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Art Stations Foundation
Art Stations Foundation jest projektem wymyślonym i zainicjowanym przez Grażynę Kulczyk jako kontynuacja wieloletnich artystycznych działań Art Stations Foundation oraz dopełnieniem jej filozofii prowadzenia biznesu. Zgłębianie i próba opisu teoretycznego
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 oraz jej wartości w codziennym
życiu. Uczestnik, mimowolny bądź świadomy, kontaktuje się z projektami Art Stations Foundation w publicznych przestrzeniach
Starego Browaru lub w innych miejscach gdzie ludzie spędzają czas wolny lub choćby dokonują zakupów. Sztuce dedykowane są
również specjalne przestrzenie kilkupoziomowej galerii oraz sali teatralnej. Art Stations Foundation wspólnie ze Starym Browarem
proponują nową kategorię live stylu - art live style. Projekty Art Stations Foundation są interdyscyplinarną platformą dla fine arts,
tańca, filmu, designu i muzyki oraz ich teoretycznych eksploracji. Dla Grażyny Kulczyk naturalną konsekwencją działań stał się
wspólny projekt Art Stations i Starego Browaru. W wolnej przestrzeni parku przylegającego do Starego Browaru japoński architekt
Tadao Ando zaprojektował podziemne sale ekspozycyjne. Zaprojektowana przestrzeń będzie miejscem nie tylko wielu unikatowych
wydarzeń artystycznych, ale również stałej prezentacji kolekcji sztuki Grażyny Kulczyk.
Idea Art Stations jest obecna we wszystkich dotychczasowych i planowanych projektach wystawienniczych, jej nośność pozwala
nam na transponowanie jej w realizacji projektów artystycznych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Misja
Art Stations Foundation jest prywatną fundacją założoną przez kolekcjonerkę i pasjonatkę sztuki Grażynę Kulczyk w 2004 roku w przekonaniu, że sztuka może mieć pozytywną siłę oddziaływania na społeczeństwo, a obcowanie z nią stwarza szansę na lepsze, bardziej
kreatywne i świadome życie. Fundacji kreuje unikatowe w skali Poznania i kraju wydarzenia artystyczne wpisując Stary Browar na
kulturalną mapę Polski.
Misją Art Stations Foundation jest, poprzez sztukę, poszerzanie horyzontów i uaktywnianie w ludziach tego, co w nich najlepsze i
dzięki sztuce tworzenie bardziej kreatywnego, świadomego, wrażliwego społeczeństwa.
Celem Art Stations Foundation jest inspirowanie, koordynowanie i finansowanie działań propagujących współczesna kulturę i sztukę
oraz wspieranie rozwoju i promocja młodych artystów, których prace prezentowane są w towarzystwie uznanych już twórców.
Ideą jest stworzenie platformy dialogu wielu pokoleń artystów, konfrontacja uczniów i mistrzów, edukacja, promowanie najwyższej
artystycznej jakości oraz, poprzez pozostawanie jak najbardziej otwartym dla szerokiej publiczności, przerzucanie pomostu miedzy
artystą i odbiorcą współczesnej sztuki.
Działania programowe Fundacji koncentrują się wokół Dziedzińca Sztuki w Starym Browarze, gdzie w budynkach Art Stations i
Słodowni odbywa się wiele wystaw czasowych (z zakresu współczesnych sztuk pięknych, fotografii, designu). Są one również
miejscem koncertów i pokazów filmowych. Sztuki performatywne (zdarzenia teatralne i spektakle taneczne) znalazły swoją
przestrzeń w Studio +3, w budynku Słodowni.

Struktura Organizacyjna Fundacji
Fundacja została powołana przez Fundatora – Grażynę Kulczyk.
Fundator powołuje członków organów Fundacji. Organy Fundacji to:
Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

Do kompetencji Rady należy: ocena działalności bieżącej

Agnieszka Sumelka – Prezes Zarządu

Fundacji i nadzór nad działaniami Zarządu Fundacji; ustalanie
programów i planów działania Fundacji; zatwierdzanie struktury

organizacyjnej

Fundacji;

inspirowania

kierunków

działania Fundacji. Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady
określa Regulamin Rady Fundacji ustalony przez Fundatora.

Biuro Fundacji
Zespół pracowników Art Stations Foundation:
Joanna Leśnierowska – kurator programu performatywnego
Marika Zamojska – asystent biura
Natalia Draganik – koordynator produkcji

W skład Rady Fundacji wchodzą

Tamara Sztyma-Knasiecka – opiekun kolekcji

Grażyna Kulczyk

Roman Soroko – koordynator realizacji projektów

Jan Kulczyk

Łukasz Kędzierski – koordynator realizacji projektów

Dominika Kulczyk-Lubomirska

Wystawy
Program wystawienniczy Art Stations Foundation koncentruje się na prezentacji sztuki współczesnej, a jego misją jest prezentowanie prac wybitnych twórców z Polski i zagranicy przy jednoczesnej promocji i wspieraniu młodych, lokalnych artystów. Program
wystaw budowany jest wokół tematu kolekcji, a prezentacje to kolejne odsłony dzieł z kolekcji Grażyny Kulczyk oraz innych prywatnych lub instytucjonalnych kolekcjonerów, jak również indywidualne lub problemowe wystawy artystów, którzy odgrywają w
kolekcji rolę szczególną, organizujemy także wystawy młodych twórców współpracując z najważniejszymi uczelniami artystycznymi kraju. Art Stations stworzył w Starym Browarze pulsujące artystycznym życiem centrum, skupiające wokół siebie młodych
plastyków, kuratorów i krytyków sztuki, umożliwiając jednocześnie konfrontację publiczności z pracami wielu pokoleń twórców.
Odważnie propagujemy współczesną sztukę przełamując stereotypy w jej odbiorze.
www.grazynakulczyk.com / Agnieszka Sumelka / a.sumelka@artstationsfoundation5050.com

Kolekcja Transphotographiques
Od 2001 roku Transphotographiques upowszechnia i wspiera działalność fotograficzną w środowisku europejskim. Z tego też
powodu festiwal, odbywający się w samym sercu Europy – francuskim Lille, stanowi istotną część pejzażu międzynarodowej
fotografii. Wystawa retrospektywna, prezentowana w Poznaniu z okazji 7. rocznicy powstania Transphotographiques, będąca
selekcją najbardziej znaczących dzieł pokazanych w ramach wszystkich dotychczasowych edycji festiwalu, miała za zadanie
podkreślić tę charakterystyczną różnorodność.

Kolekcja Bunkra Sztuki w Starym Browarze
Od połowy marca do końca kwietnia w górnej i dolnej przestrzeni Art Stations można było oglądać obszerny zbiór prac blisko
dwudziestu artystów reprezentujących Kolekcję Bunkra Sztuki. Była to próba prezentacji oblicza kolekcjonerstwa instytucjonalnego w Polsce. Kolekcja Bunkra Sztuki powstaje od początku XXI wieku. Obejmuje prace artystów, którzy wpisują się w aktualną
refleksję sztuki i powstaje w oparciu o opinie niezależnych kuratorów oraz krytyków sztuki. Na przestrzeni zaledwie kilku lat, do
końca 2007 roku, zgromadzone zostały 92 dzieła 27 twórców. W pierwszej kolejności są to najbardziej reprezentatywni młodzi artyści
krakowscy, a w dalszej polscy i zagraniczni.
Dla prezentacji w Art Stations przygotowany został możliwie reprezentatywny, a zarazem obszerny zestaw, oddający charakter
całości zbiorów Bunkra Sztuki, który zaprezentowano w przestrzeniach galerii na obu poziomach.

Kolekcja Bunkra Sztuki w Starym Browarze
W dolnej przestrzeni, pozbawionej naturalnego światła pokazywane zostały filmy, projekcje oraz lightboxy. Tutaj pojawiły się m.in.:
prace mistrzów polskiej awangardy: projekcje publiczne Krzysztofa Wodiczko, filmy Józefa Robakowskiego, także prace artystów
młodszych: Marty Deskur, projekcje Waela Shawky’ego, Karoliny Kowalskiej i Małgorzaty Markiewicz oraz jeden z najnowszych
nabytków Kolekcji: projekcja Bogny Burskiej.
W górnej przestrzeni doświetlonej przez naturalne światło, prezentowane były prace m.in.: polskich klasyków malarstwa
współczesnego – Tomasza Ciecierskiego, Edwarda Dwurnika, Marka Sobczyka, artystów współtworzących słynną Grupę Ładnie
(1995-2001): Rafała Bujnowskiego, Marcina Maciejowskiego, Wilhelma Sasnala, a także Oskara Dawickiego, prace Łukasza
Skąpskiego oraz pełne ironii i humoru obiekty Janka Simona. Wśród pokazywanych tutaj prac był również silnie akcentowany temat
tożsamości człowieka, jego seksualności, a także kultury, zakorzenienia i stereotypów. Pojawia się on w fotograficznych pracach
Katarzyny Górnej, Alicji Żebrowskiej oraz najnowszym malarskim cyklu młodych krakowskich artystów Lidii Krawczyk i Wojtka
Kubiaka zatytułowanym Genderqueer. Pośród wymienianych artystów nie sposób pominąć twórczości Jadwigi Sawickiej, bogato
reprezentowanej przez obrazy, obiekty, i fotografię. Całość ekspozycji dopełniały wyrafinowane, poetyckie, pełne refleksji i napięć
czarno-białe fotografie Mikołaja Smoczyńskiego.
Wystawa w Galerii Stary Browar była piątą z kolei odsłoną Kolekcji po prezentacjach w Krakowie (2005, 2006, 2007) oraz Rzymie (2008).

ART STATIONS PREVIEW - IT FROM BIT
W maju 2009 przestrzeń galeryjna Fundacji zyskała nowy wymiar otrzymując nazwę Art Stations, jako zapowiedz realizacji nowej
przestrzeni dedykowanej sztuce, planowanej w przyszłości przez Fundatorkę w parku położonym przy Starym Browarze. Moment
ten zainaugurowała wystawa „It from bit”, kolejna odsłona prywatnej kolekcji dzieł sztuki Grażyny Kulczyk. Na potrzeby projektu
zostały wybrane prace dwóch artystów: Meksykanina Gabriela Orozco oraz Niemca Manfreda Mohra, którzy wykorzystują w swojej
twórczości algorytmy korzystając z pomocy komputerów.

ART STATIONS PREVIEW - IT FROM BIT
Gabriel Orozco (ur. 1962) to jeden z najbardziej wpływowych artystów swojego pokolenia. Swobodnie też porusza się pomiędzy malarstwem, wideo, fotografią, rzeźbą czy instalacją. Trzykrotnie był uczestnikiem biennale w Wenecji i Documenta w Kassel. Miał indywidualne wystawy w najlepszych muzeach i galeriach świata: MOCA w Los Angeles, Hirschorn Museum w Waszyngtonie, Serpentine Galery
czy White Cube w Londynie. Drzewo Samuraja (The Samurai Tree), to najnowszy, pokazywany w Poznaniu, rozbudowany cykl prac
Gabriela Orozco. Artysta daje w nim wyraz fascynacją szachami, a przede wszystkim niepodobnym do innych algorytmem poruszeń
figury konika zwanego też rycerzem, a niekiedy samurajem. Jest to jedyna z figur, która może na szachownicy wytyczyć koło.
Obrazy namalowane zostały tradycyjną metodą – płaty złota i tempera jajkowa są nałożone na cedrową deskę – w zamyśle mają
przywołać skojarzenia z dawnymi ikonami. Rygoryzm teologicznych założeń stojących za ikonografią średniowiecznych przedstawień
świętych zostaje tu zastąpiony rygorem szachowego algorytmu. Koło jako kształt idealny odnosi się zarówno do świata geometrii, jak
i świata organicznego. Podobnie szachy, wnoszą nie tylko estetykę myślenia i działania spekulatywnego, ale stanowią również swoiste
odbicie natury. Orozco uważa grę za wyższy stopień syntezy postrzegania i spekulatywnej emulacji natury. Tym samym The Samurai Tree
to jedna z najciekawszych i najbardziej radykalnych propozycji ujęcia idei pejzażu obecna we współczesnej sztuce.

ART STATIONS PREVIEW - IT FROM BIT
Z kolei Manfred Mohr (ur. 1938) jest pionierem sztuki z wykorzystaniem algorytmów i komputerów. Przeszedł do historii jako
pierwszy artysta, którego cała wystawa została przygotowana dzięki algorytmowi napisanemu dla komputera. Było to w 1971 roku
w Musee d’art Moderne. Jego prace znajdują się w kolekcjach takich muzeów jak: Louisiana Museum of Modern Art pod Kopenhagą,
Kunstmuseum w Bonn, Museum Ludwig w Kolonii, Stedelijk Museum w Amsterdamie czy Muzeum Sztuki w Łodzi. Przez niemal trzy
dekady Mohr tworzył tylko czarno-białe kompozycje (tak jak obecna na wystawie w Poznaniu praca P-350/E z 1984 roku czy dziesięć
lat starsza praca P-155/cl), by w 1998 roku zacząć używać kolorów. W 2002 roku stworzył specjalny mały komputer osobisty, który
obsługuje jego programy „space.color” oraz „subsets”. Dzięki temu możemy na ekranie LCD obserwować zmieniające się, dzięki programowi komputerowemu, kolory. Jedną z takich prac (P-1011/C subset motion z 2005 roku), zobaczyliśmy na poznańskiej wystawie.
Wystawa „ART STATIONS PREVIEW - IT FROM BIT” postawiła przed nami pytania: Czy artysta tworząc algorytm generujący dzieło
sztuki nadal jest artystą czy tylko programistą? A może to komputer, przetwarzając dane i nadając pracy ostateczny kształt, jest
„autorem” dzieła sztuki? I jeśli artysta-algorytmik pozostaje jednak artystą, to co jest kreacją? Tworzenie algorytmu? Kuratorami
wystawy byli Piotr Krajewski oraz Piotr Bazylko.

Art must be beautiful...

Wystawa artystów z kręgu pracowni Izabelli Gustowskiej
„Art must be beautiful” to cytat z videoperformance Mariny Abramovic z 1975r. Piękno w XX wieku traci swoją znaczącą pozycję, staje
się niepotrzebne, co nie znaczy, że zostaje wyeliminowane, wprost przeciwnie, zyskuje nowe aktualne interpretacje, w dużym
stopniu żywi się codziennością, zbliża się do życia, do człowieka - ciągle się aktualizuje. Człowiek zawsze na nowo postrzega świat i
na nowo go interpretuje. Dlatego jak pisze W. Welsch: „Artyści winni być cały czas czujni i wytrącać nas z wygodnych przyzwyczajeń,
wskazywać na odmienność i różnice...”

Art must be beautiful...

Wystawa artystów z kręgu pracowni Izabelli Gustowskiej
Na wystawie zostały zaprezentowane realizacje oraz działania studentów i absolwentów Pracowni Działań Performatywnych i Multimedialnych prowadzonej przez prof. Izabellę Gustowską w Katedrze Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Wystawie towarzyszył katalog z tekstem Justyny Ryczek, autorki książki „Piękno w kulturze ponowoczesnej”. Wystawa była
wynikiem współpracy Art Stations Foundation z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Artyści: Bergamot, Paweł Fasiecki, Marta Jurkowska, Anna Kalwajtis, Ada Karczmarczyk, Dymitri Kiełbasiewicz, Karolina Kubik, Sebastian
Kurdelski, Marta Mariańska, Tomek Mróz, Olga Ozierańska, Errico Pasquale, Monika Pich, Justyna Ptak, Aneta Ptak, Diana Ronnberg,
Rżnięty Kryształ, Samuli Waegelein, Alicja Sowiar, Magdalena Szczurzewska, Marc Tobias Winterhagen, Kamil Wnuk, Piotr Żyliński.

Brzuch / Wojciech Bąkowski / Piotr Bosacki / Tomasz Mróz / Konrad Smoleński / Radek Szlaga / Magdalena Starska
Pomieszczenia Słodowni Starego Browaru najczęściej służą prezentacji oraz promocji sztuki artystów młodych, zadamawiających
się dopiero na rynku sztuki. Taki jest też Brzuch, wystawa artystów, którzy reagują impulsywnie i odważnie, których łaczy podobna
wrażliwość i charakter ekspresji, skłonność do ryzyka i brak pruderii. Brzuch to miejsce centralne jeśli brać pod uwagę mapę ciała
oraz jego strukturę. Ukrywa narządy wewnętrzne, ochrania funkcje ciała, jest narażony na niebezpieczeństwo śmiertelne, dlatego
jest miejscem szczególnej wrażliwości.

Brzuch / Wojciech Bąkowski / Piotr Bosacki / Tomasz Mróz / Konrad Smoleński / Radek Szlaga / Magdalena Starska
Jeśli przenieść ten podział na teren sztuk pięknych, „sztuka głowy” byłaby sztuką intelektualną, stawiałaby problem, podnosiła
kwestie, dążyła do abstrakcji lub, w lżejszej wersji, skłaniała do intelektualnych igraszek. „Sztuka brzucha” byłaby dosadna, ekspresyjna i skierowana bezpośrednio do widza.
Estetyka / ekspresja penerska nie unika brudu i zakłóceń, przypadku, rozmyślnie „zanieczyszcza” dzieło. Lubi dysonans i zgrzyt. Pozostaje poetycka i fantazyjna. Odrzuca oficjalny język sztuki – zespół tematów i rozwiązań formalnych jest inny, niż w „głównym
nurcie”. Nie pojawia się tematyka społeczna i „zaangażowanie” w sensie politycznym. Wizja świata wychodzi od pojedynczego
człowieka, jest staromodnie indywidualistyczna. Równie staromodne jest jej przywiązanie do stylu – każdy z artystów wypracował
autorski język wypowiedzi. Stąd świeżość i komunikatywność tej sztuki – minimalizując do kpiarskiej ironii wątki autotematyczne
otwiera się na komunikację z widzem, na wymianę doświadczeń. Często posługuje się dźwiękiem w przekonaniu, iż jest to komunikat równoprawny i równie czytelny, jak słowo i obraz. Kuratorem wystawy był Michał Lasota.

Paweł Wocial „Spirit of Ecstasy”
Realizując ideę wsparcia dla młodego pokolenia twórców Art Stations Foundation zrealizowała niezwykle interesujący projekt
poznańskiego artysty Pawła Wociala. Naturalnej wielkości Rolls Roys z charakterystyczną statuetką Spirit of Ecstasy na masce, zbudowany z tysięcy zabawek „Made in China”. Zderzenie dwóch skrajnie odmiennych przedmiotów i dwóch skrajnie różnych
wrażliwości. Rolls Roys jako synonim luksusu, bogactwa i najwyższej klasy jakości. Tanie zabawki – tandety, bylejakości i powszechnej dostępności. W pracy Wociala arystokrata motoryzacji został zdegradowany do najniższej klasy, a zabawki uzyskały status jego
budulca, tracąc swoje pierwotne znaczenie. Potęga zachodniej ekspansji i siła wschodniej masowości połączone w nierozłącznym,
globalnym symbolu. Kuratorem wystawy był Przemysław Jędrowski.
Pawel Wocial jest autorem instalacji, obiektów, scenografii, filmów, instalacji wideo oraz akcji w przestrzeni publicznej. Absolwent
wydziału rzeźba ASP w Poznaniu (2003). W latach 2002 – 2007 współzałożyciel i członek grupy MISIETUPODOBA, odpowiedzialnej
za szereg akcji w przestrzeni miejskiej. Wystawiał m.in. w Niemczech, Holandii, Turcji. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Taniec
Projekt STARY BROWAR NOWY TANIEC to unikatowy w Polsce, wielopoziomowy program 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 pierwszego i wciąż jedynego w
Polsce miejsca regularnych całorocznych prezentacji 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), a tym samym inspirowanie lokalnego środowiska tanecznego do radykalnych eksperymentów i koncentracji na ruchowych (i nie tylko) poszukiwaniach
formalnych.
fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Taniec
Nadrzędną misją programu jest wykreowanie w Studio Słodownia +3 w Starym Browarze centrum choreografii – miejsca zarówno
prezentacji spektakli, jak również (a nawet przede wszystkim) „przestrzeni kreacji” - punktu spotkań młodych polskich artystów z
międzynarodowym środowiskiem tańca współczesnego; – centrum umożliwiające w profesjonalnych warunkach tworzenie i
promocję sztuki współczesnej choreografii. Ważnym zadaniem programu jest także rozbudzenie zarówno w artystach, jak i
publiczności, głębszej świadomości bogactwa współczesnych zjawisk tanecznych, a poprzez dyskusję i pobudzenie dotąd nieobecnej
teoretycznej refleksji, przygotowanie odpowiedniego gruntu dla dynamicznego rozwoju sztuki choreografii w Polsce. Od momentu
powstania, program Stary Browar Nowy Taniec, podążając za swoją misją, konsekwentnie się rozwija z każdym rokiem działalności
wzbogacając się o nowe elementy - obok regularnych prezentacji spektaklowych i kończącego każdy sezon festiwalu prowadzone są
także działania produkcyjne, edukacyjne, program rezydencyjny dla młodych twórców oraz cykl taniec.doc – spotkania z artystami i
cykl wykładów o historii i teorii tańca współczesnego.
www.starybrowarnowytaniec.pl / Joanna Leśnierowska / j.lesnierowska@ artstationsfoundation5050.com
fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Spektakle / Prezentacje
W ciągu 4 lat trwania projektu Studio Słodownia +3 gościło ponad setkę zdarzeń tanecznych z udziałem artystów z całej Europy
(m.in. Holandii, Szwajcarii, Norwegii, Austrii, Francji, Niemiec) i Polski. Zwieńczeniem cyklu comiesięcznych prezentacji jest co roku
cykl przedstawień Stary Browar Nowy Taniec na Malcie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta. To tygodniowe
święto tańca w Starym Browarze stanowi atrakcyjną prezentację regularnych działań tanecznego programu Art Stations Foundation i niepowtarzalną (często pierwszą) okazję do spotkania z największymi gwiazdami światowego tańca.
Gilles Jobin: Text to Speech / fot. © Dorothee Thebert

Spektakle / Prezentacje
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? Jej celem jest zarysowanie aktualnej mapy polskiego współczesnego tańca,
która wzbogaca się z roku na rok o nowe zespoły, ośrodki, imprezy. Poprzez oglądanie spektakli oraz pospektaklowe rozmowy z
twórcami i publicznością, program podejmuje próbę nazwania problemów, z jakimi borykają się na co dzień tancerze i choreografowie, a także rozpocząć dyskusję nad kondycją i przyszłością tańca współczesnego w Polsce.
Gilles Jobin: Text to Speech / fot. © Dorothee Thebert

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie
Program STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE to festiwalowa prezentacja w pigułce całorocznych działań Studia Słodownia
+3. Cieszące się ogromnym zainteresowaniem prezentacje w ramach festiwalu Malta spełniają jednocześnie niezwykle ważną rolę
promocyjną dla sztuki tańca 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 refleksję i auto-refleksję oraz eksponują odwołania twórców do własnej tradycji oraz potrzebę dyskutowania i kreowania
teorii tanecznej sztuki.
Pierwsza edycja festiwalu (2006) prezentowała światowej sławy artystów europejskich wyznaczających swoją pracą najnowsze trendy
w sztuce tańca (Xavier le Roy, Boris Charmatz, Willi Dorner) oraz artystów młodego pokolenia szturmem zdobywających europejskie
sceny (Simone Aughterlony, New Art Club). Respektując (teatralny) charakter maltańskiej imprezy, reprezentowane były różne gatunki
w obrębie zjawisk tanecznych – od teatru tańca (Anoukvandijk dc, towarzystwo gimnastyczne) poprzez spektakle z pogranicza kilku
New Art Club: dance, jokes and dance jokes / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie
aż do form zdawałoby się (zwłaszcza w Polsce) radykalnych jak spektakl-wykład Xaviera Le Roy.
Druga edycja festiwalu (2007) poprzez zaproszone spektakle dyskutowała relację współczesnych artystów do własnej przeszłości i
tradycji. Wydarzeniem festiwalu (obok świetnych prezentacji m.in. Eszter Salamon (HU), Jonathana Burrowsa (UK), Andre Gingrasa
sześćdziesiątych stała się ikoną i ideologiem post modern dance – tanecznej rewolucji, która raz na zawsze zmieniła oblicze
współczesnego tańca i wyznaczyła późniejsze kierunki jego rozwoju, prowadząc w prostej linii do dzisiejszej choreografii konceptualnej.
Motywem przewodnim Starego Browaru Nowego Tańca na Malcie (2008) było z kolei zagadnienie minimalizmu w tańcu
współczesnym – jednej z wiodących tendencji w najnowszej awangardowej choreografii. Wyobraźnia i poezja były bohaterami
większości zdarzeń na scenie w Studio Słodownia +3, a po raz pierwszy w Polsce prezentowaliśmy najciekawszych młodych europejskich choreografów - Philippa Gehmachera (AUT), Ivane Muller (HOL), Ivo Dimcheva (BUL) oraz bardziej znanych doświadczonych
artystów takich jak New Art Club (UK) czy Yann Marussich (CH); jednym z istotnych wydarzeń towarzyszących festiwalowi była
pierwsza w Polsce prezentacja-instalacja poetyckich filmów o tańcu i choreografach wielokrotnie nagradzanego francuskiego
reżysera Pierre’a Coulibeuf ’a.
www.starybrowarnowytaniec.pl/malta
New Art Club: dance, jokes and dance jokes / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

New Art Club: dance, jokes and dance jokes / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Produkcje
Kładąc szczególny nacisk na wspieranie lokalnego środowiska tanecznego, już od początku swojej działalności program Stary
Browar Nowy Taniec stwarza polskim artystom profesjonalne warunki do pracy. Od tamtego czasu w repertuarze Starego Browaru
pojawiło się 10 oryginalnych produkcji tanecznych, a stałe miejsce pracy i prezentacji zyskały także poznańskie zespoły towarzystwo gimnastyczne oraz młodzież ze Sceny Tańca Współczesnego.
Janusz Orlik: Live on stage / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Produkcje
W każdym sezonie program wspiera produkcyjnie lub koprodukcyjnie jedną większą i kilka mniejszych polskich produkcji tanecznych. Wydarzeniem ostatniego sezonu była polsko-amerykańska światowa premiera spektaklu Factor T teatru Dada von Bzdülöw,
który powstawał podczas miesięcznej rezydencji zespołu w Starym Browarze (premiera polska - marzec 2008; premiera
amerykańska – wrzesień 2008). Przedstawienie zostało okrzyknięte przez krytyków najlepszym spektaklem tanecznym 2008 roku i
odniosło także wielki sukces podczas swoich prezentacji w Nowym Yorku (Danspace, październik 2008). W 2008 roku swoje kolejne
solowe produkcje zrealizowali także m.in. artyści związani bliższą stałą współpracą z Art Stations Foundation – Janusz Orlik (Live on
Stage; listopad) oraz Mikołaj Mikołajczyk (Z tobą chcę oglądać świat; grudzień).
Od 2006 r. funkcjonuje także powołany do życia jako pierwszy w Polsce program rezydencyjny SOLO PROJEKT, w ramach którego co
roku troje młodych polskich artystów zyskuje (często po raz pierwszy w karierze) szansę i środki konieczne do stworzenia spektaklu
solowego.
Janusz Orlik: Live on stage / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Solo Projekt / Rezydencja
Podstawową ideą programu rezydencyjnego SOLO PROJEKT, którego pierwsza edycja odbyła się w 2006 r., jest wspieranie polskich
twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego. Program przeznaczony jest dla tancerzy i
początkujących choreografów, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”. Szczególny nacisk,
zgodnie z ideą całego programu, postawiony jest tutaj na proces twórczy i artystyczny eksperyment z nadzieją na podjęcie próby
refleksji nad sztuką tańca i być może zredefiniowania samego jej pojęcia lub poszukiwania nowych środków cielesnej ekspresji.
Karol Tymiński: Orlando / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Solo Projekt / Rezydencja
Jedynym wymogiem formalnym projektów zgłaszanych do konkursu jest co roku odrzucenie wszelkich rekwizytów i „ograniczenie”
scenografii spektaklu do PUSTEJ PRZESTRZENI co wynika bezpośrednio z motta towarzyszącego projektowi – słów angielskiego
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 i Karol Tymiński. Novum w ramach projektu 2008 był udział artysty-reżysera światła
Bruno Pocherona z Berlina.
Karol Tymiński: Orlando / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Edukacja
Działalność edukacyjna i projekty wspierające rozwój zawodowego środowiska polskiego tańca, stały się obok prezentacji
najwyższej klasy międzynarodowych spektakli ważnym wyróżnikiem programu Stary Browar Nowy Taniec, czyniącym ze Starego
Browaru prawdziwe centrum polskiego tańca. Obok programu rezydencyjnego SOLO PROJEKT, od początku 2007 r. rozwija się
także dynamicznie program zawodowych intensywnych treningów choreograficznych (coaching projects), który wobec braku
zawodowego kształcenia i doskonalenia tanecznego w Polsce stał się dla polskich artystów nie tylko unikatową okazją do artystycznego rozwoju i spotkania z mistrzami-choreografami z zagranicy, ale także zaoferował im przestrzeń dla, nie tyle produkcyjnej, co
badawczej pracy w studio – rzadką w Polsce okazję poszukiwania i doskonalenia własnego artystycznego języka pod okiem tanecznych osobowości (m.in. artystów New Art Club (improwizacja/ teatr tańca) czy Nigela Charnocka (teatr fizyczny).
Nigel Charnock - coaching / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Edukacja
By jednak taniec współczesny mógł się swobodnie rozwijać, a artyści mogli podejmować nowe artystyczne wyzwania i eksperymenty (w które z definicji już wpisany jest także element ryzyka i niepowodzenia), potrzebne jest przyjazne środowisko i
rozumiejąca, wprowadzona w arkana artystycznego procesu, publika. Nie zapominając o niej w ramach programu Stary Browar
Nowy Taniec stworzono serię warsztatów tanecznych organizowanych co drugi miesiąc razem ze Stowarzyszeniem Towarzystwo
Gimnastyczne oraz cykl spotkań poświęconych historii i teorii tanecznej sztuki – TANIEC.DOC. Dzięki regularnym wykładom
poznańska publiczność spogląda na najnowszy taniec w odpowiedniej perspektywie, poszerza o nim wiedzę, a także coraz intensywniej o przyszłości choreografii dyskutuje; dzięki regularnym zajęciom praktycznym i możliwości oglądania spektakli na
najwyższym światowym poziomie – nieprzerwanie „zaraża się” tanecznym bakcylem. Pełne sale na wszystkich zdarzeniach w
ramach programu Stary Browar Nowy Taniec, rosnące zainteresowanie produkcjami powstającymi w Browarze i wspieranymi
przez Art Stations Foundation oraz głosy uznania w branżowej i codziennej prasie potwierdzają wagę programu i jego wyjątkowe –
nieustannie bijące twórczą energią - miejsce na tanecznej mapie kraju.
Nigel Charnock - coaching / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Polska Platforma Tańca
Taneczne życie w Polsce intensyfikuje się z roku na rok – świadczy o tym wciąż wzrastająca ilość nowopowstałych zespołów, miejsc
prezentacji, premier, festiwali, projektów edukacyjnych. Dzięki zainteresowaniu tańcem imprez teatralnych rozrasta się taneczna
publiczność, coraz częściej możemy też o tańcu czytać – nie tylko w Internecie, ale także na łamach specjalistycznych teatralnych
gazet. Mnożą się taneczne warsztaty, powstają od dawna wyczekiwane szkoły, zagraniczne uczelnie zapełniają się polskimi studentami, a artyści coraz odważniej poszukują dla siebie nowych artystycznych ścieżek.
Mikołaj Mikołajczyk: Waiting / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Polska Platforma Tańca
Ta sytuacja nie przekłada się jednak wciąż na jakiekolwiek oficjalne programy wspierające i promujące współczesny polski taniec. W
toczących się środowiskowych dyskusjach (zarówno w prasie, jak i w festiwalowych kuluarach i na forach internetowych) jednym z
wciąż powracających tematów jest znikoma obecność polskich artystów na scenach międzynarodowych (co pociąga za sobą
naturalną izolację, brak kontaktu z tanecznym światem, brak wymiany doświadczeń i w rzeczywistości także ograniczoną dostępność
do projektów i grantów zagranicznych). Z problemem tym bezpośrednio związana jest potrzeba regularnej (festiwalowej) narodowej
prezentacji osiągnięć współczesnego tańca zagranicznym kuratorom i szefom festiwali – przedsięwzięcie znajdujące się w kalendarzu
imprez każdego już prawie kraju na świecie. A w ślad za tym – niezwykle istotna w obecnym momencie wydaje się wzmożona potrzeba
profesjonalnej dokumentacji i promocji polskiego tańca i jego najbardziej obiecujących artystów.
Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (polski partner TransDanse Europe) oraz Art
Stations Foundation zorganizowały w Poznaniu w dniach 9-11. października 2008 POLSKĄ PLATFORMĘ TAŃCA – trzydniowy przegląd,
którego podstawowym celem było uaktualnienie mapy polskiego tańca współczesnego i prezentacja zagranicznym gościom –
prezenterom, kuratorom, dyrektorom centrów tańca i festiwali – kilkunastu najciekawszych spektakli tanecznych artystów młodego
pokolenia, którzy stanowić mogą rodzaj najlepiej rokującej dla przyszłości tej sztuki „narodowej reprezentacji tańca”.
Mikołaj Mikołajczyk: Waiting / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Polska Platforma Tańca
Projekt platformy obejmował nie tylko prezentację wyselekcjonowanych przez 5-osobowe jury spektakli, ale także dyskusje
panelowe podejmujące próbę analizy obecnej sytuacji i przyszłości sztuki tańca w Polsce, oraz spotkania (połączone z prezentacjami
fragmentów prac na dvd) z już uznanymi artystami o ustalonej renomie i pozycji, których spektakle stanowią doskonały kontekst i
punkt odniesienia dla prezentacji młodego pokolenia artystów decydujących dziś o kształcie rozwoju polskiej choreografii.
W ramach Platformy zaprezentowano 14 przedstawień; prezentacjom towarzyszył także katalog i promocyjne DVD zawierające
informacje o zespołach i kilkuminutowe fragmenty wszystkich prezentowanych spektakli. Tym samym promocja polskiego tańca
zyskała szeroki zasięg, zarówno geograficzny, jak i czasowy, służąc nie tylko jako bezpośrednia dokumentacja październikowej platformy, ale także jako katalog najbardziej obiecujących polskich artystów tańca („narodowej reprezentacji”), których pracę warto
śledzić i wspierać w ciągu kolejnych dwu lat, jakie upłyną do organizacji kolejnej platformy (zaplanowanej na październik 2010 roku).
www.polskaplatformatańca.pl

Mikołaj Mikołajczyk: Waiting / fot. Jakub Wittchen www.jakubwittchen.com

Film
Program filmowy prowadzony przez Art Stations Foundation skupia się na prezentacji najważniejszych dzieł światowego filmu awangardowego i eksperymentalnego. Na prezentowanych przeglądach, przedstawiane są unikalne dzieła filmowe z oryginalnych taśm
16mm, sprowadzanych specjalnie na projekcje z kolekcji europejskich. Prace filmowe towarzyszyły wszystkim najważniejszym
kierunkom sztuki XX wieku. W okresie międzywojennym film traktowany był przez awangardowych artystów na równi z malarstwem
i rzeźbą. Po wojnie nastąpiła eksplozja kina eksperymentalnego w Stanach Zjednoczonych, znana jako ruch New American Cinema.
Równoczesne eksperymenty artystów europejskich czy nieco późniejszy strukturalizm wpisały film trwale w historię sztuki XX wieku.
Łukasz Knasiecki / Roman Soroko r.soroko@artstationsfoundation5050.com

Asian Shorts
Niesłabnące zainteresowanie Dalekim Wschodem i fascynacja takimi reżyserami jak Wong Kar–Wai czy Tsai Ming–Liang, zachęca do
dalszych poszukiwań w obszarze kinematografii azjatyckiej. Program ASIAN SHORTS pokazał panoramę najnowszych, eksperymentalnych, krótkich form filmowych z Chin, Hongkongu i Tajlandii. W kilku programach prezentowane były prace zróżnicowane
pod względem tematycznym i formalnym: od klasycznej fabuły po awangardowe eksperymenty, od prac studenckich, po poszukiwania doświadczonych mistrzów, od produkcji nieprofesjonalnych czy niezależnych, po produkty komercyjne.

Video z Portugalii
W ramach programu video zaprezentowaliśmy obszerny wybór najnowszych prac video z Portugalii. W Portugalii medium pojawiło
się dopiero pod koniec lat 70. Musiało jednak minąć wiele lat zanim stało się uprzywilejowaną i niezależną formą artystycznej
ekspresji. Grupa twórców o odpowiednim przygotowaniu technicznym i artystycznym wyłoniła się w ciągu ostatniego
dziesięciolecia. W tym czasie sztuka wideo zyskała należną jej pozycję w galeriach i instytucjach kultury. Niektórzy artyści, jak na
przykład Alexandre Estrela czy João Onofre doczekali się wystaw indywidualnych w portugalskich muzeach. Obaj artyści, podobnie
jak Catarina Campino, Filipa César, Noé Sendas, Rui Calçada Bastos, Susana Mendes Silva i Vasco Araújo mieli kontakty z zagranicznymi instytucjami i galeriami, zwłaszcza europejskimi, dzięki czemu zdobyli znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.
The Mirror Suitcase Man / fot. Rui Calçada Bastos

Onedotzero
Onedotzero to doroczny brytyjski festiwal sztuki ruchomego obrazu prezentujący najnowsze animacje, teledyski, fabularne sekwencje gier komputerowych, wideo oraz filmy, fabularne krótkometrażówki i dokumenty wyróżniające się oryginalną formą
graficzną. Na pokaz złożyły się prace przekraczające ograniczenia gatunkowe i łączące rozmaite dziedziny: film, wideo, design,
modę i architekturę, podzielone na siedem programów. Podczas prezentacji Onedotzero pokazaliśmy wybrane programy: wow +
flutter, wavelength, extended play, nexus productions retrospective, terrain.

Jonas Mekas „Lost, Lost, Lost”
Film Lost, Lost, Lost to złożony z czterech części (4 reels), pierwszy z filmowych dzienników Mekasa, w których za pomocą kamery
16mm rejestruje swoje życie: rodzinę, przyjaciół, zmieniający się Nowy Jork. Pierwsze ujęcia filmu sięgają roku 1949, kiedy Mekas
przybywa do Stanów Zjednoczonych i przy pomocy kupionego za pożyczone pieniądze 16mm Bolexa próbuje zdefiniować czym jest
Ameryka i jak się w niej odnaleźć. Rejestrowane z niezwykłą szczerością obrazy, spinane przez szczątkową tylko narrację, tworzą
niezwykle melancholijny i wzruszający kolaż, który stał się znakiem rozpoznawczym dla całej twórczości artysty.

Art in Cinema - Polskie video i film eksperymentalny
Pokaz przygotowany został przez krakowską Fundację No Local. Na przegląd złożyły się prace współczesnych polskich artystów,
m.in. Tomasza Kozaka, Anny Niesterowicz i Wilhelma Sasnala, Doroty Buczkowskiej, Karoliny Kowalskiej.

Jonas Mekas „Walden”
Epicki obraz Walden (tytuł nawiązujący do klasycznej powieści H.D. Thoreau) to zapis filmowych dzienników artysty z lat 1964-1968.
Film prezentował unikalny obraz nowojorskiej bohemy artystycznej z jej najlepszego, „kanonicznego” okresu. Obrazy z pierwszych
występów Nico z The Velvet Underground mieszają się z zapisem akcji w Warholowskiej The Factory, fragmentami prywatnych
spotkań z Allenem Ginsbergiem, Timothym Leary czy Hansem Richterem. Prywatny świat Mekasa skupiony jeszcze kilka lat
wcześniej (film Lost, Lost Lost) wokół litewskiej emigracji, rodziny i garstki przyjaciół niepostrzeżenie staje się centrum światowej
rewolucji społecznej i artystycznej, która zdefiniuje kulturalny obraz świata na kilka kolejnych dekad.

Muzyka
Ideą programu muzyki improwizowanej jest zapoznanie poznańskiej publiczności z najciekawszymi nurtami współczesnej muzyki
eksperymentalnej, wyrastającej na gruncie awangardowych doświadczeń muzyki XX wieku. Program w cyklicznych prezentacjach
przedstawia uznanych i młodych muzyków z Europy i świata. Program prezentuje najważniejsze światowe zjawiska współczesnej
muzyki improwizowanej, nurtu poszukującego w muzyce nowych brzmień i harmonii, balansującego na granicy koncertu i performance (akcji artystycznej).
Łukasz Knasiecki / Roman Soroko r.soroko@artstationsfoundation5050.com

Oval
Jeden z najsłynniejszych przedstawicieli awangardy nowej elektroniki. Oval – obok Mouse On Mars i Pole – to jedno z najistotniejszych zjawisk w nowej elektronice lat 90-tych. Połączenie tradycji muzycznej awangardy i konceptu digital sound design, w przypadku projektu Markusa Poppa zaowocowało zupełnie nowym stylem muzycznej prezentacji. Płyty Oval nagrywane dla
legendarnej wytwórni Mille Plateaux zdefiniowały język posttechno i click elektroniki. Oval to jeden z najwspanialszych prekursorów
posttechno.
fot. M. Sieradzki

AGF
AGF czyli Antye Greie Fuchs to wokalistka, producentka i e-poetka. Urodziła się i dorastała w Niemczech Wschodnich. W 1996 roku
AGF i Jotka założyli elektroniczno-popowe duo Laub. Zyskali sporą popularność i krytyczne uznanie dzięki wydawnictwom dla
wytwórni Kitty Yo. AGF w międzyczasie rozwijała swe zainteresowania twórczymi możliwościami nowych cyfrowych technologii,
co znalazło odzwierciedlenie na jej pierwszym solowym albumie „Head Slash Bauch”, na którym przetworzyła fragmenty skryptu
HTML i instrukcji do software’u w formule elektronicznej poezji i zdekonstruowanej muzyki pop.
fot. M. Sieradzki

Cluster
Zespół założyła trójka znakomitych muzyków Dieter Moebius, Hans-Joachim Roedelius i Conrad Schnitzler. Ich album „Zuckerzeit” z
1974 obok płyt Can i Neu należy do ścisłego kanonu Krautrocka – nurtu, który zrewolucjonizował współczesną muzykę proponując
niezwykłą fuzję garażowych brzmień, psychodelii i awangardowej elektroniki. Korzeni zespołu należy szukać w zachodnioniemieckim
artystycznym kolektywie – the Zodiak Free Arts Lab, z którym związani byli też m.in. członkowie Tangerine Dream czy Ash Ra Tempel.
fot. M. Sieradzki

KTL
Stephen O’Malley i Peter Rehberg to dwie wielkie postaci współczesnej sceny awangardowych dźwięków. Rehberg, znany lepiej jako
Pita od lat jest podporą wiedeńskiej sceny eksperymentalnej elektroniki rozsławionego przez Christiana Fennesza. Nagrywał min. z
Jimem O’Rourkiem, Fenneszem czy Matmos. Z kolei O’Malley na co dzień lideruje legendarnej dronowo-metalowej formacji
Sunn O))). Wcześniej występował zaś w otoczonych mroczną legendą doomowych formacjach Khanate czy Burning Witch. Na
koncie ma współpracę m.in. Atillą Csiharem czy Merzbowem. W założeniu twórczość KTL to bowiem sugestywny pretekst do
namysłu nad odwiecznym cyklem przemiany, nieustannego przenikania się światła i ciemności. Nic zatem dziwnego, że ich muzyka
stanowi syntezę, zdawałoby się, sprzecznych inspiracji. Można ją określić jako ‘ambient noise’, jednak intensywny elektroniczny
zgiełk generowany podczas muzycznych prezentacji KTL wymyka się wszelkim kategoryzacjom.

Focus:One
Focus:One to dwudniowy festiwal, którego celem jest prezentacja najciekawszych w chwili obecnej zjawisk na scenie muzyki elektronicznej, zapoczątkowane niezwykle pozytywnie przyjętymi mini-festiwalami Focus:Berlin oraz Focus:Finland. 15 i 16 maja w
poznańskim Starym Browarze wystąpiły wielkie postaci współczesnej sceny awangardowej – Fennesz, William Basinski, David Toop
(obaj po raz pierwszy w Polsce!) oraz Klimek. Impreza Focus:One podsumowała cykl koncertów w ramach Fokus (Krautrock i
współczesna awangarda – m.in. Jan Jelinek, Vladislav Delay, Fred Frith, Gudrun Gut, Murcof, Jaki Liebezeit & Burnt Friedman, Islaja,
Oval, AGF, Cluster czy KTL (Pita + Stephen O’Malley).

Focus:PL
Focus:PL był kolejną odsłoną cyklu, którego celem była prezentacja najciekawszych zjawisk i idei w świecie współczesnej muzyki, a
także jej korelacji z różnorodnymi kulturowymi tradycjami oraz innymi dziedzinami sztuki (od krótkometrażowych filmów po artystyczne performance). Po udanych międzynarodowych edycjach: Focus:Berlin, Focus:Finland i Focus:One, zaprezentowaliśmy
często nie mniej interesujących artystów rodzimych, m.in.: Mitch&Mitch, Big Band, Dawid Szczęsny, Jacaszek, Pink Freud, Ircha,
Pneumatic oraz Rogiński / Moretti.

Iva Bittova
Iva Bittova jest wybitną, czeską wokalistką i kompozytorką, łączącą w niekonwencjonalny sposób dorobek współczesnej muzyki
rockowej i awangardowej z melodyką i estetyką słowiańskiego i cygańskiego folku. Niezwykle energiczna i utalentowana artystka
ma na swoim koncie wiele płyt stworzonych z udziałem takich artsystów jak Fred Fith, Tom Cora, Bang on a Can czy Art Zoid. Sławę
Bittovej przyniosły wspólne nagrania z Pavlem Fajtem, z przełomu lat 80/90. Jeden z ich wspólnych utworów – Morning Song – został
włączony do jednego z najlepszych filmów o muzyce – Step Across the Border – z udziałem Freda Fritha, co utorowało artystce drogę
ku międzynarodowej sławie. W kolejnych latach artystka wydała kilka świetnie przyjętych płyt, w tym kilka powstałych w duecie z
Vladimirem Vaclavkiem (dwupłytowe Bile Inferno) i zespołem Cikori. Jej koncerty to intensywne, pełne pozytywnej energii spektakle
– wulkan emocji połączony z muzyczną dyscypliną i wirtuozerią oraz hipnotyzującym śpiewem.

Focus:2
Focus:2 była kontynuacją szeroko komentowanego dwudniowego festiwalu Focus:One, a równocześnie rozwinięciem multimedialnej formuły poprzednich odsłon cyklu Focus: berlińskiej i fińskiej. Tym razem do Poznania zaprosiliśmy znakomitych performerów
i twórców światowej elektroniki oraz muzycznej awangardy z całego świata – od Australii przez Niemcy po Wielką Brytanię. Unikalnym wydarzeniem była prezentacja muzyki generowanej przez małe odtwarzacze FM3 Buddha Machine, reżyserowanej przez
Roberta Henke, a zatytułowana "Layering Buddha". Publiczność skupiona była w całkowicie zaciemnionej sali wokół artysty,
pomiędzy sześcioma specjalnie przygotowanymi głośnikami. Wielu zaproszonych gości to przedstawiciele elektronicznej sceny zza
zachodniej granicy – środowiska, które od czasów Stockhausena przez Can, aż do dziś wytycza nowe muzyczne ścieżki – na granicy
awangardy i pop-artu, eksperymentu i pragnienia głębokiej komunikacji. Na festiwalu wystąpili: Moritz von Oswald Trio, Mark Fell,
Pateras / Baxter / Brown, Robert Henke (aka Monolake), Mouse On Mars.

Art Stations Foundation
ul. Półwiejska 42, Poznań
tel. 61 859 61 22
office@artstationsfoundation5050.com
www.artstationsfoundation5050.com

