSPÓŁORGANIZATOR

ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

20.05.2010
Centrum Kultury Zamek

MTT Sieroszewice Wiecznie wietrznie

Polska
Platforma
Tańca 2010
07-10.10.2010
Stary Browar
Centrum Kultury Zamek

Polska Platforma Tańca
to organizowana w systemie
biennalowym razem z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu prezentacja najciekawszych osiągnięć polskiej
choreografii.

Teatr Bretoncaffe
Topinambur
07.10.2010
CK Zamek Sala Wielka

Towarzystwo
Prze-Twórcze
Unknown #3

Zaproszeni do Poznania polscy i międzynarodowi goście (taneczni specjaliści, dyrektorzy
festiwali, kuratorzy, prasa) w ciągu 4 festiwalowych dni mają szansę zapoznać się z tym,
co w polskim tańcu ostatnich 2 lat najciekawsze oraz podyskutować o obecnej sytuacji i przyszłości polskiego tańca.
W 2010 roku z ponad 60 spektakli zgłoszonych do udziału w platformie, trzyosobowe
eksperckie jury – Jadwiga Majewska, krytyk
tańca, Janusz Marek, kurator programu
performatywnego CSW w Warszawie oraz
krytyk teatralny Tadeusz Kornaś – wyselekcjonowało 13 produkcji tanecznych i zaprosiło
do programu towarzyszącego gości, których
prace uzupełniały w ich odczuciu krajobraz
polskiego tańca Anno Domini 2010.

08.10.2010 i 09.10.2010
Słodownia +2

Iwona Olszowska
Spacer
08.10.2010
Studio Słodownia +3

Małgorzata Haduch
Unfinished Company
Zona Segura
08.10.2010
Studio Słodownia +3

Teatr Dada von Bzdülöw
Czerwona Trawa
Janusz Orlik Live on stage, fot. Michał Łuczak

08.10.2010
CK Zamek Sala Wielka

Teatr Maat Projekt
Wake up in the evening
08.10.2010
Studio Słodownia +3

Wojciech Kaproń
Lubelski Teatr Tańca
Kosmos
09.10.2010
CK Zamek Sala Wielka

Ula Zerek
Humuli Lupuli

09.10.2010
Studio Słodownia +3

Teatr Bretoncaffe Topinambur, fot. Jakub Wittchen

Harakiri Farmers & Ana Brzezińska We ar oh so Lucky, fot. Paweł Składanowski

Barbara Bujakowska
& Marcin Janus
3D-ance
09.10.2010
Studio Słodownia +3

Anna Steller
Good Girl Killer
Delia
09.10.2010
Teatr Polski

Harakiri Farmers
& Ana Brzezińska
We Are Oh So Lucky
09.10.2010
Teatr Polski

Janusz Orlik
Live on stage

10.10.2010
Studio Słodownia +3

Anna Piotrowska & mufmi
fall(ing) ceil(ing)
10.10.2010
CK Zamek Sala Wielka

Program towarzyszący
Art Stations Foundation
prezentuje
Happy
07.10.2010
Studio Słodownia +3

Wieczór improwizacji
Melba Kolektyw
08.10.2010
Klub Festiwalowy Meskalina

Unfinished Company
09.10.2010
Klub Festiwalowy Meskalina

Instytut Muzyki i Tańca
i co dalej?

Barbara Bujakowska & Marcin Janus 3D-ance
fot. Mateusz Łapsa-Malawski

WSPÓŁORGANIZATOR

09.10.2010
CK Zamek Wieża II p.

Spotkanie z jurorami
10.10.2010
CK Zamek Wieża II p.

Polski Teatr Tańca
Wiosna - Effatha
Jesień - Nuembir
10.10.2010
Teatr Polski / 105'

PARTNERZY

Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

WSPÓŁPRACA

fot. Jakub Wittchen

alternatywna
akademia
tańca

Alternatywna Akademia
Tańca jest wielopłaszczyznowym projektem edukacyjno-artystycznym, skierowanym
do utalentowanej młodzieży/
/publiczności i młodych
profesjonalnych artystów
współczesnego tańca.
Priorytetem projektu jest umożliwienie
kształcenia tanecznego pod okiem najwybitniejszych choreografów i pedagogów,
stworzenie formy regularnego, konsekwentnego szkolenia na różnych poziomach zaawansowania i wykreowanie
takiego modelu edukacji, który najpełniej
odzwierciedliłby istotę (a zatem i potrzeby)
współczesnego tańca – jednej z najbardziej
demokratycznych i egalitarnych spośród
współczesnych sztuk scenicznych, promującej nie tylko techniczne umiejętności, ale
także (a może przede wszystkim) osobowość oraz kreatywność swoich adeptów –
cechy, które stymulować i pielęgnować
trzeba u uczniów od pierwszych chwil
szkolenia, równolegle z doskonaleniem
ciała.
Na odbywające się w ramach Alternatywnej
Akademii Tańca warsztaty składały się:
weekendowe zajęcia (master class) dla
publiczności (nieprofesjonalni tancerze
o różnym stopniu zaawansowania); intensywny 5-dniowy coaching project dla
zawodowych tancerzy; otwarte pokazy
pracy wieńczące każdy coaching project
oraz spotkania z artystami.

Peter Pleyer
18-24.01.2010

Simone Aughterlony
22-26.03.2010

Polo Vaudeville
27-28.03.2010

Jonathan Burrows
29.06-01.07.2010

Michael Schumacher
30.08-03.09.2010

Bruno Pocheron
02-07.11.2010

Isabelle Schad
26-30.04.2010

program
filmowy

Program filmowy realizowany przez Art Stations Foundation w 2010 r.
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, a także kontekstów,
które mają znaczący wpływ na kształt pracy i kondycję twórcy.
Są to zatem, obok filmów zrealizowanych przez samych artystów, w tym także kina awangardowego
i eksperymentalnego, również filmy dokumentalne oraz produkcje fabularne.
Kurator programu filmowego: Justyna Buśko.

William E. Jones
Retrospektywa filmów
20.01 - 21.01.2010
Studio Słodownia +3
współpraca:

Łukasz Knasiecki

William E. Jones jest autorem dwóch pełnometrażowych filmów eksperymentalnych "Massillon" (1991) oraz
"Finished" (1997), dokumentu
o The Smiths "Is It Really
So Strange?" (2004) oraz
licznych krótkometrażowych
filmów wideo.

W More British Sounds obrazy z The British Are

Jego prace pokazywano na 53. Biennale

wienia z filmu British Sounds. Pełne jadu

w Wenecji, w londyńskim Tate Modern,

słowa reakcjonistów musiały wydawać się

paryskim Cinématheque Française oraz

przerażające i absurdalne w późnych latach

Luwrze, amsterdamskim Stedelijk, rotter-

60., niemniej zostały zaadaptowane przez

damskim Witte de With Center for Contem-

amerykańską politykę początku XXI wieku.

porary Art, nowojorskim Whitney Museum
of American Art oraz Museum of Modern
Art.

Coming (1986) zderzone zostają z dialogami z
See You at Mao (1969), znanym również jako
British Sounds, wyprodukowanym przez
kolektyw DzigaVertov Groupe pod kierownictwem Jeana-Luca Godarda. “Robotnicy
zaczęli oczekiwać zbyt wiele” mówi narrator,
a młody półnagi Anglik poleruje buty umundurowanego

strażnika

królewskiego.

Ścieżka dźwiękowa składa się z czterokrotnie wykorzystanego i zapętlonego przemó-

Is It Really So Strange? (2004) to film
dokumentalny o grupie The Smiths i Morrissey’u, ukazujący związki między wychowa-

20.01.2009

Film Montages
(For Peter Roehr)
reż. William E. Jones
U.S.A., 2006, 11 min.

More British Sounds
reż. William E. Jones
U.S.A., 2006, 8 min.

Is It Really So Strange?
reż. William E. Jones
U.S.A., 2004, 80 min.

21.01.2009

The Fall of Communism
as Seen in Gay
Pornography
reż. William E. Jones
U.S.A., 1998, 19 min.

The Fall of Communism as Seen in Gay Pornogra-

ną w Manchesterze irlandzką klasą pracują-

phy (Upadek komunizmu oczami gejowskiej

cą a synami i córkami latynoskich imigran-

pornografii) (1998) naświetla problem strate-

tów w Los Angeles. Te pozornie różne grupy

reż. William E. Jones
U.S.A., 2006, 9 min.

gii amerykańskich wytwórni filmów porno-

to zagorzali wielbiciele zespołu.

Tearoom

graficznych, które we wczesnych latach 90.
eksploatowały mężczyzn, często bezrobotnych, z Europy Środkowo-Wschodniej.

Mansfield

1962

(1962/2007)

(2006)

stanowią

oraz

Tearoom

Mansfield 1962

reż. William E. Jones
U.S.A., 1962/2007, 56 min.

przemontowaną

oryginalną dokumentację śledztwa prowa-

Ceniona praca wideo, będąca również

dzonego przez policję stanu Ohio w latach

Organizatorzy przeglądu:

hołdem złożonym wielkiemu artyście lat 60.

60.

Festiwal A Million Different Loves?,

Film Montages (for Peter Roehr) zapętla kadry,

kontaktów seksualnych mężczyzn w pub-

Art Stations Foundation, Galeria Manhat-

łącząc fragmenty gejowskiej pornografii

licznej toalecie. Materiał został wykorzysta-

tan, Kino.LAB, CSW Zamek Ujazdowski

z kompozycją muzyczną, równocześnie

ny do aresztowana i skazania około 60 osób

surową i deliryczną.

na podstawie ówczesnego prawa o sodomii.

v.o. (version originale) (2006) to kompilacja,
między innymi fragmentów klasycznych
produkcji z gejowskimi filmami pornograficznymi. Autor składa hołd zarówno minionej erze gejowskiego życia, jak i zjawisku
kinomanii.

Polegało

ono

na

zarejestrowaniu

Tearoom został wybrany jako jedna z głównych prac wystawianych na weneckim
Biennale w 2008.

Valie Export
Filmy 16mm
19.02.2010
Studio Słodownia +3
współpraca:

Łukasz Knasiecki

W lutym w Art Stations
Foundation zostały zaprezentowane filmy Valie
Export, jednej z najbardziej
znanych artystek, której
twórczość rozważana jest
w kontekście szeroko pojętej
sztuki feministycznej.

Interrruptedline

Syntagma

1971-72 (3 min.)

1984 (20 min.)

Film jest eksperymentem
z wizualnym i czasowym aspektem
filmu. Geometria fotografowanej
przestrzeni nakłada się z wirtualnie
odczuwanym upływem czasu.
Kino jest tutaj rodzajem zakłócenia
realnego upływu czasu.

Syntagma jest próbą zdefiniowania języka filmu, jego
struktury. Artystka definiuje
poprzez film podstawowe
zależności, takie jak: montaż,
zdjęcia, ruch kamery, konstrukcja obrazu, taśma, pojedyncza
klatka itd. Strukturę filmu,
jej syntaktyczny charakter,
Export porównuje do języka
narracji filmu fabularnego.

resowanie ciałem, zarówno w kontekście

Man frauundanimal

Invisibleadversaries

body art, jak i prób zbudowania autono-

1970-73 (10 min.)

1977 (112 min.)

Film odwołuje się do religijnej
figury Trójcy Świętej i jej kulturowych kontekstów. Stąd „trójca”
odnosi się nie tylko do: Ojca, Syna
i Ducha Świętego, ale też do
społecznych uwikłań jednostki,
czyli rodziców, dzieci, państwa,
społeczeństwa. Profanacyjny
w duchu społecznym i kulturowym
film, mocno odnosi się do kulturowych i religijnych tabu. Jest też
manifestacją podmiotowości
i skupienia się na własnej
cielesności, która jest także
źródłem przyjemności.

Film jest próbą stworzenia
psychologicznego i cielesnego
portretu fikcyjnej artystki, której
choroba psychiczna jest pretekstem do pokazania seksualności
jako rodzaju tabu w filmowym
obrazie.

To, na co warto zwrócić szczególną uwagę
w jej pracach, to szereg realizacji, w których
artystka eksperymentuje z obrazem. Filmy,
wideo, peformances, fotografie składają się
na postrzeganie Export jako artystki doskonale poruszającej się w przestrzeni tych
mediów.
Śledząc

chronologicznie

prace

Export,

można dostrzec kilka ważnych momentów.
Wczesne filmy mocno nawiązują do estetyki
kina strukturalnego. W tym czasie tj. pod
koniec lat 60. artystka tworzy prace
wykorzystujące multiprojekcje w różnych
formatach taśmy filmowej: super-8, 8 mm,
czy 16 mm. Początek lat 70. to mocne zainte-

micznych strategii narracyjnych w obrębie
filmu. W

tym

czasie

oprócz

medium

filmowego coraz częściej pojawia się wideo,
szczególnie jeśli chodzi o zapis performances artystki. Późniejsze prace skupiają się na
różnorodnych

kontekstach

dotyczących

ciała. Warstwa wizualna to ekwiwalent
mapy ludzkiej cielesności.
Pokaz w Starym Browarze obejmował prace
zrealizowane w formacie 16 mm.

37 Short Fluxus Films
(1962-1970)
20.04.2010
Studio Słodownia +3
współpraca:

Łukasz Knasiecki

Trudno wyobrazić sobie,
jak wyglądałaby sztuka
dzisiaj, gdyby nie istniał
Fluxus. Założony w Nowym
Jorku na początku lat 60.
przez George’a Maciunasa,
stał się najbardziej wpływową awangardą II połowy XX
wieku (pierwsze wystąpienie
miało miejsce w 1961 w AG
Gallery, NY).
Artystyczny ruch definiowany przez swoich
twórców jako nieartystyczny, czerpiący
z dziedzictwa wystąpień dadaistycznych,
antymieszczański, antykapitalistyczny i otwarcie krytyczny wobec obiegu (rynku)
sztuki. Bez wystąpień Fluxusu nie powstałby konceptualizm, happening, ani też - bez
czego trudno wyobrazić sobie współczesną
estetykę, intermedialność - metoda polegająca

na

łączeniu

wielu

artystycznych

mediów.
Pokaz „FLUX FILMS“ to kompilacja stworzona przez samego ojca-założyciela ruchu
Maciunasa, a wśród twórców największe
nazwiska:
Nam June Paik, Dick Higgins, George Maciunas, Chieko Shiomi, John Cavanaugh, James
Riddle, Yoko Ono, George Brecht, Robert
Watts, Pieter Vanderbiek, Joe Jones, Eric
Anderson, Jeff Perkins, Wolf Vostell, Albert
Fine, George Landow, Paul Sharits, John
Cale, Peter Kennedy, Mike Parr, Ben Vautier.

Maya Deren
Filmy
12.05.2010
Studio Słodownia +3
współpraca:

Łukasz Knasiecki

Maya Deren to najważniejsza artystka powojennej
amerykańskiej awangardy
filmowej.

W następnych latach Deren zrealizowała

niezwykłe pokłady energii aż do przedwcze-

kilka krótkich filmów kontynuujących tropy

snej śmierci w 1961 roku.

Rodzina Mayi Deren (Eleonory Derenkow-

Marcel Duchamp.

skiej) przybyła do Stanów Zjednoczonych

Równocześnie artystka prowadziła inten-

przywołacie choć jeden obraz, aurę moich

sywną działalność organizacyjną, pisała

filmów.”

w 1922 roku, uciekając przed pogromami
Żydów na Ukrainie. Eleonora, córka psychiatry i artystki, studiowała dziennikarstwo,
politologię i literaturę angielską na nowo-

pierwszego filmu i rozwijające je o studia
tańca, przy których współpracowali artyści
tej miary, co John Cage, Anaïs Nin czy

teoretyczne teksty o filmie, współtworzyła
nowojorską Filmmakers Cooperative.

Podczas

studiów artystka udzielała się w lewicowych

między krzesłami 16-letniego japońskiego

organizacjach politycznych, współpracowa-

muzyka Teji Ito, którego zabrała do domu

ła także m.in. z Kathy Dunham, czarnoskórą

i poślubiła w następnym roku. Teji Ito współ-

antropolog i tancerką, która jako pierwsza

pracował przy kolejnych filmach artystki,

upowszechniała w Stanach kulturę Kara-

z którą związany był aż do jej śmierci. Ważną

ibów.

fascynacją w życiu Mayi Deren stały się

Syracuse

University.

Fascynacja artystki fotografią i ruchem
skierowała ją w stronę filmu. W 1943 roku
podczas pracy nad pierwszym filmem, na
sugestię męża, czeskiego artysty Aleksandra Hammida, Eleonora zmieniła imię
i nazwisko na Maya Deren. „Maya” znaczy
tyle co „Iluzja”.

haitańskie rytuały voodoo. W 1946 r. jako
jedna z pierwszych kobiet otrzymała grant
Fundacji Guggenheima, dzięki któremu
mogła spędzić kilka lat na Haiti fotografując,
nagrywając,

filmując

i

uczestnicząc

w rytuałach. Setki metrów taśmy filmowej
zostały zmontowane dopiero po śmierci
artystki w latach 70. przez Teji Ito (pod tym

Powstały film Meches of the Afternoon (Sidła

samym

tytułem

artystka

opublikowała

popołudnia) stał się kluczową pozycją

książkę opisującą rytuały voodoo).

amerykańskiej

Zainteresowanie Deren voodoo skłoniło ją

powojennej

awangardy

filmowej i najbardziej znanym filmem
artystki. Niezwykle osobisty film wykorzystuje uzupełnione przez bardzo kobiece
i poetyckie elementy, wątki penetrowane
przez europejskich surrealistów. W filmie
tym Deren po raz pierwszy zainicjowała to,
co nazywała wertykalnym podejściem do
kina, które w przeciwieństwie do typowego,

waszych dni. Będę zadowolona jeżeli przy
tych rzadkich okazjach, gdy prawda może
być przekazana jedynie za pomocą poezji,

W 1947 roku znalazła w kinie śpiącego

jorskim

„Nie jestem chciwa. Nie chcę posiąść całości

do zerwania z pozycją obserwatorki i rozpoczęcia aktywnego uczestnictwa w rytuale.
Po powrocie do Nowego Jorku Deren współtworzyła centra praktykowania voodoo
i jako kapłanka voodoo często wpadała
w stany transu, co barwnie opisuje między
innymi Stan Brakhage.

horyzontalnego, narracyjnego typu kina,

Stanowiła jedną z najważniejszych postaci

rozwija w czasie, niczym poezja, jedynie

nowojorskiej

krótki moment, odczucie, stan umysłu.

trudną do sklasyfikowania, zachowującą

bohemy

lat

50., kobietę

Podczas pokazu w Starym Browarze została
pokazana większość filmów artystki z oryginalnych nośników 16mm.

Andrzej Sapija
Opałka, jedno życie,
jedno dzieło
23.06.2010
Studio Słodownia +3
kurator:

Justyna Buśko

Częścią wydarzeń Jubileuszowych był premierowy pokaz
filmu dokumentalnego
Andrzeja Sapiji „Opałka,
jedno życie, jedno dzieło”,
który odbył się 23 czerwca,
na dzień przed uroczystym
otwarciem wystawy
Romana Opałki.
Andrzej Sapija jest autorem kilkudziesięciu
filmów dokumentalnych o sztuce, literaturze współczesnej i historii najnowszej,
a także filmów biograficznych, między
innymi o Igorze Przegrodzkim, Tadeuszu
Kantorze, Kazimierzu Karabaszu i Tadeuszu
Różewiczu.

Piotr Uklański
Summer Love
08.12.2010
Studio Słodownia +3
kurator:

Justyna Buśko

W grudniu zaprezentowaliśmy projekcję wyjątkowej,
pełnometrażowej produkcji
Piotra Uklańskiego z 2006
roku, zatytułowaną Summer
Love. Film był pokazywany
w Polsce tylko dwa razy, na
Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni (2006r.)
i Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
(2006r.)

trochę groteskowi. Podobnie jak w polskim

Ten „pierwszy polski western” został nakrę-

swojej dosłowności. Przestępca, w którego

cony w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,

rolę wcielił się znany hollywoodzki aktor Val

gdzie

małego

Kilmer, jest narratorem opowieści. Narracja

miasteczka bez nazwy, rodem z „Dzikiego

odbywa się jednak bez słów, które w filmie

Zachodu”. W rolach głównych - gwiazdy,

Uklańskiego często okazują się po prostu

którym pisana była hollywoodzka kariera:

zbędne. Są inne sposoby. Wystarczający jest

Katarzyna Figura jako Kobieta, Bogusław

już świetnie zrealizowany obraz; świat

Linda w roli Szeryfa. Autor filmu podkreślał

widziany między innymi z pozycji leżącego

w wywiadach ideę absurdu. W tak skonwen-

trupa; na przykład poprzez skórkę pomido-

cjonalizowany gatunek, jakim jest western,

ra, wciśniętego w jego oczodoły, która staje

którego językiem Uklański płynnie się

się natychmiast czerwonym filtrem na oku

posługuje, wprowadza jednocześnie coś

kamery. Wiele jest w tym filmie zaskakują-

całkiem nowego. Nie jest to tylko aspekt

cych elementów, poczynając od obsadzenia

narodowy; nie tylko osobisty głos dotyczący

aktorów w rolach, które reżyser uznał za

tożsamości etnicznej i kulturowej artysty

przeciwne ich ekranowemu wizerunkowi,

istniejącego w amerykańskim obiegu, czy

po wszelkie tego fabularne konsekwencje.

nawet polskiego społeczeństwa przez lata

Val Kilmer nie wypowiada ani jednej kwestii,

(a w sporej mierze wciąż) żyjącego amery-

Katarzyna Figura traci włosy na rzecz

kańskim mitem. To konsekwentne sprosta-

krwawych ran na łysej głowie, Bogusław

nie pewnej skodyfikowanej filmowej formu-

Linda mianuje się „chłopcem do bicia”…

postawiono

makietę

le, w której ujawnia się jednocześnie nowatorskie podejście oraz spojrzenie artysty na
kino jako medium sztuki. Istotny jest fakt,
iż w obsadzie znaleźli się w większości
polscy aktorzy. Polacy, mówiący po angielsku i udający kowbojów są w gruncie rzeczy

filmie „Żeniec” Janusza Kidawy z 1983 r.,
w którym główny bohater - Stach, prosty
góral uprawiający ziemię, w odpowiedzi na
ogłoszenie

matrymonialne

postanawia

przesłać swoje zdjęcie w stroju amerykańskiego farmera. To rola, w którą swego
czasu niejeden chciał się wcielić. Żyliśmy
przecież w kontekście także i kultury amerykańskiej, a jej symbole były dla nas zarazem
egzotyczne, jak i w szczególny sposób
bliskie.
Pomysł postaci nieżywego Poszukiwanego
to zabieg zabawny oraz błyskotliwy w całej

Projekcja

filmu

towarzyszyła

wystawie

„Tadeusz Kantor Piotr Uklański, The Year We
Made Contact“, którą można było oglądać
w galerii Art Stations do 21 stycznia 2011 r.

program
muzyczny

Ideą programu muzyki improwizowanej jest zapoznanie poznańskiej
publiczności z najciekawszymi nurtami współczesnej muzyki eksperymentalnej, wyrastającej na gruncie awangardowych doświadczeń
muzyki XX wieku.
W 2010 r. zaprezentowane zostały wybrane zjawiska współczesnej muzyki improwizowanej, nurtu
poszukującego w muzyce nowych brzmień i harmonii, balansującego na granicy koncertu i performance
(akcji artystycznej). Współcześni muzycy improwizują, używając przede wszystkim nowoczesnej elektroniki - laptopów, zaawansowanych przetworników cyfrowych, efektów przestrzennych, często przetwarzając na żywo reakcje publiczności zgrywane podczas koncertu i wchodząc w interakcję z przestrzenią,
w której grają.
współpraca: Łukasz Knasiecki / Mikołaj Ludwiczak

Steven Bernstein
& Sex Mob
Koncert
23.03.2010
Studio Słodownia +3

Sex Mob to grupa ponadczasowa: elitarny kwartet
w starym stylu, złożony ze
światowej sławy muzyków
z teczkami pełnymi partytur.
Jest to także grupa silnie osadzona
w teraźniejszości: w ich muzyce postmodernistyczne walce przechodzą w zdubowany
free jazz. To zespół, którego muzyka zachęca
publiczność do zabawy. Jest frapującym
połączeniem tego, co rozrywkowe, bachiczne – alkoholu i grupowej zabawy – z radością tworzenia – ekipą grającą eksperymentalny jazz, której muzyka niepostrzeżenie przechodzi w kierunku estetyki mainstream’u.
Sex Mob nagrali sześć płyt czerpiących
z repertuaru innych artystów (od Duke'a
Ellingtona po Johna Barry'ego, autora
muzyki do filmów o Jamesie Bondzie),
w czasie dziesięcioletniej kariery dwukrotnie zwyciężyli w plebiscycie magazynu
„Downbeat” (w kategoriach: Najlepsza płyta
akustyczna oraz Best Beyond Group, czyli
„Więcej niż najlepsza”). Ich ostatnia płyta –
Sexotica – to w pełni autorski album,
o którym lider mówi, że „to właściwie
opowieść o rozwoju i ewolucji grupy”. Album
ten jest rezultatem nieustannie toczącego
się dialogu między poszczególnymi członkami zespołu i paletą różnorodnych inspiracji.

Lider Sex Mob – Steven Bernstein – to
wirtuoz trąbki suwakowej, kompozytor,
aranżer, lider wielu zespołów i artystycznych projektów, nieraz śmiało wykraczających poza muzyczne konwencje. Związany
jest z Tzadikiem – legendarnym wydawnictwem Johna Zorna – w którym wydał kilka
płyt w serii Semitic Diaspora.
U progu
kariery, na początku lat 90., związany był
z zespołem Lounge Lizards, legendarną
i nieistniejącą już
kuźnią wielkich
artystycznych osobowości (takich jak John
Lourie, Arto Lindsay, Marc Ribot, John
Medeski, Tony Scherr i inni). Skomponował muzykę do takich filmów, jak na
przykład Get Shorty, Clay Pigeons, Fishing
with John oraz do znanych produkcji telewizyjnych Johna Lourie.
Zagrali w składzie:
Steven Bernstein – trąbka
Briggan Kraus – saksofon
Tony Scherr – gitara basowa
Kenny Wollesen – perkusja
DJ Olive – gramofony

Marc Ribot Trio
Koncert
23.04.2010
Studio Słodownia +3

Po niezapomnianym występie solo w 2009 roku Marc
Ribot powrócił do Starego
Browaru ze swoim nowym
projektem – Marc Ribot Trio
– w towarzystwie dwójki
znakomitych muzyków –
basisty Henry Grimes'a
i perkusisty Chada Taylora.
Mówi się, że projekt ten został oparty na
„improwizacyjnej telepatii i unikatowej
duchowej wspólnocie” całej trójki.
Marc Ribot to prawdziwy geniusz gitary,
który z łatwością łączy w swej grze zawiłe,
eksperymentalne pasaże z ostrymi, punkowymi zrywami, brzmieniami bliskimi współczesnej kameralistyce i piosenką autorską.
Prowadzi także grupę Los Cubanos Postizos,
w której na nowo definiuje brzmienie
muzyki latynoamerykańskiej. Artysta zyskał
największe uznanie, użyczając brzmienia
swojej gitary na najlepszych płytach Toma
Waitsa (Rain Dogs, Frank’s Wild Years), jako
wieloletni członek supergrupy Johna Luriego
– The Lounge Lizards czy jako flagowy
gitarzysta muzycznych projektów Johna
Zorna (Electric Masada, Bar Kokhba, The Gift).

Henry Grimes wybitny basista, którego
muzyczna aktywność sięga lat 50. XX wieku,
kiedy rozpoczynał karierę w rodzinnej
Filadelfii. Na swoim koncie ma występy
z takimi ikonami jazzu jak Albert Ayler, Don
Cherry, Archie Shepp, Charles Mingus,
Sonny Rollins, Pharaoh Sanders czy Mc Coy
Tyner. Po wielu sukcesach popadł na wiele
lat w zapomnienie, na nowo odkryty w 2002
roku przez Williama Parkera. To drugie
muzyczne życie znów stało się pasmem
ogromnych sukcesów i niewiarygodnej
muzycznej aktywności - od tamtej pory
zagrał prawie 4000 koncertów w ponad 20
krajach świata. Współpraca z tak wybitnymi
muzykami, jak Rashied Ali, Fred Anderson,
Bill Dixon, Dave Douglas czy wreszcie Marc
Ribot, spowodowała, że znów jest jednym
z najbardziej cenionych basistów na świecie.
Chad Tylor perkusista urodzony w Tempe
(Arizona), zaczynał od gry na gitarze. Perkusistą stał się po przeprowadzce do Chicago,
gdzie spotkał znakomitości jazzowej sceny Roba Mazurka, Jeffa Parkera (Tortoise)
i Erica Alexandra. Od tamtej pory krąży
między Chicago a Nowym Jorkiem, wciąż
łącząc w swojej twórczości wpływy obu
scen jazzowych. W Chicago stworzył swoje
najbardziej znane projekty - Chicago Underground oraz trio Sticks and Stones. Taylor
ma też na swoim koncie nagrania z Samem
Prekopem (The Sea and Cake), Jimem
O'Rourke, Derekiem Bailey, Eugene Chadbourne'm czy Kenem Vandermarkiem.

współpraca
fot. Piotr Kielan

fot. Ludwika Gnyp

Living
Sculptures

wystawa studentów i wykładowców
pracowni Działań Performatywnych
i Multimedialnych Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu
26.04 – 02.05.2010
Słodownia +2

z archiwum Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Art Show

wystawa artystów związanych
z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu
4.09 – 19.09.2010
Słodownia +1, +2, Stary Browar

z archiwum Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Nieoczywiste 2010
wystawa prac dyplomowych
zrealizowanych w Katedrze Fotografii
i Zaocznym Studium Fotografii
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
25.09 – 9.10.2010
Słodownia +1, +2, Stary Browar

fot. Piotr Kielan

Wrocław nie
do Poznania
wystawa prac pedagogów
Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu

9.11 – 30.11.2010
Słodownia +1, +2, Stary Browar

Living Sculptures
Bergamot, Weronika Bet, Sylwia Czubała, Jaś
Domicz, Izabella Gustowska, Alicja Jakubczyk,
Rafał Kwiczor, Małgorzata Mitręga, Tymon
Nogalski, Katarzyna Pacura, Michał Pawołek.
Idea Living Sculptures rodzi się z namysłu nad
trwaniem, chwilą, z potrzeby odnalezienia
własnego „ja”, ale i konfrontacji z innym
człowiekiem, z dostrzeżenia tego, co ważne
albo paradoksalnie tego, co śmieszne. Łączy
w sobie zarówno powagę, jak i ironię, ale
może przede wszystkim baczną obserwację,
wyczulenie na problemy społeczne, inność,
ale i przekorną zabawę. Żywi się codziennością, chociaż bywa, że zastyga w innym, np.
wirtualnym wymiarze.
Czasami rodzi się spontanicznie z intuicyjnej
reakcji na chwilę, bywa, że staje się starannie
zaprogramowanym działaniem. Może być
intymnym secret performance albo jak flash
mob, może stać się zbiorową wspólnie
zrealizowaną akcją. Tak więc dzisiaj Deleuzjańskie piękno chwili, przegrywa z mocnym
odczuwaniem rzeczywistości, w którym
funkcje delete, reset i frag stają się zwykłą
codziennością, a nawet koniecznością,
niepozwalającą na nadmierne roztkliwianie
się nad krótkim bytem living sculptures.
Tak więc tylko z historyczną zadumą odnosimy się do pierwowzoru, jakim był performance
(Singing Sculptures) z 1970 roku, wykonany
przez Gilberta i Georgea, czy realizacji Vanessy Beecroft z lat 1997–2009 z udziałem
tłumów wystylizowanych modeli pokazywanych w galeriach i miejscach publicznych.
Dyskusyjne, ale i bliższe dzisiejszym czasom,
wydają się być realizacje z ostatnich lat, jak
akcja (Wspólna sprawa) Pawła Althamera
z 2009 roku, czy performance duetu (Sędzia
Główny) zrealizowany w TVP Kultura w 2008
roku. Obszar sztuki dotykający problemu
Living Sculptures wydaje się być bardzo
pojemny i niejednoznaczny. Dodajmy więc
do niego nasze doświadczenia z ostatnich
kilku miesięcy 2010 roku. W swojej realizacji
wciągała nas w przewrotną grę.

Sylwia Czubała studentka (IV rok Edukacji
Artystycznej) – w dwu ekranowej wideoinstalacji (Living Room), w której najważniejsze pozostaje pytanie – na ile córka pozostaje
kopią swojej matki w podobieństwie
fizycznym w gestach, w ekspresji – ujawnionej po latach w tym samym pokoju w otoczeniu podobnych przedmiotów, a nawet
pozostającą w analogicznym związku
emocjonalnym z kamerującym ją mężczyzną.
Podobieństw w ludzkich deklaracjach mogliśmy się doszukiwać w instalacji Katarzyny
Pacury (I rok Intermediów), która na
zamieszczone na popularnych portalach
matrymonialnych fikcyjne ogłoszenia otrzymała około 1000 odpowiedzi. Beznamiętny
głos lektora w licznych powtórzeniach
buduje z nich „żywą rzeźbę”, aczkolwiek w
formule audialno-wirtualnej.
Od skojarzeń erotycznych usiłował nas
odwieść w swojej instalacji student (III roku
Malarstwa – Rafał Kwiczor) poddając pod
dyskusję pytanie – kto jest podglądającym,
a kto podglądanym i czy istnieje sprzężenie
zwrotne między tymi dwoma stanami.
Michał Pawołek (III roku Intermediów)
w wideo – (Human Sculpture) zwrócił uwagę
na sytuację w przestrzeni publicznej,
w której stanowimy wspólnie, chociaż
nieświadomie, cząstki ciągle zmieniającej się
formy – ludzkiej rzeźby.
Na ile „ludzką rzeźbą” z odruchami oczywistych przyjaznych, a na ile wyrachowanych
gestów jest ochroniarz z MPiK-u. Co ma
zakodowane w swoich zachowaniach –
empatię czy automatyzm profesjonalnych
zachowań? To pytanie prowokował zapis
akcji (dzień dobry / dzień dobry) Jasia Domicza – studenta I roku Intermediów.
Tymon Nogalski student (I rok Intermediów). W swoim performance próbował
zmierzyć się z doświadczeniem bezdomności.

Dwie realizacje odnosiły się bezpośrednio do
obszaru sztuki. Weronika Bet – studentka
(III rok Malarstwa) w prywatnej przestrzeni
wynajmowanego mieszkania odnajduje
tropy z obrazów Pieta Mondriana, Jacksona
Pollocka; w śladzie własnego ciała nawiązuje
ona do Antropometrycznych prac Yves
Kleina.

Art Show

Nieoczywiste 2010

Wrocław nie do Poznania

Wystawa prezentowała najnowsze dokonania artystów związanych z Uniwersytetem
Artystycznym w Poznaniu, w większości
skupionych wokół wydziału Komunikacji
Multimedialnej.

Nieoczywiste 2010 była kolejną z corocznych wystaw prac dyplomowych zrealizowanych w Katedrze Fotografii i Zaocznym
Studium Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Pokaz obejmował prace wideo, fotografie,
obiekty i instalacje intermedialne następujących artystów:

Wystawa prezentowała dyplomy licencjackie i magisterskie z pracowni prof. Krzysztofa J. Baranowskiego, prof. Piotra Chojnackiego, prof. Andrzeja P. Florkowskiego, prof.
Natalii LL i prof. Piotra Wołyńskiego.

Prezentacja prac pedagogów wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych odbywająca się
w Poznaniu w Starym Browarze, była
częścią szerszego projektu, mającego
zaprezentować wymiennie dorobek obu
uczelni artystycznych – poznańskiej i wrocławskiej.

Mirosław Bałka, Jan Berdyszak, Marcin
Berdyszak, Piotr Bosacki, Piotr Chojnacki,
Sławomir Decyk, Andrzej P. Florkowski,
Tomasz Gałecki, Izabella Gustowska, Jacek
Jagielski, Jakub Jasiukiewicz, Jarosław Klupś,
Leszek Knaflewski, Karolina Kubik, Piotr
Kurka, Natalia LL, Krzysztof Łukomski, Jerzy
Olek, Grzegorz Przyborek, Przemysław
Sanecki, Sławek Sobczak, Andrzej Syska,
Raman Tratsiuk, Marek Wasilewski, Kamil
Wnuk, Stefan Wojnecki, Piotr Wołyński.
Ekspozycja towarzyszyła Biennale Mediations 2010.

Wśród pokazywanych prac, oprócz fotografii, znalazły się m.in. instalacje intermedialne, realizacje wideo i obiekty fotograficzne.
W wystawie udział wzięli: Mateusz
Drabent, Marcin Gołębiewski, Tomasz
Hołyński, Piotr Krzysztoforski, Krzysztof
Malik, Katarzyna Novak, Sławomir Obst,
Maciej Rerek, Ewa Sobiecka, Weronika
Trojanowska, Katarzyna Tur, Kamil Wnuk
i Michał Zieliński.
Organizator: Uniwersytet Artystyczny w
Poznaniu / Współpraca: Art Stations Fundation, Stary Browar / Koordynacja: Jarosław
Klupś, Tomasz Gałecki, Ewa Bielańczyk /
Patronat medialny:Kwartalnik Fotografia,
Fotopolis.pl

Wrocław zaprezentował swoją kolekcję
w Starym Browarze w listopadzie,
natomiast poznański Uniwersytet Artystyczny – w grudniu, we Wrocławiu, w Muzeum Architektury. Ideą i myślą przewodnią
wystawy była, w pierwszym rzędzie, chęć
wzajemnej prezentacji własnego dorobku.
Te dwa środowiska uczelniane, pomimo
geograficznej
niewielkiej
odległości,
pomimo wielu częstych i bliskich kontaktów osobistych, żyły jakby w pewnym
oddaleniu i w pewnej wzajemnej niewiedzy.
Tak więc wspólne cechy obu uczelni: specyficzny profil, nowoczesne i szerokie kształcenie, dokonania zespołów dydaktycznych
składających się z wybitnych często
artystów różnych pokoleń, wreszcie wysoki
prestiż obu uczelni – to wszystko niejako
„wymusiło” zorganizowanie takich wystaw.
Gdy dodać do tego odmienności artystyczne
i odmienności tradycji, a także różną specyfikę obu środowisk (bo przecież szkoły
artystyczne nie są zawieszone w próżni i nie
wyrastają z niczego) mamy nagle, przy
pozornych podobieństwach dwie różne, ale
bardzo ciekawe propozycje godne konfrontacji.
Andrzej Klimcza-Dobrzaniecki

Daniel Léveillé Danse, fot. John Morstad

współpraca
5. festiwal
wiosny
18-21.03.2010
Studi Słodownia +3
BlowUp Hall 5050

Już po raz piąty, w dniach
18-21 marca, odbył się
w Poznaniu Festiwal Wiosny.
Jego oryginalna formuła,
zbudowana wokół interpretacji Święta Wiosny Igora
Strawińskiego, pozwala na
konfrontację bardzo różnych
doświadczeń artystycznych,
inspirowanych tym dziełem.
Stary Browar Nowy Taniec współpracuje
z Festiwalem niemal od początków jego
istnienia, goszcząc wiele z festiwalowych
zdarzeń. W 2010 roku w Studio Słodowni +3
odbywały się próby do produkcji festiwalowej 2011 pod kierunkiem Leszka Bzdyla (Teatr
Dada von Bzdülöw) oraz warsztaty taneczne
z Ivaną Milicevic. W Pasażu odbył się spektakl-happening Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej - Przebudzenie, a ponadto w Blow Up
Hall 50 50 odbyły się koncert Kwartetu A2
Krzysztofa Majchrzaka oraz projekt muzyczny Sacre Live! - z udziałem An On Bast oraz
Mooryca, SLG i Douglasa Greeda.

Rezydencja
Teatru Dada von
Bzdülöw na bazie
Święta Wiosny
Strawińskiego
15-20.03.2010
Słodownia

How to dance
Daniel Léveillé
works
Warsztaty
z Ivaną Milicevic
17-19.03.2010
Słodownia

Agnieszka
Zdrojek-Suchodolska
Przebudzenie
18.03.2010
Szachownica

Kwartet A2
Strawinariada A2
Sacre Live! Douglas Greed

18.03.2010
Blow Up Hall 5050

An On Bast
oraz Mooryc,
SLG i Douglas Greed
Sacre Live!
21.03.2010
Blow Up Hall 5050

Kwartet A2

f+cus
switzerland

La Ribot Laughing Hole, fot. Anouk Furst

Festiwal Focus to zapoczątkowany przez Art Stations
Foundation format cyklu zdarzeń artystycznych, promujących i przedstawiających
(często po raz pierwszy w Polsce) sztukę artystów różnych
dziedzin z jednego europejskiego kraju, miasta lub obszaru
językowego.

Cie Gilles Jobin
Black Swan
08.01.2010
Studio Słodownia +3

Gilles Jobin,
La Ribot
Powarsztatowy
pokaz pracy

Na serie festiwali Focus, będących w założeniu panoramą najciekawszych zjawisk
artystycznych danego miejsca, składają się
wystawy, koncerty, pokazy multimediów,
filmów oraz spektakli współczesnego tańca.
Wielogatunkowość w obrębie festiwalu ma
na celu nie tylko ukazanie twórczej dynamiki
poszczególnych miejsc, ale także integrację
lokalnych środowisk i publiczności wielu
różnych dziedzin, odzwierciedlającą również
niejednoznaczność gatunkową i multidyscyplinarność współczesnej sztuki.
Po prezentacjach awangardowych artystów
berlińskich i fińskich zaprezentowaliśmy
osiągnięcia artystów szwajcarskich. Obok
tych, których twórczość polska publiczność
mogła już poznać i których artystyczny rozwój
z entuzjazmem śledzi - takich jak Gilles Jobin
(taniec) czy The Young Gods (muzyka) - zaprosiliśmy także uznanych artystów, nigdy jeszcze
nie goszczących w Polsce, a znacząco wpływających na kształt nie tylko szwajcarskiej, ale
i europejskiej sztuki. Po raz pierwszy zatem
mieliśmy okazję gościć jedną z najbardziej
docenianych artystek performance La Ribot,
choreografa Marco Berrettiniego oraz kolektyw muzyczny Minimetal. Festiwalowi
towarzyszyły prowadzone przez Jobina i La
Ribot warsztaty dla młodych choreografów
z krajów byłego Bloku Wschodniego (Litwy,
Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier i Polski).
Program Focus Switzerland został stworzony
przez choreografa Gilles'a Jobin.

09.01.2010
CK Zamek, Sala Wielka

La Ribot
Laughing Hole
/ performance
09.01.2010
Art Stations +2

Instalacja powstała
w ramach performance
10-17.01.2010
Art Stations +2

Marco Berrettini
*MELK PROD.
iFeel
10.01.2010
Studio Słodownia +3

La Ribot
Treintaycuatropièces
distinguées&onestriptease
16-17.01.2010
Art Stations +1
Cie Gilles Jobin Black Swan, fot. Thierry Burlot

Minimetal
Problems in New York
performance-koncert
17.01.2010
Studio Słodownia +3

The Young Gods
Koncert akustyczny
10.03.2010
Studio Słodownia +3

01/2010

02/2010

08.01

05.02–13.04

Studio Słodownia +3

galeria Art Stations

09.01

05.02–13.04

Centrum Kultury Zamek

galeria Art Stations

09.01

19.02

performance
galeria Art Stations +2

Studio Słodownia +3

Cie Gilles Jobin
Black Swan

kalendarium

Gilles Jobin, La Ribot
Powarsztatowy pokaz pracy

La Ribot
Laughing Hole

10–17.01

La Ribot
Laughing Hole
Instalacja powstała w ramach performance
galeria Art Stations +2
10.01

Marco Berrettini *MELK PROD.
iFeel
Studio Słodownia +3
16–17.01

La Ribot
Treintaycuatropiècesdistinguées&ones
triptease
Art Stations+1
17.01

Minimetal
Problems in New York
performance-koncert
Studio Słodownia +3
18–24.01

Alternatywna Akademia Tańca
Peter Pleyer
Warsztaty / Coaching / Pokaz
Studio Słodownia +3
20–21.01

William E. Jones
Retrospektywa filmów
Studio Słodownia +3

Anselm Kiefer
Das Haar

Hubert Czerepok
Conspiratorium

Valie Export
Filmy 16mm

03/2010

04/2010

05/2010

10.03

20.04

07.05

The Young Gods
Koncert akustyczny
Studio Słodownia +3

5. festiwal wiosny

37 Short Fluxus Films (1962-1970)
Studio Słodownia +3
22.04–10.06

17–19.03

R. Buckminster Fuller
Synergetic Artist

Stary Browar

22.04–10.06

How to dance Daniel Léveillé works
Warsztaty z Ivaną Milicevic
18.03

Agnieszka Zdrojek-Suchodolska
Przebudzenie
Stary Browar / Szachownica
18.03

Kwartet A2
Strawinariada A2
Blow Up Hall

50 50

Loris Greaud
Shelter
galeria Art Stations
23.04

Marc Ribot Trio
Studio Słodownia +3
26.04–2.05

Living Sculptures

21.03

Sacre Live!
An On Bast oraz Mooryc,
SLG i Douglas Greed
Blow Up Hall

galeria Art Stations

50 50

22–26.03

Alternatywna Akademia Tańca
Simone Aughterlony
Coaching / Pokaz
Studio Słodownia +3
23.03

Steven Bernstein
Sex Mob
Studio Słodownia +3
27–28.03

Alternatywna Akademia Tańca
Polo Vaudeville
When modern use ballet – warsztaty
Studio Słodownia +3
08.03

Teatr Maat Projekt
Wake up in the evening
Studio Słodownia +3

towarzystwo gimnastyczne
nic
Studio Słodownia +3
12.05

Maya Deren
Filmy
Studio Słodownia +3
17.05

Anna Piotrowska
Kwadrat w szafie / fall(ing) ceil(ing)
Studio Słodownia +3

Sopocki Teatr Tańca
Powiększenie - Zoom Out
Centrum Kultury Zamek
18.05

Słodownia +2

Harakiri Farmers
We Are Oh So Lucky

26–30.04

Studio Słodownia +3

Alternatywna Akademia Tańca
Isabelle Schad
Coaching / Pokaz
Studio Słodownia +3

Magdalena Ptasznik
Exercises for a hero
Centrum Kultury Zamek

TO-EN Butoh Company
Przemiany
Centrum Kultury Zamek
19.05

Teatr Tańca Vogue
Mijanie
Studio Słodownia +3

Izabela Chlewińska
Ophelia is not dead
Studio Słodownia +3

Fizyczny Teatr Tańca
Projekt walki / Sekret Iwusia
Centrum Kultury Zamek
20.05

Teatr Tańca i Muzyki Kino Variatino
Kobieta, która zamiata las / Ale jest
jeszcze prawda...
Centrum Kultury Zamek

05/2010

06/2010

06/2010

Janusz Orlik
Live on stage

07.06

28.06.2010

Studio Słodownia +3

przestrzenie Starego Browaru

19.06
Jako „prezent” Art Stations Foundation w ramach
jubileuszu Teatru Wielkiego w Poznaniu

29.06.2010
Alternatywna Akademia Tańca

Studio Słodownia +3

Art Stations Foundation prezentuje
Happy

David Zambrano
Improvisation In Doors

21.05

Teatr Gestu i Ruchu
1287
Studio Słodownia +3

Zespół MTT Sieroszewice
Wiecznie wietrznie

Grupa Artystyczna Koncentrat
Orzech.Wiewiórka.
Work in Progress

Centrum Kultury Zamek

Teatr Wielki w Poznaniu

Barbara Bujakowska, Marcin Janus
3D-ANCE

23.06

Studio Słodownia +3

Edyta Kozak
Dancing for you longer than one
minute
Centrum Kultury Zamek

Andrzej Sapija
Opałka, jedno życie, jedno dzieło
Studio Słodownia +3
24.06–12.09

Roman Opałka
Oktogon / 1- ∞
galeria Art Stations

22.05

Reflections:
R. Buckminster Fuller
film dokumentalny

25.06–03.07

Stary Browar Nowy Taniec
na Malcie

galeria Art Stations +2

Małgorzata Haduch
Zona Segura
Studio Słodownia +3

Magdalena Przybysz
Mój Poland Drive
Studio Słodownia +3
23.05

Anna Nowicka
The no-body project

25–27.06
Premiera

Przybysz / Szwajgier / Wollny
Przesilenie letnie
performans w dwunastu aktach
Stary Browar
26.06
wp Zimmer

Varinia Canto Vila
during beginning ending
Studio Słodownia +3

Studio Słodownia +3

Irena Lipińska
hydrohypno
Studio Słodownia +3

26.06–03.07

Jakub Wittchen
Wystawa fotografii
Słodownia +2
28.06

Antonia Baehr
Laugh
Studio Słodownia +3

Jonathan Burrows
Writing Dance
Studio Słodownia +3
29.06

Teatr Dada von Bzdülöw
Czerwona Trawa
Studio Słodownia +3
30.06

Arkadi Zaides
Quiet
Studio Słodownia +3

07/2010

08-09/2010

10/2010

01.07
wp Zimmer

30.08–03.09

07.10

Coaching / Pokaz
Studio Słodownia +3

CK Zamek Sala Wielka

Charlotte Vanden Eynde
I’m Sorry It’s (Not) A Story
Studio Słodownia +3
01.07
wp Zimmer

Tarek Halaby
An attempt to understand my
socio-political disposition through
artistic research on personal identity in
relationship to the Palestinian-Israeli
conflict, Part One
Studio Słodownia +3
02.07

Jonathan Burrows
& Matteo Fargion
Cheap Lecture & The Cow Piece
Studio Słodownia +3

Alternatywna Akademia Tańca
Michael Schumacher

04.09–19.09

Art Show
wystawa artystów związanych z Uniwersytetem
Artystycznym w Poznaniu
Słodownia +1, +2
08.09
ASEM Poznań 2010

Michael Schumacher
/ Towarzystwo Prze-Twórcze
Improwizacja taneczna
Stary Browar Szachownica

Studio Słodownia +3

Art Stations Foundation presents
Happy
Studio Słodownia +3
08.10

Towarzystwo Prze-Twórcze
Unknown #3
Słodownia +2

Iwona Olszowska
Spacer
Studio Słodownia +3

25.09–09.10

Nieoczywiste 2010

Małgorzata Haduch / Unfinished
Company
Zona Segura

Słodownia +1, +2

Studio Słodownia +3

27.09

Teatr Dada von Bzdülöw
Czerwona Trawa

03.07

Melba Kolektyw
Open Jam Party

Teatr Bretoncaffe
Topinambur

Doris Stelzer
gender jungle – wo/man
Studio Słodownia +3
28/29.09
Premiera

Michael Schumacher
/ Towarzystwo Prze-Twórcze
just say it
Studio Słodownia +3

CK Zamek Sala Wielka

Teatr Maat Projekt
Wake up in the evening
Studio Słodownia +3

Wieczór improwizacji
Melba Kolektyw
Klub Festiwalowy Meskalina
09.10

Towarzystwo Prze-Twórcze
Unknown #3
Słodownia +2

Wojciech Kaproń / Lubelski Teatr
Tańca
Kosmos
CK Zamek Sala Wielka

Ula Zerek
Humuli Lupuli
Studio Słodownia +3

10/2010

11/2010

12/2010

09.10

02–07.11

04.12

Studio Słodownia +3

Warsztat reżyserii światła
Studio Słodownia +3

Barbara Bujakowska
& Marcin Janus
3D-ance
Anna Steller / Good Girl Killer
Delia
Teatr Polski

Harakiri Farmers & Ana Brzezińska
We Are Oh So Lucky
Teatr Polski

Wieczór improwizacji
Unfinished Company

Alternatywna Akademia Tańca
Bruno Pocheron

04.11–21.01

Tadeusz Kantor / Piotr Uklański
The Year We Made Contact
galeria Art Stations
04.11.2010–22.01.2011

Kantor (1985 r.)
reż. Andrzej Sapija
galeria Art Stations +1

Klub Festiwalowy Meskalina

09.11–30.11

10.10

Słodownia +1, +2

Janusz Orlik
Live on stage
Studio Słodownia +3

Anna Piotrowska & mufmi
fall(ing) ceil(ing)

Wrocław nie do Poznania

Isabelle Schad
& Laurent Goldring
Unturtled
Studio Słodownia +3
27.11

The Year We Make Contact (1984 r.)
reż. Peter Hyams
galeria Art Stations +1

Teatr Polski
28.11
17.10

Emio Greco
masterclass workshop
Studio Słodownia +3
18.10

Emio Greco/PC
Extra Dry
studio showing
Studio Słodownia +3

galeria Art Stations +1

Agnieszka Ryszkiewicz
& Nuno Bizzaro
histoire de...
Studio Słodownia +3
08.12

Piotr Uklański
Summer Love (2006r.)
Studio Słodownia +3
11.12

21.11

CK Zamek Sala Wielka

Polski Teatr Tańca
Wiosna - Effatha
Jesień - Nuembir

Andrzej Sapija
Gdzie są niegdysiejsze śniegi… (1983 r.)
Manekiny Tadeusza Kantora (1984 r.)
Istnieje tylko to co się widzi (1992 r.)
Próby tylko próby (1992 r.)
Nigdy już tu nie powrócę (1990 r.)

Solo Projekt 2010 / Premiery
Aleksandra Borys
Lost in details
Anna Nowicka
the truth is just a plain picture. said
bob.
Rafał Urbacki
Mt 9,7
Studio Słodownia +3

„Wielopole, Wielopole”
zapis filmowy Andrzej Sapija
galeria Art Stations +1
18.12

Koncentrat
Orzech. Wiewiórka.
Studio Słodownia +3
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