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Tegoroczny SURVIVAL unikał spektakularności. W nostalgiczny sposób odkrywał za to niezwykłe miejsce i po raz kolejny wykreował tymczasowy obszar prezentowania sztuki. Nie był to jednak pokaz siły, ani
też rzucone gmachowi wyzwanie. Raczej przypomnienie o symbolicznym znaczeniu samego budynku.

Przegląd Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL odbywa się od siedmiu lat we Wrocławiu. Jego podstawowym założeniem
jest prezentowanie sztuki w przestrzeni miejskiej, poza tradycyjnymi
instytucjami wystawienniczymi – a więc w zderzeniu z wielością kontekstów, treści oraz dynamiką sfery publicznej. SURVIVAL podróżuje,
zmienia otoczenie w poszukiwaniu stymulacji, materiału do opracowania. To miejsce staje się tematem. Organizatorzy i kuratorzy przeglądu
formułują jasno sprecyzowane hasła lub myśli przewodnie jedynie
w tych przypadkach, w których w sposób oczywisty i naturalny wynikają one z przestrzeni, z jej kontekstów, warstw, pamięci... Siódma
edycja przeglądu, zrealizowana we wnętrzach wrocławskiego Pawilonu
Czterech Kopuł, powstawała w oparciu o takie słowa-klucze jak: palimpsest, świetność, zapominanie, upadek.
Max Berg, wybitny architekt i twórca wrocławskiej Hali Stulecia powiedział tuż po I wojnie światowej: „Wraz z rozwojem demokracji
powstaną budowle, w których idee i dzieła sztuki będą dostępne dla
każdego – tak, aby dokształcić szerokie masy społeczeństwa”. Pawilon
Czterech Kopuł, obok wspomnianego monumentu, był wzorcowym
ucieleśnieniem tej myśli. W jego historię wpisało się kilka znaczących
dat związanych z trudnym przenikaniem się tradycji niemieckiej i polskiej i, jeszcze trudniejszym, przejmowaniem dziedzictwa kulturowego
pokonanego narodu.
To tutaj urządzono w 1913 roku ekspozycję historyczną, obrazującą
dzieje wojen pruskich i upamiętniającą wzrost znaczenia państwa
pruskiego w Europie. Po II wojnie światowej, w 1948 roku, podczas
propagandowej Wystawy Ziem Odzyskanych, Pawilon Czterech Kopuł
otwierał się z kolei triumfalnym, polskim Przedsionkiem Zwycięstwa.
W 1953 roku w tej niezwykłej scenerii zaczęła swoją działalność
wrocławska Wytwórnia Filmów Fabularnych. Przez kolejne dekady
przestrzeń ta traciła swój reprezentacyjny charakter, znikały honorowe
skwery, upadały pomniki, przyrastały dobudówki i pragmatyczne przestrzenie związane z działalnością Wytwórni.

SURVIVAL Young Art in Extreme Conditions Review has taken place
in Wrocław for seven years. Its basic tenet is to present art in urban
space, outside the traditional exhibition institutions – i.e. in a clash
of a multitude of contexts, contents and the dynamism of the public
sphere. SURVIVAL travels, changes its surroundings in search of stimulation and materials to work out. Clearly-defined mottos or keywords
are formulated by the organisers and curators of the Review only in
those cases when they stem from the venue, its contexts, layers and
memories in an obvious and natural way. The seventh edition of the
Review which took place inside the Four Domes Pavilion in Wrocław
was defined by keywords such as palimpsest, glory, forgetting, decline.
Max Berg, an outstanding architect and the creator of the Centennial
Hall in Wrocław, said just after World War I, ‘As democracy develops,
there will be buildings where ideas and works of art will be available to
everyone – in order to educate the masses’. The Four Domes Pavilion,
apart from the abovementioned hall, was an exemplary incarnation of
this thought. There are several important dates that became part of
the Pavilion which are connected with the uneasy merging of Polish
and German traditions and, even more difficult, inheriting of the cultural heritage of a defeated nation.
It was here that in 1913 a historic exhibition was organised to illustrate
the Prussian Wars and to commemorate the growing importance of
Prussia in Europe. After World War II, in 1948, during a propaganda
Regained Territories Exhibition, the Four Domes Pavilion housed the
triumphant Polish Vestibule of Victory. In 1953 the Wrocław Feature
Films Studio opened in this unique place. In the decades to come, the
spatial arrangement was gradually losing its representative character
– ceremonial squares vanished, monuments fell down, extensions and
other pragmatic spaces connected with the activities of the Studio
were built.
This year’s SURVIVAL avoided the spectacular. Instead, it rediscovered
this unique place in a nostalgic way and yet again created a temporary
area for presenting art. But it was not a demonstration of strength or
a challenge to the edifice. Rather, a remembrance of a symbolic meaning of the building.
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Artystyczne realizacje zlokalizowane poza
budynkiem zbudowały narrację prowadzącą
widza z otwartych przestrzeni ulic Wróblewskiego i Wystawowej (citylighty Marty Gruzd
oraz Blog. Właściwości Miry Boczniowicz
i Andrzeja K. Urbańskiego, czyli grupy i inni.),
przez dawne reprezentacyjne wejście do Wytwórni Filmów Fabularnych (Starway Kingi
Nowak i Bogny Podbielskiej oraz równoważąca
humorem dość pompatyczne w charakterze
płaskorzeźby Xawerego Dunikowskiego realizacja Tomasza Opani Dokument), aż do różnorodnych, skomplikowanych wnętrz Pawilonu,
wypełnionych realizacjami innych twórców.
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Citylight Marty Gruzd, umiejscowiony na nieodległym przystanku tramwajowym, spełnił
funkcję bramy albo przyczółku festiwalu. Dla
zwykłych, niewtajemniczonych użytkowników
przystanku nie był niczym ponad dość osobliwy plakat reklamowy. Surowa kompozycja
ukazująca szczątki nieznanej, ale wzniosłej
architektury, była kluczem do sekwencji dalszych wydarzeń w obrębie przeglądu. Praca
Miry Boczniowicz i Andrzeja K. Urbańskiego,
czyli blog implantowany w miejską tkankę
za pomocą tablicy LED, akcentowała kolejne
wątki: tekstualny wymiar kina, jego sekwencyjność, a także wymiar krytyczny i propagandowy. Natomiast Tomasz Opania puścił
oko do widza, sprowadzając monumentalne,
kamienne figury Xawerego Dunikowskiego do
roli postaci z niewybrednej kreskówki.
Kolejne instalacje, wideo-realizacje i prace
dźwiękowe ujawniły wielopoziomowy, tajemniczy i złożony charakter niezwykłej lokalizacji przeglądu. Warstwy, rozwarstwianie,
przyrastanie – to temat, który zdominował
większość prac.
Matti Havens zaproponował widzom wgląd
w krystaliczną strukturę, rozprzestrzeniającą
się we wszystkich kierunkach i zajmującą
nieodwracalnie otoczenie. Podobnie Monika
Konieczna w realizacji Nie ma czasu zamieniła zwykły parkiet układany w tradycyjną
„jodełkę” w kolejną warstwę przyrastającą, zawłaszczającą, „pożerającą” wreszcie
wszystkie poprzednie. Nie ma czasu! – oto
przyszło nowe… Z kolei Marek Grzyb w interaktywnej pracy Elevator zapraszał widza do
wzięcia udziału w podróży wirtualną windą,
wniknięcia w głąb – budynku / pamięci /
umysłu / historii. Monika Aleksandrowicz
w pojęciowym projekcie 35 poematów na
temat transformacji, czyli ALTER EGO autora w podpunktach zaproponowała widzom
szczególną analizę: rozpisała twórczą osobowość na jej koleje poziomy / etapy / warstwy.
A malowniczy nurt wody płynącej od podłogi ku sufitowi w projekcji Mai Wolińskiej
przypominał o nieuniknionym zacieraniu się
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The artistic projects placed outside the building wove the narration which led the audience
from the open spaces of Wróblewskiego and
Wystawowa streets (Marta Gruzd’s citylights
and Mira Boczniowicz and Andrzej Urbański’s
Blog. Properties), through the former representative entrance to the Feature Films Studio
(Kinga Nowak and Bogna Pobielska’s Starway
and Tomasz Opania’s Document, which counterbalanced with its humour the fairly pompous low reliefs of Xawery Dunikowski), to the
varied, complicated rooms of the Pavilion.
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Marta Gruzd’s citylight, which was situated
at a nearby tram stop, acted as a gate to or
a bridgehead of the festival. For common,
unacquainted users of the stop it was just
a somewhat peculiar advertising poster.
Austere composition showing the remains
of an unknown but solemn architecture was
the key to a sequence of events within the
Review. The work of Mira Boczniowicz and
Andrzej Urbański, i.e. a blog implanted in the
city tissue via a LED screen, stressed other
threads: a textual dimension of cinema, its
sequentiality, but also critical and propaganda dimensions. Tomasz Opania in turn
winked at the audience by turning the monumental stone figures of Xawery Dunikowski
into cartoon characters.
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wszelkich form i treści. Natomiast wszystko to, co wyrywa ze stagnacji i wywołuje przyjemny
dreszczyk, zawarło się w instalacji Patrycji Orzechowskiej. Zamontowane w mrocznym zakamarku Pawilonu szkielety abażurów co kilka minut emitowały kaskadę ciepłego światła.
To zmysłowe widowisko działało jak wyborny design, nasycało zniszczone wnętrze kolorem,
a zaskoczoną nagłym fleszem publiczność zamykało w kojącym kręgu lśnienia.
Niektórzy spośród artystów pokusili się o subtelne, osadzone w kontekście miejsca komentarze społeczno-polityczne. Na ironiczną pracę Filipa Laskowskiego złożyły się dwie podłużne
lampy (jarzeniówki) z napisami: „Wschodni” (lampa zgaszona) i „Zachód” (lampa zapalona).
Wschodni Zachód przywodził na myśl podświetlane oznaczenia kas biletowych na dworcach
kolejowych i stylistycznie nawiązywał do okresu PRL-u. Z kolei Grzegorz Łoznikow zaproponował pracę Polishing. Na podłogę jednego z Pawilonów naniósł uproszczoną mapę Wielkiej Brytanii. Wewnątrz zgeometryzowanego obrysu Zjednoczonego Królestwa umieścił wymalowane
farbą emulsyjną białe napisy „Polish” – umownie zaznaczające miejsca przebywania polskich
emigrantów. Poślednia jakość farby spowodowała, że przechodząca po mapie publiczność wycierała napisy, symbolicznie podkreślając tym samym ulotność wszelkich rozwiązań i sytuacji
społecznych, politycznych, ekonomicznych. Polishing miała jeszcze jeden, bardziej konkretny
wymiar: o ile Wystawa Ziem Odzyskanych sprzed sześćdziesięciu lat podkreślała (na swój propagandowy sposób) polskość Ziem Zachodnich, o tyle praca Łoznikowa wskazywała na zmienność, ulotność i ekonomiczne uwarunkowanie poczucia przynależności państwowej – czynnik
niezależny od mitologii narodowej i równie jak ona potężny.
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of warm light. This sensual spectacle acted like a splendid design, permeating the dilapidated
interior with colour and enclosing a surprised audience in a soothing ring of shining.
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Some of the artists let themselves make subtle social-political comments embedded in the
context of the venue. Two oblong, plastic glow tubes saying ‘Eastern’ (light off) and ‘West’
(light on) made up Filip Laskowski’s ironic work. Eastern West evoked the illuminated marking of a ticket window in a railway station and stylistically referred to the times of the Polish
People’s Republic. Grzegorz Łoznikow in turn presented a work entitled Polishing. On the
floor of one of the domes of the Pavilion he painted a simplified map of Great Britain. Inside
a geometrised shape of the United Kingdom he put the word ‘Polish’, painted many times with
white emulsion paint. The poor quality of the paint meant that passers-by erased gradually the
inscriptions, emphasising symbolically the temporariness of all solutions and social, political
and economic situations. Polishing had another, more concrete dimension: while the Regained
Territories Exhibition 60 years ago highlighted (in its propaganda way) the ‘Polishness’ of the
Western Borderland, Łoznikow’s work focused on changeability, volatility and the economic
conditioning of the sense of national affiliation – a factor independent of national mythology
but equally powerful.

Other installations, video-realisations and
sound projects revealed a multidimensional,
mysterious and complex character of the
venue. Layers, stratification, extension – this
theme dominated the majority of works.
Matti Havens gave the audience an insight
into a crystal structure, which was expanding
in all directions and dominating its surroundings irreversibly. Likewise, Monika Konieczna
in her project No Time changed a normal
herringbone parquet into another growing
layer, which appropriated and devoured all
the previous ones. No time! – the new has
arrived... Marek Grzyb, in an interactive work
Elevator, invited the audience to take part in
a journey in a virtual lift in order to penetrate
the building / memory / mind / history.
Monika Aleksandrowicz in her conceptual
project 35 Poems on Transformation, i.e. the
Author’s ALTER EGO in points presented the
audience with a peculiar analysis: she divided
a creative personality into levels / stages /
layers. And a picturesque flow of water from
the floor to the ceiling in Maja Wolińska’s
projection reminded of the inevitable blurring
of all forms and contents. In contrast, all that
escapes stagnation and gives a pleasant thrill
was present in the installation of Patrycja
Orzechowska. Situated in semi-darkness of
a Pavilion’s corner, skeletons of lampshades
glowed every few minutes with a cascade
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Many artists referred directly to the history of the place, brought back the spirit of the place.
Thanks to Kama Sokolnicka’s project About Hans Poelzig [The Spectres of Max], the apparitions of Hans Poelzig and Max Berg walked freely at the venue and carried on conversations
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02. i inni. 2009, Mira Boczniowicz / Andrzej K. Urbański
03. Tomasz Opania
04. Matti Havens
05. Monika Konieczna
06. Marek Grzyb
0 7. Monika Aleksandrowicz
08. Maja Wolińska
09. Filip Laskowski
1 0 . Grzegorz Łoznikow
1 1 . Patrycja Orzechowska
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Spora część artystów odniosła się bezpośrednio do historii miejsca,
przywołała duchy przeszłości. Za sprawą projektu Kamy Sokolnickiej
W kręgu Hansa Poelziga [Widma Maxa] zjawy Hansa Poelziga i Maxa
Berga przechadzały się swobodnie po terenie przeglądu i toczyły rozmowy w języku niemieckim. Obu słynnych architektów, siedzących
wygodnie na ławce w parku, można było od czasu do czasu podglądać
przez otwór (soczewkę? obiektyw?) znajdujący się w ścianie jednego
z pomieszczeń Pawilonu. Natomiast Tomasz Bajer i Jola Bielańska zainstalowali na elewacji budynku napis Zeitgeist, który, zwłaszcza wieczorem, podkreślony dwoma bliźniaczymi snopami światła, przywodził
na myśl estetykę nazistowskich wieców, podniosłą i totalitarną architekturę (rozumianą dosłownie, ale też metaforycznie: jako architekturę
myśli, ideologiczny szkielet społeczeństwa i państwa) III Rzeszy.
Michał Gdak i Krzysztof Żuchowski stworzyli widzom możliwość
symbolicznej ingerencji w architektoniczną tkankę miejsca. Ich interaktywna propozycja polegała na wyświetleniu wewnątrz czaszy
jednej z kopuł geometrycznego obiektu złożonego z kilkunastu rzutów
i przekrojów poszczególnych części Pawilonu Czterech Kopuł oraz Hali
Stulecia. Publiczność festiwalowa mogła zmieniać formy unoszącego
się nad nią monumentalnego obiektu przemieszczając rozlokowane na
podłodze piktogramy, którym przyporządkowano poszczególne fragmenty projekcji. Natomiast Pascale Heliot, a także Paweł Stasiewicz,
Paweł Owczarczyk i Kinga Hecel potraktowali obiekt architektoniczny
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jako nieskończony organizm, który odsłania przed nami kolejne warstwy swej wewnętrznej i zewnętrznej struktury – struktury fraktalnej.
Heliot pokazała cykl obrazów zawierający i przenoszący do Pawilonu
miejsca ich poprzedniej ekspozycji po to, by przejąć Pawilon i zabrać go
– na płótnie – w dalszą podróż. Stasiewicz, Owczarczyk i Hecel zainstalowali w budynku Poelziga fragment zniszczonej podłogi przeniesiony z nieczynnej fabryki w okolicach Żyrardowa. Ich kolejny projekt
będzie polegał na wyeksponowaniu – w innej części Polski, przy okazji
innego festiwalu, przeglądu, wystawy – fragmentu podłogi z Pawilonu
Czterech Kopuł we Wrocławiu.
Absurdalny powidok wzniosłej architektury – to w koncepcji Dominiki
Łabądź kartonowy, niedbały model Hali Stulecia, obecnie remontowanej z ogromnym rozmachem. Pozbawiona tytułu instalacja, celowo
porzucona i symbolicznie niszczejąca w zaniedbanych korytarzach Pawilonu, wyraźnie akcentowała gorzki dysonans między statusem obu
obiektów. Sentymentalnym spacerem po gruzach kusiła także Monika
Drożyńska, instalując dźwięk w niecce dawnego pomnika Ateny Pallas.
Dochodzący z serca dziedzińca sarkastyczny chichot artystki, stał się
komentarzem do dwóch zjawisk: chwilowej twórczej niemocy i upadku
dawnej świetności kiedyś dumnie reprezentowanej przez boską Atenę.

in German. We could peep at both famous architects sitting comfortably on a bench in a park through a hole (a lens?) placed in one of
the walls inside the Pavilion. Tomasz Bajer and Jola Bielańska, on
the other hand, put an insciption saying Zeitgeist on the elevation of
the building, which, especially at night, when it was illuminated with
two identical beams of light, resembled the aesthetics of Nazi rallies,
the solemn and bizarre architecture (understood literally, but also
metaphorically: as architecture of thoughts, an ideological skeleton of
a society and state) of the Third Reich.

To jednak nie jedyne prace, których trzeba
było szukać między stertami gruzu. Przestrzeń Pawilonu w szczególny sposób stymulowała proces uruchamiania zbiorowej
wyobraźni, oddziaływanie sztuki mieszało
się z doznaniem miejsca, jego upadku, dotykaniem historii. Wali się ! Agnieszki Stochaj
i Agnieszki Krupieńczyk to zabawa w iście
popartowskim stylu. Tyle, że wytrawną malarską geometrię wykreśliły tu taśmy budowlane zwykle oznaczające katastrofę. Rozległe
przestrzenie wyklejone ostrzegawczym żółto-czarnym wzorem spełniły tę samą funkcję,
co dłonie-drogowskazy Pawła Jarodzkiego.
Interwencja artysty zatytułowana Próba
wskazania właściwego kierunku była kolejnym
ironicznym gestem – „załamywaniem rąk”
nad zastanym pobojowiskiem.

audience could change the shape of the monumental object which floated above them by
moving pictograms located on the floor which
represented given fragments of the projection. Pascale Heliot as well as Paweł Stasiewicz, Paweł Owczarczyk and Kinga Hecel
treated the architectural object as an infinite
organism which reveals to us subsequent layers of its internal and external structure – the
structure of a fractal. Heliot showed a series
of paintings which contained and brought to
the Pavilion the places where they had been
previously exhibited in order to conquer the
Pavilion and take it on a further journey – on
canvas. Stasiewicz, Owczarczyk and Hecel
assembled in Poelzig’s building a fragment
of a destroyed floor, which had been moved
from a closed factory near Żyrardów. Their
next project will be to present – somewhere
else in Poland, at another festival, review,
exhibition – a fragment of the floor of the
Four Domes Pavilion in Wrocław.

W 1948 roku została wzniesiona wrocławska
Iglica – właściwie tylko po to, aby wizualnie
zdominować monumentalną Halę Stulecia
(wtedy Halę Ludową) i tym samym zaakcentować piastowski rodowód Ziem Zachodnich.
Ta specyficzna demonstracja siły znalazła
odbicie w jednej z najciekawszych prac
Jerzego Kosałki, który instalację Niemcy już
przyszli pokazywał we wrocławskim BWA
kilka lat wcześniej. Odświeżona praca, będąca
pomniejszoną wersją słynnej konstrukcji,
ukazała widzom swoje nowe wcielenie w sali
kolumnowej, niegdyś najbardziej reprezentacyjnym wnętrzu Pawilonu Czterech Kopuł.
Stojąca na pseudomarmurowym postumencie
i objęta czujną opieką ochroniarzy, znajdowała się w osi niewidocznego pierwowzoru.
Artysta otoczył makietę wianuszkiem

An absurd afterimage of solemn architecture
is shown in Dominika Łabądź’s concept of
a careless carton model of the Centennial Hall
– which is actually undergoing a major renovation at the moment. Her untitled installation,
abandoned and deteriorating in the neglected
corridors of the Pavilion, accentuated clearly
the bitter contrast between the condition
of both buildings. Monika Drożyńska also
tempted the audience with a sentimental
walk in the ruins by putting sound in a niche
where a monument of Athena Pallas used
to stand. The author’s sarcastic giggle coming from the centre of the courtyard became

These were not the only works that had to
be found between heaps of debris. The interior of the Pavilion triggered the collective
imagination in a peculiar way, the impact of
art merged with the influence of the venue,
its decline, touching the history. Agnieszka
Stochaj and Agnieszka Krupieńczyk’s It’s
Falling Down! was a truly pop-art game.
But a sophisticated, painted geometry was
marked by a building tape which usually
means catastrophe. Vast areas marked with
a warning black-and-yellow pattern had the
same function as Paweł Jarodzki’s handssignposts. The artist’s intervention, entitled
Trying to Show the Right Direction, was yet
another ironic gesture – ‘throwing down the
arms’ at all the decay.
In 1946 the Spire was built – the only reason
for its existence being the need to visually
dominate the monumental Centennial Hall
(then People’s Hall) and therefore accentuate the ancient Polishness of the Western
Borderland. This peculiar demonstration
of power was reflected in one of the most
interesting works of Jerzy Kosałka, whose
installation The Germans Have Arrived had
already been presented in the BWA gallery
in Wrocław several years ago. The refreshed
work, which was a smaller version of the
original famous construction, revealed its
new incarnation in once the most representative column hall of the Four Domes Pavilion.

1 2 . Kama Sokolnicka
1 3 . Tomasz Bajer & Jola Bielańska
1 4 . Michał Gdak, Krzysztof Żuchowski
1 5 . Pascale Heliot
1 6 . Paweł Stasiewicz, Paweł Owczarczyk, Kinga Hecel
1 7 . Dominika Łabądź
1 8 . Monika Drożyńska
1 9 . Agnieszka Stochaj, Agnieszka Krupieńczyk
20. Paweł Jarodzki

Michał Gdak and Krzysztof Żuchowski enabled the visitors to interfere symbolically with the architectural tissue of the venue. Their
interactive idea was to project inside one of the domes a geometric
object consisting of 15 maps (projections) of individual parts of the
Four Domes Pavilion and the nearby Centennial Hall. The festival
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a commentary to two phenomena: artistic
indolence and the fall of former glory, represented proudly by the divine Athena.
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miniaturek żołnierzy w niemieckich mundurach – jakby właśnie przystępujących do demontowania obiektu. Oto spełnia się obawa,
że „przyjdą Niemcy”.
W tegorocznej edycji przeglądu znalazły się
również prace mniej kategoryczne, dzięki
którym zachowana została równowaga między
zaangażowaną artystyczną myślą, a zastaną,
misterną mieszanką naturalnej entropii i ingerencji człowieka, koegzystujących w tym miejscu niemal od początku jego istnienia. Pracami
tego rodzaju były instalacje Michała Smandka
(Rekonstrukcje) i Huberta Bujaka (Kumulacje),
a także neon Agnieszki Grodzińskiej. Niezwykłe formy Smandka, wypełniające ściśle
dawne ślady po elementach sztukatorskich,
były zarówno ukłonem w stronę przeszłości,
jak i subtelną wypowiedzią w obrębie sztuki
obiektu. Na prostym spostrzeżeniu oparła
z kolei swój zamysł Agnieszka Grodzińska.
W klaustrofobicznym pomieszczeniu z zabudowaną i obciętą – monumentalną niegdyś – kolumną, umieściła jarzący się bladym światłem
napis: „The column which props up nothing
seems to be the sense of this all”. Sens tych
słów uderzał co prawda w brawurę dawnych
decyzji dotyczących przebudowy Pawilonu, ale
równocześnie pozwalał cieszyć się przedziwną
estetyką tak podzielonego wnętrza. Kumulacje
Huberta Bujaka operowały podobną powściągliwością – kompozycja z rur i grzejników,
dopełniona projekcją rozgrzanego powietrza,
stała się opowieścią o minionej energii miejsca
wypełnionego codzienną krzątaniną i pracą.
W dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych nie
mogło zabraknąć projektów, które odnosiły się
do kinematografii, filmu, przemysłu filmowego. Na jednej z elewacji znalazła swoje miejsce
praca Piotra Bujaka Światłość. Ta geometryczna kompozycja, będąca odtworzeniem funkcji
strojenia obrazu telewizyjnego „jasno/ciemno”,
stała się nieoczekiwanie hasłem wywoławczym dla wszystkich projektów mierzących się
z wątkiem filmowym.
Na projekcję Honzy Zamojskiego złożył się
fragment z filmu Nóż w wodzie Romana
Polańskiego ze słynną sceną „chodzenia”
po wodzie. (Film wyprodukowano częściowo właśnie we wrocławskiej WFF). Praca
Przemysława Paliwody Dialog filmowy była
wieloznaczną grą z materią filmu, ekranem
i tekstem, a instalacja Piotra Kmity Tego
sercu nie żal – inteligentnym żartem na
temat filmowych ikon, legendarnych scen,
zmieniającej się, również za sprawą filmu,
obyczajowości, a także podniecenia, które
towarzyszy niedopowiedzeniu. Maks Cieślak
(realizacja Humor i człowieczeństwo) pokazał
zapis wideo z ceremonii wręczenia honorowego Oskara Charliemu Chaplinowi. Ta piękna
8

praca stanowiła naturalne przedłużenie tradycji miejsca, stając się jednocześnie przyczyną wielu
wzruszeń wśród festiwalowej publiczności. Filmowa w swym charakterze była też wspomniana
już Starway Bogny Podbielskiej i Kingi Nowak: czerwony dywan przypominający te, na których
fotografowane są gwiazdy podczas festiwali w Cannes czy w Wenecji. Tylko że tym razem prowadził on widza wprost… do zamkniętych drzwi, dawnego głównego wejścia do WFF. W podobnym
duchu Tomasz Zalejski-Smoleń zaprojektował swoją instalację Horror vacui: oto stojąca w ślepym
zaułku atrapa projektora „wyświetlająca” bańki mydlane wprost na trawioną grzybem ścianę. Ten
hipnotyzujący seans był nie tylko pragmatycznym komentarzem na temat ulotności sławy. Przypominał również o łatwości, z jaką pryska niejeden czar w naszym życiu.
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2 3 . Agnieszka Grodzińska
24. Hubert Bujak
2 5 . Piotr Bujak
26. Honza Zamojski

23
24

N IE TKW IĆ W D N IU ANI W MIEJSCU... / NOT TO B E STUCK IN ONE DAY OR P L AC E. . .

25

26

7

Sitting on a pseudo-marble plinth and protected by alert guards, it was located on an
invisible axis of its prototype. The model was
surrounded by a circle of tiny plastic soldiers
in German uniforms – as if they were about to
disassemble the construction. The fear that
‘the Germans will arrive’ is being fulfilled.

In the former Feature Films Studio there
must have been works referring to cinematography, film, the film industry. On one of

2 1 . Jerzy Kosałka
2 2 . Michał Smandek

Jeśli wziąć pod uwagę pierwotną funkcję Pawilonu Czterech Kopuł, zbudowanego by prezentować w nim „dobra kultury”, można by powiedzieć, że gest tworzenia wystawy w tym miejscu
przybrał formę aktualizacji przeszłości. Na czas przeglądu dawne Pawilony Wystawiennicze
stały się bowiem kolejną, niemal galeryjną przestrzenią dla sztuki, stanowiąc jednocześnie kontrapunkt dla klasycznej galerii sztuki nowoczesnej. Kameralność większości prac służyła podkreśleniu szczególnej urody rozległych przestrzeni Pawilonu, które zyskały z czasem osobliwą

In this year’s edition there were also less
uncompromising works, so that the balance
between engaged artistic thought and the
elaborate mix of natural entropy and human
interference, which had coexisted in this
place since its beginnings, could be maintained. Some of such works were the installations of Michał Smandek (Reconstructions)
and Hubert Bujak (Accumulations), but also
Agnieszka Grodzińska’s neon. Smandek’s
unusual forms, which fitted the marks of
stucco decorations, where both a tribute
to the past and a subtle statement within
object art. Agnieszka Grodzińska based her
idea on a simple observation. In a claustrophobic room with a column, which used to
be monumental, but presently is cut through
by a ceiling, she put an English inscription
glaring with weak light: ‘The column which
props up nothing seems to be the sense of
this all’. The meaning of these words referred
admittedly to the bravado of past decisions
concerning the alteration of the Pavilion, but
also emphasised the extraordinary aesthetics
of an interior divided in that way. Hubert Bujak’s Accumulations were equally restrained
– a composition of pipes and radiators, together with a sensation of warm air, became
a tale of past energy of a place where people
used to busy themselves.
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the elevations Piotr Bujak’s Shining was presented. This geometric composition, which
imitated tuning a TV set in the ‘light/dark’
mode, became unexpectedly the slogan for all
the projects which took up the topic of film.
Honza Zamojski’s projection was made up
of a fragment of Roman Polański’s film Knife
in the Water – the famous scene of ‘walking’ on the water (Knife in the Water was
partially filmed in the Feature Films Studio
in Wrocław). Przemysław Paliwoda’s work
Film Dialogue was an ambiguous play with
film, screen and text, whereas Piotr Kmita’s
What the Heart Craves Not – an intelligent
joke about film icons, legendary scenes, the
changing morality (also because of films),
and also the excitation which accompanies
what remains unsaid. Maks Cieślak (Humour
and Humanity) showed a video recording
of the ceremony of awarding Charlie Chaplin with an honorary Academy Award. This
beautiful work, a natural extension of the
tradition of the venue, moved many visitors
to the festival. Bogna Podbielska and Kinga
Nowak’s already mentioned work Starway
also referred to the film industry: a red carpet, resembling those in Cannes or Venice on
which film stars are photographed. But this
time it led people straight to… closed doors,
a former main entrance to the Studio.

2 7. Przemysław Paliwoda
28. Piotr Kmita

6

2 9. Maks Cieślak
30. Kinga Nowak, Bogna Podbielska
3 1 . Tomasz Zalejski-Smoleń
3 2 . Magdalena Marciniec

Tomasz Zalejski-Smoleń intended his installation Horror Vacui to be kept in a similar spirit: a fake film projector standing in a corner,
‘projecting’ soap bubbles straight onto a wall
covered by mould. This hypnotising spectacle
was not just a pragmatic commentary about
the volatility of fame. It also reminded us
how easy it is to shatter dreams.
When we take into consideration the original function of the Four Domes Pavilion,
erected in order to house ‘artefacts of culture’, organising an exhibition here might
have taken on the form of updating the
past. For the duration of the Review, the
former Exhibition Pavilions became another,
art-gallery-like venue for presenting art,
being at the same time a counterpoint to
a classical gallery of modern art. The cosi-
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ness of the majority of works included in
the Review was aimed at emphasising the
exceptional beauty of the vast spaces of the
Pavilion which, banality aside, had become
aesthetic themselves. Magdalena Marciniec’s meaningful ART MUST BE CLEAN,
a spatial inscription placed in a bathroom
and illuminated by a disinfecting hospital
lamp, could have opened the procession of
these realisations in a cunning way.
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estetykę dzięki własnej degradacji. Wymowne ART MUST BE CLEAN
Magdaleny Marciniec, przestrzenny napis umiejscowiony w łaźni i doświetlony odkażającą, szpitalną lampą, mógłby przewrotnie otwierać
korowód tych realizacji.
Instalacja Marcina Mierzickiego zatytułowana Mauzoleum, perfekcyjnie dopasowana do nastroju jednej z głównych sal, skutecznie
wyłamywała się z ciągu filmowych i historycznych skojarzeń. Tron
z kafli ceramicznych, wypełniony wirtualną, wrzącą wodą, podsycał
specyficzną atmosferę otoczenia. A nawet – mimo monumentalnej
skali – umiejętnie się z nim stapiał, sprawiając wrażenie zastanego
elementu o dawno już zapomnianej funkcji. Energetyczny mural autorstwa Sławka Czajkowskiego, wciśnięty w duszne i zdewastowane
pomieszczenie, odciążał atmosferę melancholii unoszącą się, skądinąd słusznie, nad pracami w sąsiednich pomieszczeniach. Świetnie
namalowany, wpleciony w kaskady roślinności porastającej sufit, psuł
jednak humor wieszczącym tytułem: We Wro [nie] jest dobrze.
Dzięki pracy Krzysztofa Kazimierza Pańtaka i Radosława Janickiego
publiczność miała okazję zrealizować potrzebę odkrywania niedostępnych zazwyczaj miejsc. Intrygujące i deprymujące zarazem wideo Strefa wolna od monitoringu, ukazujące przeskalowane i zwielokrotnione
ludzkie oczy, jakby wpatrzone w widza, paradoksalnie prowokowało do
spenetrowania ciemnych zakamarków objętych projekcją. Te wnikliwe
spojrzenia nieoczekiwanie skierowane były na obiekt Michała Wasiaka. Zbudowana ze starych okien skrzynia-akwarium, wypełniona zbiorem nieczytelnych pamiątek, stanowiła na tym odcinku festiwalowego
szlaku rodzaj szkatuły-zagadki.

3 3 . Marcin Mierzicki
34. Sławek Czajkowski
3 5 . Krzysztof Kazimierz Pańtak, Radosław Janicki
36. Michał Wasiak
3 7. Tomasz Drewicz
38. Piotr Łakomy

8

3 9. Daria Milecka
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Pracą nie wolną od galeryjnych uzależnień okazała się instalacja
Tomasza Drewicza Know-body. Jego monumentalny, modułowy obraz otwarcie igrał z percepcją, układając się w raz mniej, raz bardziej
czytelny portret everymana. Podniesiony przez autora wątek zwielokrotniania obrazu, nawarstwiania i kopiowania, ujawnił się szczególnie
wyraziście w zderzeniu z potężną połacią ogołacanych i niszczejących
przez dekady ścian.

37

Marcin Mierzicki’s installation under the title Mausoleum, which
matched perfectly the aesthetics of one of the halls, stood out
against all the film and historical associations. A throne made of
ceramic tiles, filled with virtual boiling water, added to the peculiar
atmosphere of the place. Or maybe – in spite of its monumental scale
– it naturally merged with it, giving an impression of something that
had always been there, though its function was forgotten. Sławek
Czajkowski’s energetic mural, squeezed in in a stuffy and devastated
room, counterbalanced the atmosphere of melancholy which permeated, in an otherwise justified way, the works in adjoining rooms.
Skilfully painted, entwined in the cascades of plants growing on the
ceiling, it shattered humour with its foreboding It’s (not) Good
in Wrocław.
Thanks to the work of Krzysztof Kazimierz Pańtak and Radosław
Janicki, the audience could satisfy their need of ‘discovering’ places
which are usually unavailable. Both intriguing and depressing, their
video Surveillance-Free Zone, which showed overscaled and multiplied
human eyes, as if staring at the visitor, paradoxically provoked to explore the nooks and crannies within the projection area. These penetrating eyes, looking at Michał Wasiak’s object: a box or an aquarium built
from old windows, filled with a collection of unintelligible souvenirs,
constituted a kind of mysterious case at this stage of the festival route.
10
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Buff [czyścić, zamalować] autorstwa Piotra Łakomego to najbardziej
chyba zaszyfrowana, a jednocześnie nieuwikłana w sąsiedztwo innych
prac realizacja przeglądu. By zetknąć się z nią, należało dotrzeć do zewnętrznych murów Pawilonu – z tej perspektywy cały kompleks jawił
się jak stylowy pałac porośnięty bluszczem. Artysta wykonał malarską
aplikację, skrywającą gest nieznanego poprzednika, czyli streetowe
tagi. Nowa warstwa zafunkcjonowała jak najwyższej próby ornament,
towarzyszący ekspresyjnej roślinności.
Na elewacji budynku od strony dziedzińca zawisła, górując nad pozostałymi, praca Darii Mileckiej. Poetyckie „Wyprowadzę z rzeczy cienie…” (cytat z wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który stał się
tekstem piosenki wykonywanej przez Ewę Demarczyk) mogłoby stanowić motto siódmej edycji SURVIVALU. Edycji zdominowanej przez
duchy, cienie, niewyraźne kształty… Wreszcie edycji pełniącej funkcję
skryby wycierającego z pergaminu część dawnego tekstu po to, by
umieścić na nim kolejny. Podczas pamiętnej Wystawy Ziem Odzyskanych, pisząc o niej, używano metafory księgi. „Zwiedzać wystawę,
to jakby szybko czytać wielką księgę o Polsce”. Sześćdziesiąt lat po
tym wydarzeniu, które było rozpisaną na sto dni demonstracją siły
nowego ustroju, można ponownie odwołać się do tej metafory – tym
razem samą przestrzeń Terenów Wystawowych traktując jako mapę
uśpionej kultury.
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40. Grupa Gruba Najgorsza
4 1 . Kinga Nowak, Bogna Podbielska

SURVIVAL podróżuje, zmienia się. „…nie tkwi w dniu ani w miejscu”,
można by powtórzyć za Olgą Tokarczuk (Bieguni). Podobnie jak Pawilon Czterech Kopuł – nie jedno, a wiele miejsc. Albo zaledwie fragment
miejsca – wycinek, fraktal – którego kolejne elementy odsłaniane są
przez nastające po sobie ułamki czasu: minuty, godziny, dni. Dni, które
przeminą, zabierając to, co na chwilę uwidoczniły. Zostawiając zaledwie powidok.

42. Wojciech Saxon, Joanna Klass

Tomasz Drewicz’s Know-body turned out not to be devoid of gallerylike addictions. His monumental, module painting tricked the perception in an obvious way, arranging itself in a more or less clearly visible
portrait of an everyman. The author raised the motif of image multiplying, layering and copying, which was starkly visible against the vast
surface of naked walls which had been decaying for decades.

dred-day long demonstration of the strength of the new regime, we
can refer again to this metaphor – this time, treating the Exhibition
Grounds themselves as a map of a dormant culture.

Buff [Clean, Paint Over], a realisation created by Piotr Łakomy, was
probably the most encoded, and also the most disinterested in other
works. In order to come across it, it was necessary to reach the outer
walls of the Pavilion – from this perspective the entire complex looks
like a stylish palace covered by ivy. The artist made a painting application which hid an anonymous predecessor’s gesture – street tags.
The new layer functioned as a top-quality ornament which accompanied the expansive flora.
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SURVIVAL travels, changes. ‘… it is not stuck in one day or place’, as
Olga Tokarczuk wrote (Bieguni). Like the Four Domes Pavilion – not
a place, but many places. Or maybe just a fragment of a place – a segment, fractal – whose subsequent elements are revealed by bits of
time that follow one another: minutes, hours, days. Days that would
pass, taking away what they made visible for a moment. Leaving just
an aftersight.

39

On the elevation of the building as seen from the courtyard, above
all the others, Daria Milecka’s work was hung. A poetic quote from
Krzysztof Kamil Baczyński’s poem, which would later become a popular song performed by Ewa Demarczyk, ‘Out of things I’ll lead shadows’, might have been the motto of the seventh edition of SURVIVAL.
An edition that was dominated by apparitions, shadows, blurred
shapes… An edition which functioned as a scribe who erases old texts
from a parchment in order to write down another one – his own. During the memorable Regained Territories Exhibition, it was referred to
using the metaphor of a book: ‘To visit the exhibition is like to read
quickly a huge book about Poland’. Sixty years after this one-hunNI E T K W I Ć W D NI U A NI W M IEJSCU... / NOT TO B E STU CK IN O NE DAY O R PL ACE...
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01
Tomasz Opania
Dokument / Document
02
Kinga Nowak,
Bogna Podbielska
Starway
03
Tomasz Bajer
& Jola Bielańska
ZEITGEIST
......................

15
Piotr Kmita
Tego sercu nie żal / What
the Heart Craves Not

04
Honza Zamojski
Płyniemy / We Are
Swimming

16
Sławek Czajkowski
We Wro [nie] jest dobrze
/ It’s [Not] Good in Wro

05
Przemysław Paliwoda
Dialog filmowy / Film
Dialogue

17
Magdalena Marciniec
ART MUST BE CLEAN

06
Michał Gdak,
Krzysztof Żuchowski
Fraus oculi
07
Monika Drożyńska
Pomnik / A Monument
08
Paweł Jarodzki
Próba wskazania
właściwego kierunku
/ Trying to Show the
Right Direction
09
Grupa Gruba
Najgorsza
Czysta fantazja / Pure
Fantasy
10
Daria Milecka
Liberatura

12

ARTYSCI / ARTISTS

14
Monika Aleksandrowicz
35 poematów na
temat transformacji,
czyli ALTER EGO
autora w podpunktach
/ 35 Poems on
Transformation, i.e.
the Author’s ALTER EGO
in Points

18
Paweł Stasiewicz,
Paweł Owczarczyk,
Kinga Hecel
Niedaleko Warszawy/
Wszędzie / Near
Warsaw/Everywhere
19
Kinga Nowak,
Bogna Podbielska
Energia / Energy
20
Dominika Łabądź
Bez tytułu / Untitled
21
Hubert Bujak
Kumulacje /
Accumulations
22
Pascale Heliot
Twister

11
Piotr Bujak
Światłość / Shining

23
Maks Cieślak
Humor i człowieczeństwo
/ Humour and Humanity

......................

......................

12
Grzegorz Łoznikow
Polishing

24
Maja Wolińska
Zacieranie / Fading Away

13
Marcin Mierzicki
Mauzoleum / Mausoleum

25
Matti Havens
Bez tytyłu / Untitled

26
Marek Grzyb
Elevator
27
Monika Konieczna
Nie ma czasu / No Time
28
Krzysztof Kazimierz
Pańtak,
Radosław Janicki
Strefa wolna od
monitoringu /
Surveillance-Free Zone
29
Michał Wasiak
Bez tytułu / Untitled
30
Michał Smandek
Rekonstrukcje /
Reconstructions
31
Filip Laskowski
Wschodni Zachód
/ Eastern West
32
Agnieszka Grodzińska
Bez tytułu / Untitled

......................
39
Piotr Łakomy
Buff [czyścić, zamalować]
/ Buff [clean, paint over]
40
Wojciech Saxon,
Joanna Klass
Studio Poelziga
prezentuje:
War – medytacje
o architekturze wojny
i pokoju / Poelzig
Studio Presents:
War – Meditations on
the Architecture of War
and Peace
41
i inni. 2009
Mira Boczniowicz /
Andrzej K. Urbański
Blog. Właściwości
/ Blog. Properties
42
Marta Gruzd
Bez tytułu / Untitled
......................

Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu / The Feature Films Studio in Wrocław

artyści / artists

33
Patrycja Orzechowska
Szkielety / Skeletons
34
Jerzy Kosałka
Niemcy już przyszli / The
Germans Have Arrived
35
Kama Sokolnicka
W kręgu Hansa Poelziga
[Widma Maxa]
/ About Hans Poelzig
[The Spectres of Max]
36
Tomasz Drewicz
Know-body
37
Tomasz Zalejski-Smoleń
Horror vacui
......................
38
Agnieszka Stochaj,
Agnieszka Krupieńczyk
Wali się! / It’s Falling
Down!

MAPA PRZEGLĄDU / MAP OF THE REVIEW

13

— Jesus, my head is going to split — Chris! Why so late? I’ve been
waiting and waiting. Johnny is starving — Boooo hoooooo — Well,
I couldn’t get away. The boss told me to finish — And go get married

TOMASZ OPANIA
Dokument / Document

14

OTOCZENIE / AROUND

instalacja / installation

OTOCZENIE / AROUND
fot. fotokolektyw / Katarzyna Kondratczyk

15

TOMASZ BAJER & JOLA BIELAŃSKA
ZEITGEIST

instalacja / installation

02

KINGA NOWAK, BOGNA PODBIELSKA
Starway

instalacja / installation

03
16

OTOCZENIE / AROUND

OTOCZENIE / AROUND
fot. Łukasz Paluch / Katarzyna Kondratczyk

17

HONZA ZAMOJSKI
Płyniemy / We Are Swimming

video-instalacja / video-installation

04

MICHAŁ GDAK, KRZYSZTOF ŻUCHOWSKI
Fraus oculi

PRZEMYSŁAW PALIWODA
Dialog filmowy / Film Dialogue

interaktywna projekcja multimedialna
/ interactive multimedia projection

video-instalacja / video-installation

06

05
18

KOPUŁA 1 / DOME 1

KOPUŁA 1 / DOME 1
fot. Łukasz Paluch / Katarzyna Kondratczyk / Michał Gdak

19

20

DZIEDZINIEC / COURTYARD

DZIEDZINIEC / COURTYARD
fot. Łukasz Paluch / Katarzyna Kondratczyk

21

śmiech / laughter

MONIKA DROŻYŃSKA
Pomnik / A Monument

rzeźba dźwiękowa / acoustic sculpture
PAWEŁ JARODZKI
Próba wskazania właściwego kierunku
/ Trying to Show the Right Direction

interwencja / intervention

08

07
22

DZIEDZINIEC / COURTYARD

TEREN CAŁEGO PRZEGLĄDU / THE ENTRIE AREA OF THE REVIEW
fot. Katarzyna Kondratczyk / Łukasz Paluch

23

instalacja / installation
GRUPA GRUBA NAJGORSZA
Czysta fantazja / Pure Fantasy

10

DARIA MILECKA
Liberatura

poezja konkretna; mural / concrete poetry; mural

09
24

DZIEDZINIEC / COURTYARD

DZIEDZINIEC / COURTYARD
fot. Łukasz Paluch

25

K I N O Z TA M T YC H L AT

Kiedy w roku 1954 decydowano o utworzeniu we Wrocławiu wytwórni
filmowej, zakładano, że stanie się ona jeszcze jednym miejscem realizującym projekty propagandowe. Tymczasem tutejsze życie toczyło
się niejako poza zasięgiem spojrzenia kierownictwa partii. Biesiadowano i dyskutowano – „działo się, panował twórczy ferment…”
– wspominał Wojciech Jerzy Has. Przede wszystkim jednak robiono
filmy. Były to obrazy często nietuzinkowe, wyznaczające nowe kierunki estetyki filmowej.

CINEMA OF THOSE TIMES

When in 1954 it was decided to set up a film studio in Wrocław, it was
believed that it would become another place to carry out the assumptions of propaganda. Meanwhile, the local life was as if beyond the
look of the Party leaders. As film director Wojciech Jerzy Has remembers, ‘things were going on, creative ferment prevailed...’ But first of
all, films were being made. They were often unconventional, setting
new trends in film aesthetics.

Wśród nich jest Rękopis znaleziony w Saragossie (1964, reż. W. J. Has).
Ta niezwykła, bajkowa ekranizacja powieści Jana Potockiego do dziś
pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych obrazów polskiej kinematografii. I, co najważniejsze, mimo upływu lat nadal potrafi wywołać
w odbiorcy dreszcz emocji.
Inne oblicze wrocławskiej kinematografii ukazują filmy zebrane
w bloku Miejsce-ludzie–wydarzenia. Główny rys wyznaczają zrealizowane w poprzednim ustroju filmy dokumentalne, traktujące o takich
wydarzeniach 1948 roku jak Kongres Intelektualistów czy Wystawa
Ziem Odzyskanych (W obronie pokoju i kultury, 1948; Wystawa Ziem
Odzyskanych, 1948). Choć naznaczone piętnem propagandowej iluzji,
stanowią świadectwo czasu, który minął. Wszystkie są doskonałym
źródłem pamięci o przeszłości miasta. Miasta noszącego ślady destrukcji, poczucia tymczasowości, ale też i niezwykłej energii i euforii
drzemiącej w jego mieszkańcach. Obraz ten dopełniają dwa filmy
o ludzkich namiętnościach. Pierwszy z nich to Motodrama (1971, reż.
A. Konic) o przedziwnych sportowych perypetiach pewnego urzędnika,
(w tej roli Jacek Fedorowicz). Dodam, że scenariusz tej rozgrywającej
się w środowisku sportowym komedii napisał znany felietonista,
Tomasz Domaniewski, a reżyser, Andrzej Konic, jest współtwórcą sukcesu przygód kapitana Klosa. Inny wymiar ludzkiej natury przedstawia
Anatomia miłości (1972, reż. R. Załuski). Śmiałe sceny erotyczne,
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Among them is The Saragossa Manuscript (1964, directed by W. J.
Has). This extraordinary, fabulous film adaptation of Jan Potocki’s
novel to this day is one of the most original pictures in Polish cinematography. And what is most important, despite the passage of time it
can still give thrills to the viewer.
doskonała gra aktorska Jana Nowickiego i Barbary Brylskiej oraz sama
opowieść o miłości, zazdrości i zdradzie sprawiły, że był to jeden z najpopularniejszych filmów dekady.
Jednak największą siłą wszystkich wymienionych utworów jest oryginalna estetyka oraz płynące z ekranu emocje, co sprawia, że kino
z tamtych lat nadal potrafi wywołać żywą reakcję publiczności.

Another face of Wrocław cinematography is presented in films shown
in the Place-people-events block. The tone here was set by documentaries created in the times of communism, dealing with events such
as the Congress of Intellectuals or the Regained Territories Exhibition
of 1948 (In Defense of Peace and Culture, 1948; Regained Territories Exhibition, 1948). Tainted with propaganda illusion, they give testimony

kurator filmowy: Inga Leśniewska

to a time which passed. They are all a wonderful source of knowledge about the past of the city. The city with a whiff of destruction,
a feeling of temporariness, but also full of extraordinary energy and
euphoria sleeping in its inhabitants. This image was complemented by
two films about human passions. The first one was Motodrama (1971,
directed by A. Konic), about the bizarre vicissitudes of a clerk, played
by Jacek Fedorowicz. I would like to add that the screenplay of this
comedy which takes place in the world of sport was written by a wellknown columnist Tomasz Domaniewski, whereas the director Andrzej
Konic co-authored the success of the adventures of Captain Kloss.
Another dimension of human nature was presented in The Anatomy
of Love (1972, directed by R. Załuski). Provocative erotic scenes, supreme acting of Jan Nowicki and Barbara Brylska and the story itself
about love, jealousy and cheating made this film one of the most
popular in the whole decade.
The strongest point of all these works, however, is the still original
aesthetics and the emotions coming from the screen, which makes
the cinema of those times able to trigger a lively response in the
audience.
film curator: Inga Leśniewska

K I N O Z TA M T YC H L AT / C I N E M A O F T H O S E T I M E S

K I N O Z TA M T YC H L AT / C I N E M A O F T H O S E T I M E S
fot. fotokolektyw / Łukasz Paluch
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We woke up old projectors – equipment which had not been used for
years took a new breath, old employees turned films on and for a few
days the place came back to life, as it used to in the past when one
screening followed another. The old-fashioned projection room with
its panelled walls gave refuge from a downpour of rain to several
dozens of viewers on a couple of occasions. One rainy Saturday Peter
Brook came by chance to watch a film for children – he saw a Polish
1960s film Maluch, and was said to have liked it...

ANIMUSZ, CZYLI NOWY DUCH

The peculiarity of the place infected the viewers, who reacted equally
enthusiastically to epic tales and abstract études, film jokes and philosophical miniatures. Short films make a good average – during the six
shows we saw several dozens of films, including some genuine pearls.

Lekcja anatomii, Od litery do liczby, Animacja jest kobietą, Gruba
rafinada i Poranki dla dzieci w każdym wieku – to hasła wywoławcze pokazów animacji, które odbyły się podczas siódmego SURVIVALU. Kuratorskim zamierzeniem było ukazanie bogactwa filmów
animowanych, bliskich sztukom plastycznym poprzez podobieństwo
podejmowanych tematów i poszukiwań formalnych. Dlatego w programie znalazły się zarówno wybitne dzieła klasyków – przedwojennej
awangardy, lat 60-tych i 70-tych, jak i najświeższe prace studenckie
ostatnich lat.
Obudziliśmy stare projektory – nieużywana od lat maszyneria wzięła
nowy oddech, dawni pracownicy załadowali taśmy i przez parę dni to
miejsce znów ożyło jak dawniej, gdy odbywał się tu seans za seansem. Staroświecka, wyłożona boazerią sala projekcyjna parokrotnie
udzieliła schronienia przed ulewą dziesiątkom zwiedzających. Pewnej
deszczowej soboty na pokaz dla dzieci trafił przypadkiem Peter Brook
– obejrzał polski film Maluch z lat 60-tych, który podobno bardzo mu
się spodobał...
Specyficzna atmosfera tego miejsca udzielała się widzom, gorąco
przyjmującym zarówno epickie opowieści, jak i abstrakcyjne etiudy,
filmowe żarty i filozoficzne miniatury. Krótki metraż daje niezłą statystykę – podczas sześciu pokazów zobaczyliśmy kilkadziesiąt filmów,
w tym wiele prawdziwych perełek.
Ha-Ga to animacja, która na SURVIVALU pierwszy raz zafunkcjonowała w przestrzeni kinowej – powstała bowiem jako „ruchomy” element
wystawy monograficznej Hanny Gosławskiej w muzeum Karykatury
w Warszawie. Wbrew obawom reżyserki, Krystyny Golendzinowskiej,
która nie wierzyła w powodzenie swojej miniatury na projekcji, animowane rysunki Ha-Gi z zabawnym komentarzem Beaty Tyszkiewicz
podbiły serca widowni i doczekały się bisów na finałowym seansie.
Podobne przyjęcie miało Miasto płynie Balbiny Bruszewskiej – tegoroczny laureat wielu festiwali. Ten żywiołowy, kolażowy epos o współczesnej Łodzi spodobał się m.in. dzięki satyrycznym komentarzom
z off’u słuchaczek Radia Maryja, które niczym na wyborach miss opowiadają, co zrobiłyby jako królowe Polski.
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Ha-Ga is an animation which was shown at SURVIVAL for the first
time inside a cinema – initially, it was a ‘moving’ element of Hanna
Gosławska’s monographic exhibition in the Museum of Caricature in
Warsaw. Despite the film director Krystyna Golendzinowska’s fears,
who doubted the success of her miniature, Ha-Ga’s animated pictures
with Beata Tyszkiewicz’s funny commentary won the viewers’ hearts
and closed the final show with encores.

Okazało się też, że warto było wydobyć na
światło dzienne zapomniane dzieło Zofii Oraczewskiej Z życia owadów – i usłyszeć owacje
dla bezbłędnych, erotycznych metafor zawartych w pozornie przyrodniczym filmie.
Także klasyczne dzieła (Oko i Ucho Franciszki
i Stefana Themersonów, Pan Głowa Jana Lenicy, Wolność nogi Piotra Dumały czy Portret
niewierny Ewy Bibańskiej) zyskały nowy wymiar, gdy obejrzeliśmy je w kontekście pokazu
Lekcja anatomii. Polska szkoła animacji
udowodniła swoje silne związki z Europą
w seansie zatytułowanym Od litery do liczby,
gdzie temat znaku u Stefana Schabenbecka
czy Daniela Szczechury dialogował z dziełami
Raoula Servais czy Stuarta Hiltona. Największym zainteresowaniem cieszyły się chyba
pokazy Animacja jest kobietą i Gruba rafinada – tematyka feministyczna i formy graniczne w filmie animowanym. Dzięki współpracy
z dwoma polskimi festiwalami: Reanimacja
w Łodzi i Animator w Poznaniu udało się pokazać tytuły dotąd szerzej nieznane, a będące
zwycięzcami obu konkursów.

Balbina Bruszewska’s City Sails On – this year’s winner of numerous
festivals – was received in a similar way. This energetic, collage epic on
the contemporary Łódź was appreciated, among others, for the satiric
commentaries of elderly radio-sermons listeners who, as if they were
candidates at a miss contest, say what they would do if they were
queens of Poland.
It turned out that it was a worthwhile effort to bring to light Zofia
Oraczewska’s forgotten masterpiece On the Life of Insects – and
to hear the applause for precise erotic metaphors in a seemingly
nature film.

‘A N I M U S Z ’ – T H E N E W S P I R I T

Animusz był świętem animacji w starych
dekoracjach z nową publicznością.
kurator filmowy: Adrianna Prodeus

The Anatomy Lesson, From Letter to Number, Animation Is a Woman, A Gross Refinement and Film Matinees for Children of All Ages
– these were the titles of animated films whose screening took part
during the 7th SURVIVAL Review. The curator’s aim was to show the
richness of animated films, their proximity to plastic arts and the
similarity of topics and formal solutions. That is why the programme
included both extraordinary classic works – pre-war avant-garde, the
60’s and 70’s – and the newest films made by students in recent years.

A N I M U S Z , C Z Y L I N O W Y D U C H / ‘A N I M U S Z ’ – T H E N E W S P I R I T

Also classic works (Franciszka and Stefan Themersons’ Eye and Ear,
Jan Lenica’s Monsieur Tete, Piotr Dumała’s Freedom of the Leg, Ewa
Bibańska’s Unfaithful Portrait) took on a whole new dimension when
we saw them in the new context of the Anatomy Lesson show. The
Polish school of animation showed its strong connections with Europe
in the showing entitled From Letter to Number, in which the notion
of a sign in the works of Stefan Schabenbeck or Daniel Szczechura
dialogued with the masterpieces of Raoul Servais or Stuart Hilton.
The viewers’ most avid interest was probably aroused by the shows
Animation Is a Woman and A Gross Refinement – feminist subjects
and animated film bordering on other forms of art. Thanks to our
cooperation with two other Polish festivals: Reanimation in Łódź and
Animator in Poznań, we were able to show films previously unknown
to wider audiences which won the two competitions.
Animusz was a feast of animation in old settings with a new audience.
film curator: Adrianna Prodeus

A N I M U S Z , C Z Y L I N O W Y D U C H / ‘A N I M U S Z ’ – T H E N E W S P I R I T
fot. Katarzyna Kondratczyk
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GRZEGORZ ŁOZNIKOW
Polishing

instalacja / installation

12

11
PIOTR BUJAK
Światłość / Shining

30

mural / mural

DZIEDZINIEC / COURTYARD

KOPUŁA 2 / DOME 2
fot. Łukasz Paluch / Katarzyna Kondratczyk

31

14

13

MARCIN MIERZICKI
Mauzoleum / Mausoleum

32

instalacja / installation

MONIKA ALEKSANDROWICZ
35 poematów na temat transformacji, czyli ALTER EGO autora w podpunktach
/ 35 Poems on Transformation, i.e. the Author’s ALTER EGO in Points

KOPUŁA 2 / DOME 2

instalacja / installation

KOPUŁA 2 / DOME 2
fot. Łukasz Paluch / Katarzyna Kondratczyk

33

14

34

KOPUŁA 2 / DOME 2

KOPUŁA 2 / DOME 2
fot. Łukasz Paluch

35

16
PIOTR KMITA
Tego sercu nie żal / What the Heart Craves Not

instalacja / installation

15

SŁAWEK CZAJKOWSKI
We Wro [nie] jest dobrze / It’s [Not] Good in Wro

36

KOPUŁA 2 / DOME 2

mural / mural

KOPUŁA 2 / DOME 2
fot. Łukasz Paluch / Katarzyna Kondratczyk

37

17

MAGDALENA MARCINIEC
ART MUST BE CLEAN

instalacja / installation

18

PAWEŁ STASIEWICZ, PAWEŁ OWCZARCZYK, KINGA HECEL
Niedaleko Warszawy/Wszędzie / Near Warsaw/Everywhere

38

KOPUŁA 2 / DOME 2

instalacja; video-instalacja
/ installation; video-installation

KOPUŁA 2 / DOME 2
fot. Katarzyna Kondratczyk / Łukasz Paluch

39

21

19
KINGA NOWAK, BOGNA PODBIELSKA
Energia / Energy

instalacja / installation

20

DOMINIKA ŁABĄDŹ
Bez tytułu / Untitled

40

instalacja / installation

HUBERT BUJAK
Kumulacje / Accumulations

KOPUŁA 2 / DOME 2

instalacja; video-instalacja / installation; video-installation

KOPUŁA 2 / DOME 2
fot. Katarzyna Kondratczyk / Łukasz Paluch

41

22

PASCALE HELIOT
Twister

instalacja malarska / painting installation

MAKS CIEŚLAK
Humor i człowieczeństwo / Humour and Humanity

video-instalacja / video-installation

23

42

KOPUŁA 2 + KOPUŁA 4 / DOME 2 + DOME 4

KOPUŁA 2 / DOME 2
fot. Katarzyna Kondratczyk / fotokolektyw / Łukasz Paluch

43

23

44

KOPUŁA 2 / DOME 2

KOPUŁA 2 / DOME 2
fot. Łukasz Paluch
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Haeyopomania / Astral Social Club / 8 rolek

JACKIE-O MOTHERFUCKER . . . . . . .
D R AG G I N G A N OX T H RO U G H WAT E R
ASTRAL SOCIAL CLUB . . . . . . . . . .
SHACKLETON . . . . . . . . . . . . . . . .
8ROLEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAEYOPOMANIA . . . . . . . . . . . . . .
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Zapowiedzieliśmy się zdecydowanie i odważnie: “Specjalnie zaadaptowany na klub festiwalowy
dziedziniec WFF będzie miejscem prezentacji artystów stosujących współczesne taktyki dźwiękowe, które, odbiegając od postmodernistycznej dekonstrukcji muzycznej, skupiają uwagę słuchacza na bezpośredniości doznania – dźwiękowego i scenicznego.” Potem miesiące przygotowań,
rozmów, poszukiwań, negocjacji, dylematów, wątpliwości. Program debiutowego wydania Muzycznej Sceny Survivalu na pewno był kompromisem pomiędzy ideą konfrontacji hermetycznych
gatunkowo środowisk muzycznych Wrocławia z propozycją programu zorientowanego na ogólnie
pojętą sztukę dźwiękową a ograniczeniami organizacyjnymi ciągle młodej imprezy. Ostatecznie
jednak do kompromisu doszło podczas starcia z siłami natury targającymi czerwcową pogodą.
Shackleton miał udowodnić, że etykietka dubstepu przylgnęła do jego twórczości trochę
przypadkowo, a on sam stara się odbiegać od tego mocno już wysłużonego i brnącego w ślepy
zaułek gatunku muzyki elektronicznej w stronę współczesnej wizji muzyki etnicznej. Stąd też
bardzo chętnie zgodził się na występ podczas naszej nie-klubowej imprezy. Do konfrontacji
i próby otwartości umysłów przybyłych na koncert polskich fanów dubstepu niestety nie doszło
– potężna burza doszczętnie zalała scenę, uniemożliwiając kontynuację koncertów pierwszego
dnia festiwalu. Zaplanowany na zakończenie tego wieczoru set dj QB, jednego z ciekawszych
wrocławskich dj’ów, miał być świadomą konfrontacją poszukiwań dźwiękowych Shackletona
w muzyce etnicznej z tradycyjnym, ale potrafiącym nadal intrygować w precyzyjnym wykonaniu minimal techno i house. Szkoda tym większa, bo survivalowy występ Brytyjczyka miał się
odbyć w przeddzień jego wstąpienia w barwy berlińskiego Perlonu, jednej z ważniejszych oficyn
płytowych, odpowiedzialnych za redefinicję minimal techno ostatnich lat.
Z niecodziennych i pozornie absurdalnych zestawień buduje muzykę i kreację sceniczną Haeyopomania, przygotowany specjalnie na SURVIVAL projekt muzyczny duetu Chłopomania. Piosenki gloryfikujące Kim Jong Ila i jego tatę, które okazały się mieszanką parafraz przypowiastek
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z mitologii północnokoreańskiego wodza
i topornej muzyki dyskotekowej z industrialnym zacięciem, z jednej strony skutecznie
rozszerzają formułę prześmiewczego electro
clashu, z drugiej przewrotnie nawiązują do
grup muzycznych, korzystających z estetyki
systemów totalitarnych (Death In June, Laibach). W murach Pawilonu Czterech Kopuł
tym bardziej nabrały szczerych rumieńców
ideowych.
W podobnej estetyce, choć bardziej rozwinięty
dźwiękowo i muzycznie, był koncert zamykający festiwal. 8rolek zaprezentował punkowo
zadziorne teksty, breakbeatowe rytmy i cięte
syntetyczne riffy, które w połączeniu z 10-letnim doświadczeniem w tworzeniu połamanej
muzyki tanecznej, stanowią dość brawurową
kombinację, wymykającą się jasnym i oczywistym klasyfikacjom. Nie tracą przy tym
kontekstualnej zadziorności, pełnej odwołań
i groteskowych parodii kanonów muzyki
młodzieżowo-alternatywnej. Oba te koncerty
(8rolek i Haeyopomania) były dowodem na
krystalizującą się w Polsce scenę świadomie
poszukującą nowych przestrzeni w kulturze
tanecznej, łączącą znajomość współczesnej
muzyki z prowokacją sceniczną.
Dzień drugi rozpoczął niespodziewany
Dragging An Ox Through Water – solowy
projekt Briana Mumforda, gitarzysty Jackie-O
Motherfucker. Pogodny czerwcowy wieczór
i otoczenie parku idealnie pasowały do sennej
muzyki czerpiącej pełnymi garściami z tradycji pieśniarstwa amerykańskich bardów,
mistrza „rozstrojonej gitary”, Dereka Bailey’a,
i estetyki hałaśliwej sceny free-improv.

We made a bold announcement: ‘The courtyard of the Wrocław Feature Films Studio,
specially adapted for the needs of the festival club, will be a venue for artists who use
contemporary sound strategies which, in
contrast to post-modern musical deconstruction, focus the listener’s attention on the
directness of acoustic and stage experience.’
What followed was months of preparations,
talks, searches, negotiations, dilemmas,
doubts. The content of the first edition
of Survival Music Stage was definitely
a compromise between the idea of confronting hermetic music circles of Wrocław with
a programme which would focus on broadly
understood sound art, plus the organisational limitations of a still young event. Eventually, we had to make a compromise during
a struggle with the forces of nature tousling
the June weather.
Shackleton wanted to prove that labelling
his art ‘dubstep’ was somewhat accidental
since he is trying to diverge from this obsolete kind of electronic music which is heading
down a blind alley towards a contemporary
vision of ethnic music. That is why he was
eager to perform at our non-club event.
Unfortunately, it was impossible to test the
open-mindedness of Polish dubstep fans
– a violent storm flooded the stage, making
it impossible to continue concerts on the
first day. We deliberately planned to finish
the day with a set of QB, one of the most interesting DJs in Wrocław, in order to confront
Shacleton’s searches in ethnic music with
traditional minimal techno and house whose
precise performance is still able to intrigue.

M U Z YC Z N A S C E N A S U RV I VA LU / S U RV I VA L M U S I C S TA G E

What is even more unfortunate, the Briton’s performance at SURVIVAL would take place just
before his entering the Berlin label Perlon, one of the most important labels, responsible for
re-defining minimal techno in recent years.
Unusual and seemingly absurd combinations make up the music and stage image of Haeyopomania, a music project prepared by Chłopomania especially for SURVIVAL. ‘Songs glorifying
Kim Jong Il and his dad’, which turned out to be a mixture of paraphrases of anecdotes from the
mythology of the North Korean leader and coarse disco music with an industrial edge, on the
one hand broaden the formula of mocking electro-clash, on the other – refer in a cunning way
to music bands that use the aesthetics of totalitarian systems (Death in June, Laibach). Within
the walls of the Four Domes Pavilion they took on even more ideological colours.

M U Z YC Z N A S C E N A S U RV I VA LU / S U RV I VA L M U S I C S TA G E
fot. fotokolektyw
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Błyskotliwe i naturalnie brzmiące połączenie tych elementów w pełnej okazałości udowodniło
już przygasły potencjał ruchu New Weird America, jak również wskazało bardzo ciekawy kierunek
rozwoju zastygłej ostatnio sceny songwriterów. To najbardziej niecodzienny koncert całej imprezy.
Astral Social Club, również znany ze współpracy z Jackie-O, wywodzi się z nieco starszego
i bardziej hałaśliwego pokolenia muzyki improwizowanej. I taki też był jego koncert – niesłychanie dynamiczny, pełen dysonansów brzmieniowych, konsekwentnej i świadomej pracy
z dźwiękiem generowanym z trzech wzmacniaczy i arsenału efektów gitarowych. Połączeniem elektronowego hałasu, pełnych brzmieniowo basowych dronów z oscylatorowymi
rytmami odwoływał się wprost do klasyki muzyki eksperymentalnej, czyniąc z niej jedynie
środek do rzeczonego „bezpośredniego doznania dźwiękowego”. Zderzenie klasycznej tradycji
dźwiękowej (tutaj muzyki noise) z dynamiką i różnorodnością muzyki współczesnej, wyraźne
w występie Neila Campbella, wskazało dominującą praktykę twórczą wszystkich koncertów
Four Domes Sound.
Gwiazda wieczoru, Jackie-O Motherfucker – klasyczne bluesowe combo wsparte analogową
elektroniką i surrealistyczną poezją Toma Greenwooda – promowała materiał z ostatniego
albumu Ballads of the Revolution. Przez wielu uznawany za najbardziej piosenkowy i klasyczny
z prawie 20-płytowego dorobku materiał okazał się punktem wyjścia do kilkunastominutowych
improwizacji bazujących na najlepszych tradycjach muzyki psychodelicznej, dryfujących w stronę pieczołowicie budowanej ściany dźwięku. Praktyka ta, jakże charakterystyczna dla kolektywów muzycznych improwizujących na polu elektroakustycznego folku, często prowadząca do
nijakich i chaotycznych akcji dźwiękowych, tutaj przybrała zdecydowaną i świadomą dźwiękowo
postać, udowadniając siłę oddziaływania tego typu muzyki na żywo.
Z podobnej tradycji improwizacji, choć dużo bardziej hałaśliwej i agresywnej dźwiękowo, wywodzi się wrocławski duet Krew z Kontaktu. Eksperymentując z analogową elektroniką i badając
granice aktywności scenicznej, stanowią jedną z ciekawszych propozycji na polskiej scenie improwizowanego noise. Niestety w przyczyn losowych koncert się nie odbył.
kurator sceny muzycznej: Daniel Brożek
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The concert which ended the festival was set
in similar aesthetics, but more developed in
terms of sound and music. 8rolek presented
obstreperous punk texts, breakbeat rhythms
and cut synthetic riffs which, when combined
with ten years of experience in creating broken disco music, constitute a rather daring
combination which escapes clear and obvious
classifications. Simultaneously, he manages
not to lose contextual obstreperousness, full
of references and parodies of the grotesque
standards of youth-alternative music. Both
concerts (8rolek and Haeyopomania) proved
the crystallisation of a Polish scene which is
consciously looking for new grounds in dance
music and which combines the knowledge of
contemporary music with intentional stage
provocation.
The second day started unexpectedly with
Dragging an Ox Through Water – a solo
project of Brian Mumford, the guitarist
of Jackie-O Motherfucker. A bright June
evening and the proximity of a park perfectly
matched the sleepy music drawing extensively on the tradition of American bards,
the master of the ‘out-of-tune guitar’ Derek
Bailey and the aesthetics of noisy free-improv. A brilliant and naturally-sounding combination of these elements proved beyond
doubt the forgotten potential of the New

amplifiers and an arsenal of guitar effects. By combining electron
noise, bass drones and oscillator rhythms, they referred directly to
classic experimental music, making it a means to the said ‘directness
of acoustic experience’. The contrast between classic sound tradition
(here: noise music) and the dynamism and variety of contemporary
music, evident in the performance of Neil Campbell, showed the dominant artistic motif of all the Four Domes Sound concerts.
The star of the night, Jackie-O Motherfucker – a classic blues combo
supported by analogue electronics and the surreal poetry of Tom
Greenwood – were promoting their newest album Ballads of the Revolution. Considered by many the most song-like and classic material in
their almost 20-album output, it turned out to be a starting point to
over 10-minute improvisations based on the best tradition of psychedelic music drifting towards a meticulously built wall of sound. This
practice, characteristic of music collectives improvising in electroacoustic folk, leading often to dull and chaotic sound actions, here took
on a definite and sound-aware form, proving the impact of live music
of that type.
Jackie-O Motherfucker

Weird America movement and showed a very interesting direction of
developing the ossified songwriters’ scene. The most unusual concert
of the event.
Astral Social Club, also known for their cooperation with Jackie-O, derives from a bit older and noisier generation of improvised music. And
such was the concert – extremely dynamic, full of dissonance in tones
and consistent and conscious work on the sound generated by three

M U Z YC Z N A S C E N A S U RV I VA LU / S U RV I VA L M U S I C S TA G E

The Wrocław duet Krew z Kontaktu comes from a similar tradition,
yet much more noisy and aggressive in terms of sound. Experimenting with analogue electronics and studying the limits of stage action,
they are one of more interesting formations on the Polish scene of
improvised noise. Unfortunately, due to reasons beyond our control,
the concert did not take place.
music stage curator: Daniel Brożek

M U Z YC Z N A S C E N A S U RV I VA LU / S U RV I VA L M U S I C S TA G E
fot. Łukasz Paluch / Katarzyna Kondratczyk / fotokolektyw
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MAJA WOLIŃSKA
Zacieranie / Fading Away

video-instalacja / video-installation

24

25
MATTI HAVENS
Bez tytułu / Untitled
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instalacja / installation

KOPUŁA 4 / DOME 4

KOPUŁA 4 / DOME 4
fot. Katarzyna Kondratczyk / fot. fotokolektyw / Łukasz Paluch
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27

MAREK GRZYB
Elevator
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instalacja; przestrzeń 3D
/ installation; 3D space

26

MONIKA KONIECZNA
Nie ma czasu / No Time

KOPUŁA 4 / DOME 4

instalacja / installation

KOPUŁA 4 / DOME 4
fot. Katarzyna Kondratczyk / Łukasz Paluch
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MICHAŁ WASIAK
Bez tytułu / Untitled

instalacja / installation

28

KRZYSZTOF KAZIMIERZ PAŃTAK, RADOSŁAW JANICKI
Strefa wolna od monitoringu / Surveillance-Free Zone
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video-instalacja / video-installation

29

KOPUŁA 4 / DOME 4

KOPUŁA 4 / DOME 4
fot. Katarzyna Kondratczyk / fotokolektyw / Łukasz Paluch
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MICHAŁ SMANDEK
Rekonstrukcje / Reconstructions

56

KOPUŁA 4 / DOME 4

30

instalacja / installation

KOPUŁA 4 / DOME 4
fot. fotokolektyw
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FILIP LASKOWSKI
Wschodni Zachód / Eastern West

instalacja / installation

33

31

AGNIESZKA GRODZIŃSKA
Bez tytułu / Untitled

instalacja / installation

The column which props up nothing seems to be the sense of this all.

PATRYCJA ORZECHOWSKA
Szkielety / Skeletons

instalacja / installation

32
58

KOPUŁA 4 / DOME 4

KOPUŁA 4 / DOME 4
fot. Łukasz Paluch / fotokolektyw / Pascale Heliot
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33

60

K O P U Ł A 14 / D O M E 4

K O P U Ł A 4 K/ ODPOUMŁ EA 41
fot. Łukasz Paluch
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JERZY KOSAŁKA
Niemcy już przyszli / The Germans Have Arrived

instalacja / installation

34
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KOPUŁA 4 / DOME 4

KOPUŁA 4 / DOME 4
fot. Katarzyna Kondratczyk / Łukasz Paluch

63

KAMA SOKOLNICKA
W kręgu Hansa Poelziga [Widma Maxa]
/ About Hans Poelzig [The Spectres of Max]

instalacja / installation

35

64

KOPUŁA 4 + OTOCZENIE / DOME 4 + AROUND

KOPUŁA 4 + OTOCZENIE / DOME 4 + AROUND
fot. Kama Sokolnicka / Łukasz Paluch
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TOMASZ ZALEJSKI-SMOLEŃ
Horror vacui

instalacja / installation

37

36
TOMASZ DREWICZ
Know-body

66

instalacja malarska / painting installation

KOPUŁA 4 / DOME 4

KOPUŁA 4 / DOME 4
fot. Katarzyna Kondratczyk / Łukasz Paluch

67

38

AGNIESZKA STOCHAJ, AGNIESZKA KRUPIEŃCZYK
Wali się! / It’s Falling Down!

instalacja / installation

39

PIOTR ŁAKOMY
Buff [czyścić, zamalować]
/ Buff [clean, paint over]

68

DZIEDZINIEC + OTOCZENIE / COURTYARD + AROUND

malarska ingerencja w przestrzeń publiczną
/ painting ingerention in the public space

OTOCZENIE / AROUND
fot. Katarzyna Kondratczyk / Łukasz Paluch
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40

I INNI. 2009
MIRA BOCZNIOWICZ / ANDRZEJ K. URBAŃSKI
Blog. Właściwości / Blog. Properties

ekran diodowy [LED] / LED screen

41

WOJCIECH SAXON, JOANNA KLASS
Studio Poelziga prezentuje: War – medytacje o architekturze wojny i pokoju
/ Poelzig Studio Presents: War – Meditations on the Architecture of War and Peace

instalacja / installation

MARTA GRUZD
Bez tytułu / Untitled
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instalacja / installation

42

OTOCZENIE / AROUND

OTOCZENIE / AROUND
fot. Łukasz Paluch / i inni. / Katarzyna Kondratczyk
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