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7 Mediations Biennale Polska 2020 / Horyzont Zdarzeń

Koncepcja

Conception

Mediations Biennale Polska dotychczas identyfikowało

się z miastem Poznań. Lokalność była znaczącym kontekstem,

a różnorodność postaw artystycznych bogatym źródłem

inspiracji twórczych. Idziemy dalej odnosząc się do

tradycji Żywej Galerii, dialogu różnych środowisk

artystycznych w Polsce. Promujemy twórców poszukujących

nowych środków wyrazu i realizujących działania

interdyscyplinarne pomiędzy światem analogowym i cyfrowym.

Relacje pomiędzy sztuką, nauką i technologią są obszarem

działań twórczych i dialogu artystów z Azji i Europy

Środkowej. Pomimo epidemii koronawirusa w 2020 roku,

Mediations Biennale Polska będzie największym spośród

wszystkich dotychczasowych edycji i odbywać się

w 7 miastach Polski: Jeleniej Górze, Katowicach, Łódzi,

Mosinie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.

Centrum wydarzeń przenosi się do Warszawy.

Mediacje odbywają się również w innych miastach na świecie

– Hannowerze, Opavie, Jerozolimie, Syros i Taipei.

Każdy projekt posiada swój własny podtytuł odnoszący

się twórczo do tematu głównego.

Tegoroczny temat biennale – Horyzont Zdarzeń, realizuje

się na trzech płaszczyznach: 1.naukowo-badawczej -

2.dialogu kultur i ich tożsamości - 3.cywilizacyjno-

społecznej.

Mediations Biennale Polska has been so far identified

with the city of Poznań. Locality was a strong context,

and the artistic environment was a rich source

of creative attitudes. Referring to the tradition

of the Living Gallery and the dialogue of various

artistic environments in the country, we expand

the field of our activity by changing the name to

Mediations Biennale Polska. However, Mediation itself

is such a strong idea that we also implement projects

outside the country. This year in the Czech Republic,

Greece, Germany, Taiwan, perhaps in Israel. We invite

artists presenting various media, we most support

artists looking for new means of expression, operating

interdisciplinaryly, between the analog and digital

world. We want to deepen the dialogue between Central

Europe and Asia, and relate to the area of art – science

– technology. In 2020, despite the coronavirus epidemic,

the biennial will be held in 7 Polish cities:

Jelenia Góra, Katowice, Łódź, Mosina, Poznań, Szczecin

and Warsaw. The center of events will be Warsaw,

although Mediations also take place in other cities,

such as Hannover, Opava, Jerusalem, or Syros, offering

their research perspectives related to the Event Horizon.

Title of 7 Mediations Biennale Polska – Horyzont Zdarzeń

can be referred to on three levels: 1. scientific and

research - 2. dialogue of cultures and their identities

- 3. civilization and social.
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1. Interesuje mnie kreatywne sięganie poza horyzont

zdarzeń za pomocą sztuki, stwarzającej fakty wizualne,

obrazy, których w ich istocie nie można zinterpretować,

choć są one obecnością fizycznie i zmysłowo.

Mimo własnego autorstwa, artysta staje wobec fenomenu

swojej pracy, która objawiającej się jako teza wizualna.

Różne interpretacje dzieła są nieistotne, powierzchowne

i kontekstualne wobec zasadniczego pytania o to co w nim

niepojmowalne. To czego nie rozumiem również jest

i jest wiedzą, zbiorem, tajemnicą rzeczy niepojmowalnych.

To, że czegoś nie rozumiem, nie oznacza, że tego nie ma.

Obrazy wyprzedzają współczesny im kontekst.

Z czasem nabierają nowych sensów widziane z nowej

perspektywy zdarzeń. Nauka i technologia „rozumieją”

obraz po czasie. Horyzont zdarzeń oddziela obserwatora

od zdarzeń. W nauce horyzont zdarzeń to nieprzekraczalna

granica percepcji, gdy to co badane oddala się od nas

szybciej niż światło. Być może wszechświat rozszerza się

szybciej niż z prędkością światła, stając się coraz

bardziej niedostępnym.

Z perspektywy rewolucji kwantowo informacyjnej,

wszystko jest informacją rozumianą jako pramateria,

z której wyłonił się nasza możliwość obserwacji zdarzeń.

W tym kontekście pragniemy, by sztuka wraz z nauką

i technologią, była równorzędnym narzędziem badania

rzeczywistości.

1. I am interested in creative reaching beyond the horizon

of events with the help of art, creating visual facts,

images that in their in essence, they cannot be

interpreted, although they are physical and sensual

presence. Despite his own authorship, the artist faces

the phenomenon of his work, which manifests itself

as a visual thesis. The various interpretations

of the work are irrelevant, superficial and contextual

to the fundamental question about what is incomprehensible

in it. What I don’t understand also is and is know

a collection, the mystery of the incomprehensible.

Just because I don’t understand something doesn’t mean

it isn’t there. Pictures are ahead their contemporary

context. Over time, they acquire new meanings seen

from a new perspective of events. Science and technology

“Understand” the picture over time. The event horizon

separates the observer from the events. In science,

the event horizon is impassable perception limit,

when what is being studied moves away from us faster than

light. Perhaps the universe is expanding faster than

the speed of light, becoming more and more inaccessible.

From the perspective of the quantum information

revolution, everything is information understood

as the primordial from which time and space emerged.

Our ability to observe events ends at the border of black

holes. In this context, our intention it is our

participation of art on a par with science and technology

as a form of exploring reality.
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2. The second level of the project from the very beginning

of Mediations Biennale is the mission of mediation,

changing the paradigms defining a differentevent horizon,

seen from the Polish and Central European perspective.

This is by no means a better or more appropriate point

of view reality, but necessary and creative

in international dialogue, possible only

with the acceptance of different local identities.

3. The Third Perspective relates to the Social Horizon

in the post-global times of the 21st century.

Not only free movement information and capital,

but above all the IT and technological revolution creates

a new society. Dependent production it is from consumption

which has reached its saturation point. Free time

is the time of consuming services, time to be spent

by activities creative, participatory. An aging society

is characterized by an increasing number of people seeking

employment after production period. Young generations,

on the other hand, are fleeing into the space

of VR, AI and games, into the reality parallel

to the Internet and media social media and technology.

These three event horizons are the planes for our dialogue

about the future. These three event horizons

are the planes for our dialogue about the future.

DSc. Tomasz Wendland

director Mediations Biennale Polska

2. Drugą płaszczyzną projektu od samego początku powstania

Mediations Biennale jest misja mediacji, zmiany

paradygmatów określających inny horyzont zdarzeń,

widziany z perspektywy polskiej i środkowoeuropejskiej.

Nie jest to bynajmniej lepszy, czy właściwszy punkt

widzenia rzeczywistości, ale niezbędny i twórczy

w międzynarodowym dialogu, możliwy jedynie przy akceptacji

różnych, lokalnych tożsamości.

3. Trzecia Perspektywa odnosi się do horyzontu społecznego,

w czasach postglobalnych XXI wieku. Nie tylko swobodny

przepływ informacji i kapitału, ale przede wszystkim

rewolucja informatyczno-technologiczna stwarza nowe

społeczeństwo. Produkcja uzależniona jest od konsumpcji,

która osiągnęła granice nasycenia. Czas wolny to czas

konsumpcji usług, czas do zagospodarowania przez działania

kreatywne, partycypacyjne. Starzejące się społeczeństwa

charakteryzuje się coraz większą liczbą osób poszukujących

zajęcia po okresie produkcyjnym. Młode pokolenia natomiast

uciekają w przestrzeń VR, AI i gier, w rzeczywistość

równoległą internetu, mediów społecznościowych

i technologii.

Te trzy horyzonty zdarzeń są płaszczyznami naszego dialogu

o przyszłości i podstawą przygotowań projektu Pavilion 0/3

GAD (Giudecca Art District) na Biennale Architektury

w 2021 roku w Wenecji.

Dr hab. Tomasz Wendland

dyrektor Mediations Biennale Polska
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7 Mediations Biennale Polska

Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

2020

Otwarcie Wystawy Głównej

Main Exhibition Opening

Fan Bo, B2: Four Worlds



Chór Pogłosy & Tomasz Citak String Ensemble

Pogłosy Choir & Tomasz Citak String Ensemble

Pieśni Kurpiowskie / Kurpian Songs



Otwarcie Wystawy / Exhibition Opening

Performance

Patryk Lichota and Lumen Art - światło laserowe i dźwięk / laser light and sound

Cukry Praga

Anna Kamińska - tancerka / dancer





7 Mediations Biennale Polska 2020

otwarcia w 5 miastach / openings in the 5 cities

Warszawa / Mosina / Szczecin / Łodź / Jelenia Góra / Poznań

Hui-Yu Su, O północy

Izabela Chamczyk, About



Cukry Praga - 1.10.2020 g. 19:00

kuratorzy / curators: Tomasz Wendland, Jacek Sosnowski, Patryk Lichota, Alnoor Mitha, Thomas Zitzwitz

artyści / artists:

Rabia Ajaz

Gabriel Mestre Arrioja

Taz Bashir

BLOB, Martyna Chojnacka

Fan Bo

Sławek Brzoska

Wuttin Chansataboot

Izabela Chamczyk

Chien-Chi Chang

Yin-Ju Chen

Jakub Cikała

Ewa Doroszenko

Jacek Doroszenko

Jarema Drogowski

Elger Esser

Andrzej Fasiecki

Feng Feng

Filip Gajewski

Erez Gavish

David Rodriguez Gimeno

Andreas Guskos

Hervé Garcia

Gregor Hildebrandt

Krzysztof Horała

Małgorzata Jabłońska

Zbynek Janacek

Zhang-Jianhua

Payal Kapadia

Liu Ke

Anna Klimczak i Tomasz Miśkiewicz

Robert Kraiss

Alicja Kwade

Kuei-Pi Li

Daniel Lergon

Arkadiusz Marcinkowski

Paweł Menrek

Aleksandra Mrozowska

Przepływ Collective

Maciej Osmycki

Ibrahim Quarishi

Jakub Palka

Andreas Plum

Michelle Poonawala

Aroosa Rana

Harro Schmidt

Qasim Riza Shaheen

Marek Sibinsky

Jan Peter E.R. Sonntag

Rafał Szrajber

Tajny_projekt: Michał Urbański

i Kacper Mutke

Lesław Tetla

Sun Yuan i Peng Yu

Tao Ya-Lun

Koen Vanmechelen

Tomasz Wendland i Przemysław Degórski

Tzu-An Wu

Thomas Zitzwitz

Warszawa

District Hall Warsaw - 2.10.2020 g. 19:00

Events Horizon

11



kurator / curator: Artur Kłosiński

Someart

Arkadiusz Marcinkowski

Anna Krenz

Andrzej Fasiecki

Maciej Osmycki

Roman Bromboszcz

Patryk Lichota

Bartłomiej Kiszka

Wystawa w Przestrzeni Wirtualnej - 10.10.2020 g.19.00

artyści / artists:

sekcja młodych z Mosiny:

Adam Gust

Lena Kłosińska

kuratorzy / curators : Tomasz Wendland, Patryk Lichota

studenci / students:

Artur Rawa

Natalia Kaplita-Toczyńska

Samuel Seniw

Cecylia Wróbel

Izabela Fedorowicz

Emilia Żmuda

Lena Kłosińska

Jakub Heland

Marta Florczak

Magdalena Pacek

Natalia Miśkowiec

Katarzyna Zioła

Karol Modrzejewski

Marta Florczak

Wiktoria Kotecka

Ewa Konieczna

Izabela Harasimowicz

Maja Trzeciak

Karolina Zięciak

Zuzanna Nalazek

Bartłomiej Żak

Wiktoria Zegarek

Natalia Boguszewska

Olgierd Gacki

Julia Respondek

Hanna Koszko

Klaudyna Dziewałtowicz

Mosina

Szczecin

Re-Creation

Przestrzeń publiczna – 01.08 – 30.11

Symularis Glitch -

symularis.glitch.me
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Galeria ASP – 15.10.2020 19.00

kurator / curator: Rafał Szrajber

Stanya Pixie Johnson

Hsin-Wei Chen

Chih-Ming Fan

Nomin Bold i Baatarzorig Batjargal

Weiming Ho

artyści / artists:

Weiming Ho

Roger Bo

Arek Piętak

Maciej Osmycki

Tomasz Musiał

Andrzej Wachowicz

Marcin Dziomdziora

Olga Podfilipska-Krysińska

SuperHOT Team

Otwarta Papiernia – 24.10.2020 g.19.00

kurator / curator: Ph.D. Małgorzata Jabłońska

artyści:

Małgorzata Jabłońska

Michał Jakubowicz

Anna Gondek-Grodkiewicz

Katarzyna Sowa

Piotr Szewczyk

Mariusz Wszołek

Jacek Joostberens

Krzysztof Groń

Tomasz Wendland

Harro Schmidt

David Rodriguez Gimeno

Yin-Ju Chen

Tzu-An Wu

Dominika Sadowska

Marek Sak

Rafał Szrajber

Wojciech Leder

Łodź

Jelenia Góra

Dylatacje czasu / Time Dilation

Przestrzeń Środka / Space of the Center

koncepcja wystawy / exhibition concept : Prof. Jacek Joostberens
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Festiwal Słuchowisk / Auditory Festival – 06.11 – 12.12.2020

kuratorzy / curators: Patryk Lichota

artyści / artists:

Michał Kaźmierczak

Fryderyk Szulgit

Roman Bromboszcz

Karol Firmanty

Adam J. Kauffman

Tomasz Kaczorowski

Michał Joniec

Katarzyna Matwiejczuk

Sylwia Nowastowska

Magda Żarnecka

Przemysław Jaszczak

Sebastian Dembski

Piotr Ratajczak

Jakub Bondek

Poznań

kuratorzy: Anna Szamotuła, Maria Marcinkiewicz Górna, Karolina Szumigała

Wystawa w Przestrzeni Wirutalnej - 01.10 - 31.12. 2020

artyści / artists:

Agnieszka Dobczyńska

Michalina Grzyb

Magdalena Łucka

Asia Spychała

Paulina Szadkowska

Karolina Szumigała

Maciej Trybuś

Weronika Wojciechowska

Nina Zdanowicz

Michał Janocha

Julia Polowczyk

Wojciech Kaszuba

Katarzyna Taborowska

Symptomy

Maryolkah

Światło -

PCSS: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

virgallery.pl

Horyzont Słyszenia / Listening Horizon

14



Cukry Praga



Horyzont zdarzeń: Poza antropocenem

Teksty kuratorskie / Curatorial texts

1. In the 14-16th century Renaissance era, many cultural

masters such as Leonardo da Vinci and Dürer had multiple

identities. They were both artists and scientists.

It is in this era that modern science has emerged

from religious culture and has become the light of human

wisdom and reason, leading mankind to modern society.

In the past 400 years, rationalism, scientism

and modernity have brought rapid development of modern

civilization to mankind, but human activities have deeply

intervened in the external environment, and have also

brought about various crisis problems called

the "Anthropocene" of the earth.

2. Science and art are two different ways of exploring

unknown things unique to human beings. Science

is the testimony of mankind's objective view of the world,

while art is a model of mankind's subjective perception

of the world. They are all derived from humans' careful

observation of things and the questioning of the meaning

of the world, but they have created different perspectives

and different expressions. Scientists and artists not only

face human problems and crises, but also face the unknown

and future of mankind. Scientists and artists have always

been considered the two groups with the most creativity

and future vision of mankind. In the eyes of human beings,

science and art explore different forms of truth and have

their own standards for truth production.

1.W epoce renesansu XIV-XVI wieku wielu mistrzów kultury,

takich jak Leonardo da Vinci i Dürer, miało wiele

tożsamości. Byli zarówno artystami, jak i naukowcami.

To w tej epoce współczesna nauka wyłoniła się z kultury

religijnej i stała się światłem ludzkiej mądrości

i rozumu, prowadząc ludzkość do nowoczesnego

społeczeństwa. W ciągu ostatnich 400 lat racjonalizm,

scjentyzm i nowoczesność przyniosły ludzkości szybki

rozwój współczesnej cywilizacji, ale działalność

człowieka głęboko ingerowała w środowisko zewnętrzne,

a także przyniosła różne problemy kryzysowe

zwane „Antropocenem” ziemi.

2. Nauka i sztuka to dwa różne sposoby odkrywania

nieznanych rzeczy, charakterystycznych dla ludzi.

Nauka jest świadectwem obiektywnego poglądu ludzkości na

świat, sztuka zaś jest modelem subiektywnego postrzegania

świata przez ludzkość. Wszystkie one wywodzą się z uważnej

obserwacji rzeczy przez ludzi i kwestionowania znaczenia

świata, ale stworzyły różne perspektywy i różne wyrażenia.

Naukowcy i artyści mierzą się nie tylko z ludzkimi

problemami i kryzysami, ale także z niewiadomą

i przyszłością ludzkości. Naukowcy i artyści zawsze były

uważane za dwie grupy o największej kreatywności i wizji

przyszłości ludzkości. W oczach ludzi nauka i sztuka

badają różne formy prawdy i mają własne standardy

tworzenia prawdy.

Gu Zhenqing

Event Horizon: Out of the Anthropocene

artyści/ artists: Sun Yuan i Peng Yu, Nomin Bold i Baatarzorig Batjargal
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3. Naukowcy uważają, że nauka jest badaniem prawdy obiektywnej

rzeczywistości. Naukowcy badają nieznane obszary i odkrywają

nowe dowody i nowe prawa w prawdziwym świecie. Jest poczucie

wartości. Artyści traktują naukę jako rodzaj ludzkich zachowań

kulturowych i badań, a nie określony zbiór wiedzy. Artysta

chwali kreatywność ludzkiego myślenia, odzwierciedloną

w naukowej mądrości. Artysta wierzy, że nauka jest

systematycznym wytworem umysłowym wymyślonym przez naukowców

w celu zrozumienia i eksploracji nieznanego świata.

Ten system produktów mentalnych i jego stale aktualizowany

model teoretyczny pasują do nieskończonego świata

zewnętrznego. Jednak społeczeństwo ludzkie dało artystom inną

szczególną rolę w wytwarzaniu wiedzy. Artysta ma wyjątkową

inteligencję artystyczną, aby nadal wyobrażać sobie i nadal

rozpoznawać poza naukowym foresightem i science fiction.

Dzięki intuicji i wyobraźni artysty może on wyjść z zamkniętej

kabiny naukowych zasad i dostrzec i pokazać inne nieznane,

ukryte i chaotyczne aspekty świata zewnętrznego.

4. Biennale jest próbą umożliwienia naukowcom i artystom

przekraczania granic swoich dziedzin, pracy ręka w rękę

nad logiką i estetycznym fundamentem wglądu i kreatywności,

inspirowania i wzajemnej współpracy. Biennale oczekuje,

że naukowcy i artyści będą wywierać na siebie nawzajem

katalityczny wpływ podczas wymiany transgranicznej,

co zaowocuje eksperymentami myślowymi i rozwojem poznawczym.

Mamy powody, by oczekiwać, że naukowcy i artyści mogą wywołać

efekty fuzji w wyższym wymiarze wytwarzania wiedzy.

W obliczu wzrostu ludzkiego systemu przetrwania i wyzwanie

sztucznej inteligencji, Biennale ma nadzieję nie tylko znaleźć

duchowe ujście dla sztuki współczesnej, aby uciec

od konsumpcyjnego społeczeństwa widowiskowego,

ale także próbuje zbadać przyszłą przestrzeń „posthumanizmu”

wolną od antropocentryzmu. Nowy sposób myślenia.

Biennale skupia się na tym, aby nauka nadal stanowiła tło

i perspektywy rozwoju artystycznego. Jest również zaangażowana

w umożliwienie percepcji i wyobraźni artystów sprzężenia

zwrotnego nauki i naukowców.

3. Scientists believe that science is an inquiry into

the truth of objective reality. Scientists explore unknown

areas and reveal new evidence and new laws in the real world.

There is a sense of alue. Artists regard science as a kind

of human cultural behavior and inquiry, rather than

a definite collection of knowledge. What the artist praises

is the creativity of human thinking reflected by scientific

wisdom. The artist believes that science is a systematic

mental product conceived by scientists in order to understand

and explore the unknown world. This mental product system

and its constantly updated theoretical model match the endless

external world. However, human society has given artists

another special role in the production of knowledge.

The artist has a unique artistic intelligence to continue

to imagine and continue to recognize beyond scientific

foresight and science fiction. Because of the artist's

intuition and imagination, he can step out of the sealed cabin

of scientific principles and perceive and show other unknown,

hidden and chaotic aspects of the external world.

4. The biennale attempts to allow scientists and artists

to cross the boundaries of their respective fields, work hand

in hand on the underlying logic and aesthetic foundation

of insight and creativity, inspire and collaborate with each

other. The Biennale expects that scientists and artists will

have a catalytic effect on each other in their cross-border

exchanges, which will give birth to thought experiments

and cognitive upgrading. We have reason to expect that

scientists and artists can produce fusion effects in a higher

dimension of knowledge production. Facing the increase of human

survival system and the challenge of artificial intelligence,

the Biennale not only hopes to find a spiritual outlet

for contemporary art to escape from the consumerist spectacle

society, but also tries to explore the future space

of "post-humanism" free from anthropocentrism.

A new way of thinking. The Biennale focuses on allowing science

to continue to provide the background and prospects for artistic

development. It is also committed to allowing artists'

perception and imagination to feed back science and scientists.
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Czas i przestrzeń się nie kończą,

obiecuję

Thomas Zitzwitz

artyści/ artists:

Elger Esser, Hervé Garcia, Gregor Hildebrandt, Robert Kraiss, Alicja Kwade, Daniel Lergon, Andreas Plum, Thomas Zitzwitz

Time + space aren’t warping at all,

promise

To koniec świata, jaki znamy, a mnie z tym dobrze.

R.E.M.

Czas i przestrzeń wcale się nie kończą, obiecuję.

Juliana McCarthy złożyła tę (ironiczną) obietnicę swoim

obserwatorom na Instagramie, gdy pandemia COVID-19

utrzymywała świat w napięciu, a scenariusze zagłady

mnożyły się. Mogła to wiedzieć – ponieważ McCarthy

jest nie tylko astrolożką, ale także znawczynią

eterycznego świata, czyli górnego obszaru nieba,

do którego (według słów orfików) wznoszą się nasze dusze,

kiedy umieramy, a nasze ciała zapadają się w ziemię.

Tu rządzi Aether, bóg światła.

I to tutaj mieszkają bogowie czuwający nad naszym losem.

W przeszłości, kiedy ludzie szli do kościoła,

wciąż odczuwali tę religijną magię, ponieważ wielkie

kopuły świątyń były zbudowane w taki sposób,

by przyciągać uwagę wiernych – na przykład przez projekt

oświetlenia – do przodu (ku ołtarzowi) i w górę (do Boga),

natomiast ziemskie ciała wiernych zapadły się pionowo

w dół.

It’s the end of the world as we know it, and I feel fine.

R.E.M.

“Time + space aren’t warping at all, promise”.

Juliana McCarthy made this (ironic) promise to her

followers on Instagram when the COVID-19 pandemic kept

the world in suspense and doomsday scenarios were doing

the rounds again. And she would know – as McCarthy

is not only an astrologer but also an expert

on the ethereal world, namely that upper region

of the sky to which our souls ascend (according to orphics)

when we die, while our bodies sink into the earth.

This is where Aether, god of light, rules.

And this is where the gods sit and watch over our fate.

In the past, when people went to church, they could still

sense some of this religious magic, because the large

domes were built in such a way as to draw the attention

of the faithful – for instance by the design of their

lighting – forwards and upwards (to the altar and to God),

while they allowed their bodies on earth to sink

into the ground.
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Dziś stało się to popkulturową kalką, ale rzeczywistość

wirtualna nadal funkcjonuje na tej samej zasadzie.

Dlatego wydaje się logiczne, że śpiewacy orficcy,

tacy jak McCarthy, nie stoją już na polu ze swoją lirą,

ale działają w Internecie, zwłaszcza że scenariusze

zagłady również są dziś częścią popkultury,

a cała ich powaga zmieniła się w rodzaj beztroskiej gry.

I Horyzont Zdarzeń, tytuł tegorocznego Mediations Biennale

Polska, i Thomas Zitzwitz, kurator wystawy inspirowanej

obietnicą McCarthy, czerpią z prostych skojarzeń

przepowiedni i popkultury.

Wszystko, co ziemskie, zstępuje, gdy wznosimy się

w jasne obszary światła.

Prace wybrane przez Zitzwitza, zgodnie z orficką

obietnicą, koncentrują się na formach i powierzchniach,

na materii i jej metaforze – blasku, kolorze

i teksturze. W rezultacie znaczenia manifestują się

poprzez właściwości form lub powierzchni.

(Björn Vedder)

Today, this has (almost) all become pure pop culture;

however, the virtual realities continue to function

on the same principle.

Therefore, it seems only logical that orphic singers,

such as McCarthy, no longer stand in a field with their

lyre, but operate on the Internet – especially since

the doomsday scenarios have also long become part

of pop culture – and have transformed their solemnity

into a fun game.

When the Mediations Biennale Polska gives itself the title

Events’ Horizon and Thomas Zitzwitz presents the section

curated by him under the auspices of McCarthy’s promise,

they are both drawing on this light-hearted correlation

of prophecy and pop culture. Everything earthly descends

while we ascend into the bright regions of the light.

The artistic works selected by Zitzwitz honour the orphic

promise by concentrating on forms and surfaces,

on materials and how they metamorphose, and on radiance,

colour and texture. As a result, meanings are manifested

through the effect of the form or surface.

(Björn Vedder)
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Alnoor Mitha

The Sky is the Limit

artyści / artists: Rabia Ajaz, Taz Bashir, Payal Kapadia, Michelle Poonawala, Aroosa Rana, Qasim Riza Shaheen, Risham Syed

Niebo jest granicą

Długo szukałem czegoś, co nazywa się miłością, jeździłem

na kometach po niebie i patrzyłem w górę i w dół.

Aż pewnego dnia spojrzałem w głąb siebie i oto,

co znalazłem: „złote słońce promieniujące Bożym światłem

i dźwiękiem”.

The Sky is the Limit jest odpowiedzią na 7 Biennale

Mediations – Horyzont Zdarzeń, które w tym roku odbywa

się w siedmiu miastach w Polsce. W Warszawie realizowane

są trzy wystawy, wśród nich projekt The Sky is the Limit,

który rozpoczyna się 1 października i potrwa do 30 grudnia

2020 roku. Przekaz wystawy jest zarówno metaforyczną,

jak i dosłowną konfrontacją wielowątkowej kreatywności

twórców.

XXI wiek przyniósł obfitość technologii, szczególnie

filmu, wideo i multimediów. Współcześni artyści podejmują

aktualne problemy społeczne, których stają się

uczestnikami i obserwatorami. Ich artystyczna refleksja

jest krytycznym i odświętnym komentarzem rzeczywistości.

Szczególnie interesują mnie artyści, którzy w swojej

praktyce artystycznej wykorzystują idee dotyczące

konfliktu, współczucia, tożsamości i pamięci.

Te artystyczne narracje w praktyce poszerzają wizualne

granice języka sztuki, a ich poetyckie i metaforyczne

treści uwypuklają koncepcję wystawy – Sky is the Limit.

I’ve been looking for a long, long time, for this thing

called love, I’ve ridden comets across the sky,

and I’ve looked below and above. Then one day I looked

inside myself, and this is what I found, A golden sun

residing there, beaming forth God’s light and sound.

The Sky isthe Limit, responds to the Mediations Biennial

theme, Events Horizon which will be held in seven cities

across Poland. There are three main clusters to the event

one of them being held in Warsaw, where Sky is the Limit

will be featured. The project will commence

on 1st October – 30th December, 2020.

The context around the Sky is the Limit,

is both metaphorical and a literal juxtaposition

about the multiplicity of creativity.

The 21st Century has brought an influx of creatives

utility of technology particularly across film, video

and Multimedia. Contemporary artists through specific

social issues bring an immediacy of artistic concerns

and concepts that are both challenging and celebratory.

I am particularly interested in artists who use ideas

around conflict, compassion, identity and memory in their

artistic practice. These artistic narratives literally

extend visual boundaries where poetic and metaphorical

narratives empower the concept – Sky is the Limit.
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Hongjong Lin

artyści / artists: Chien-Chi Chang, Su Hui-Yu, Yin-Ju Chen, I-Chun CHEN, Li.Kuei-Pi, Tzu-An Wu

The System of Hyper-ObjectsSystem Hiper-Obiektów

Co zostanie po końcu świata, kiedy zginą ludzie?

Co takiego? Kierując się ideą hiper-obiektów Timothy’ego

Mortona, zastanówmy się co sztuka może, a czego nie może

zrobić wobec końca czasu. Zaproszeni artyści konstytuują

niemożliwą perspektywę, spoglądają wstecz na ludzką

cywilizację jako apokaliptyczne objawienie, opowiadając

historię pozostawionych obiektów, które żyją dłużej

niż człowiek. Hiper-obiekty określone są nie tylko

przez apokalipsę, ale także nieodwracalne konsekwencje

i katastrofy antropocentryzmu. Według definicji Mortona

hiper-obiekt cechuje się lepkością, nielokalnością,

fazowaniem i falowaniem w czasie, które są

nierozerwalnie związane z ludzką podmiotowością,

co znacznie wykracza poza ponowoczesność Systemu

obiektów Jeana Baudrillarda. Uczestniczący w wystawie

tajwańscy artyści, dają wgląd w tajemnicę

hiper-obiektów, jakby otwierali Puszkę Pandory.

Stają się częścią think tanku w definiowaniu

współczesnego hiperobiektywizmu, tworzą collage

zbiorowej poetyki, otwierają nowy wymiar ontologiczny,

w którym ludzka kondycja może zostać unieważniona.

At the end of world, what can survive after the extinction

of human being? How so? Taking Timothy Morton’s idea

of hyper-objects as the clue, the exhibition attempts

to give a moment of reflection of what art can do

and cannot do at the end time. Invited artists

are situated in an impossible perspective that looks back

to human civilization as an apocalyptic revelation

to tell these persistent objects, which outlives the human.

Hyper-objects are termed not only because of the apocalypse

but also because of anthropocene when the non-reversible

consequences and disasters are happening.

As defined by Morton, a hyper-object carries characteristics

such as viscosity, non-locality, phasing, and temporal

undulation which altogether are bounded with the human

subjectivities much beyond the scope of postmodernity

as Jean Baudrillard’s The System of Objects.

The participating Taiwanese artists provide an insight

toward the secret of hyper-objects as if the opening

of Pandora’s Box. They form as parts of the think tank

in defining the hyper-objectivity in the contemporaneity

in becoming an assemblage for a collective poetic devise

to open up a new ontological dimension,

in which the human condition can be possibly rescinded.
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Otwarcie Wystawy Głównej

Cukry Praga - 1.10.2020 g. 19:00





Rabia Ajaz

A Still Descen

Spokojne zejście

video

Tytuł spektaklu „Spokojne zejście”, wymyślony przez artystkę

Rabię Ajaz na początku tego roku, okazał się niemal proroczy.

Planowano, że zostanie otwarty w połowie marca, ale został

opóźniony do tego tygodnia, ponieważ życie, jakie znaliśmy,

nagle zatrzymało się i zamarło. A prace Rabii z samotnymi

kwiatami wydają się teraz symbolami „izolacji”, która

od tego czasu stała się przysłowiowa.

The title of the show “A Still Descent”, something that

the artist Rabia Ajaz had conceived in the early part

of this year, proved almost prescient. It was planned

to open mid-March but was delayed till this week, as life,

as we knew it, suddenly stopped in its tracks and became

still. And Rabia’s works with solitary flowers now seem like

symbols of ‘isolation’ that has since become proverbial.





Gabriel Mestre Arrioja

Hunting One's Self

Polując na siebie

video

W tym krótkim filmie Arrioja analizuje marzenie jakie

pozostało po Carlosie Castanedzie – fałszywym etnografie,

który w latach 60-tych i 70-tych proponował ścieżkę

samorozwoju poprzez powrót do nauk szamanów ludów

pierwotnych. Film opowiada o tym jak staramy posługiwać

się swoim ciałem poprzez taniec, skaryfikację,

medytację i głos.

In this short film, Arrioja examines the dream left

by Carlos Castaneda – a false ethnography who proposed

a path of self-development in the 1960s and 1970s

by returning to the teachings of the shamans of primitive

peoples. The film tells how we try to use our body

through dance, scarification, meditation and voice.

https://www.mediations.pl/biennale/pl/warszawa-mb/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjIwNTYiLCJ0b2dnbGUiOmZhbHNlfQ%3D%3D




Taz Bashir

video

Houseboat Press

Houseboat Press is an initiative

to invite Kashmir diaspora writers

to tell their stories about life

in UK Cities. Collected out of boredom

during the Pandemic, inspired

by the psycho geography of Lefebre.

Houseboat Press seeks to ask provocative

questions about being English, British,

European and Kashmiri heritage

and, Muslim and most importantly

coming from working-class and agrarian

backgrounds only 2 generations ago.

Houseboat Press to inicjatywa mająca

na celu zaproszenie pisarzy z diaspory

kaszmirskiej do opowiadania swoich

historii o życiu w brytyjskich miastach.

Zebrane z nudów podczas pandemii,

inspirowane psychogeografią Lefebre.

Houseboat Press stara się zadawać

prowokacyjne pytania dotyczące bycia

dziedzictwem angielskim, brytyjskim,

europejskim i kaszmirskim,

a także muzułmaninem, a co najważniejsze,

wywodzącym się z klasy robotniczej

i rolniczej od zaledwie 2 pokoleń.
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Sławomir Brzoska

Sznurek, światło UV / String, black light

instalacja



Fan Bo
B2:Cztery światy

Dzieło wypełnione jest niezliczoną ilością

gotowych odbitek, które służą także jako

codzienny zapis dla osób pozbawionych percepcji

wzrokowej. Te gotowe odbitki zostały zebrane

przez Fan Bo poprzez śledzenie wielu rodzin

bez percepcji wzrokowej, przynosząc nagranie

„Notatki” w alfabecie Braille’a.

Treść materiałów drukowanych jest tylko

odbiciem procesu urbanizacji w miejscowości

i choć jest to tylko podstawowa prezentacja

żywych materiałów dla osób bez zdolności

percepcji wzrokowej, to widać po materiałach,

które wykorzystują do przetwarzania informacji

w swoim życiu, odzwierciedlając epokę,

choć dla nich pełni jedynie prostą funkcję

papieru. Sam Braille i informacje wydrukowane

na papierze należą do dwóch światów

i nie ma między nimi związku. Ważne jest to,

że spotykają się tutaj dwa światy.

The work is filled with countless ready-made

prints, which also serve as a daily record

for people without visual perception.

These ready-made prints were collected

by Fan Bo through the tracking of countless

families without visual perception, bringing

recording ”Notes” in braille. The content

of printed materials is just a reflection

of the urbanization process in the locality.

Although it is only a basic presentation

of living materials for people without visual

perception ability, it can be seen

from the materials that they use to process

information in their life, reflecting the era,

although for them, it only has a simple paper

function. Braille itself and the information

printed on the paper belong to two worlds,

and there is no relation between the two. What

is important is that the two worlds meet here.

instalacja, 200*114cm*4

B2: Four worlds





Wuttin Chansataboot

Kontemplacja esencji doczesnej

The Contemplation on Temporal Essence

projekt multimedialny

„The Contemplation on Temporal Essence" osadzona w fizycznym

i wirtualnym detrytusie Skinny Red” to ponadregionalny, kooperacyjny,

multimedialny projekt artystyczny, zainicjowany przez Wuttina

Chansataboota, tajskiego artystę medialnego. Zainspirowany innowacyjnym

paradoksem podróży w czasie przedstawionym w „Dark”, niemieckim serialu

internetowym, a także reinkarnacją „Hi no Tori” (⽕の⿃ / znany jako

„Phoenix” w niektórych kulturach), mitologicznego ptaka, który wiecznie

zdobywa nowe Życie, powstałe z popiołów swojego poprzednika, ten projekt

wykorzystuje oczy kamer jako portale transferowe, przenoszące obrazy

fizycznych replik Skinny Red, zduplikowane z jego cyfrowej kopii.

Praca składa się z 3 elementów instalacji zlokalizowanych w 3 krajach

w różnych strefach czasowych GMT, które symbolizują przeszłość,

teraźniejszość i przyszłość. Każde miejsce transmituje sygnały obrazowe

fragmentów czerwonej linii, które są następnie łączone w jeden obraz

ich pierwotnej postaci i pojawiają się ponownie w określonym miejscu.

“The Contemplation on Temporal Essence embedded in Physical and Virtual

Detritus of Skinny Red” is a trans-regional cooperative multi-media

art project, initiated by Wuttin Chansataboot, a Thai media artist.

Inspired by innovative paradox of time travel depicted in “Dark“,

German web television series as well as the reincarnation of “Hi no Tori”

( ⽕の⿃ / known as “Phoenix” in some cultures), a mythological bird

who eternally obtains new life by arising from the ashes

of its predecessor, this project utilizes cameras’ eyes as transfer

portals conveying images of Skinny Red’s physical replicas, duplicated

from its digital copy. The work consists of 3 components of installation

located in 3 countries in different GMT time zones which symbolizes past,

present and future. Each venue transmits image signals of the red line’s

fragments which are then combined into a single image of its original

form and appear again in a particular location.



Martyna Chojnacka

instalacja

BLOB

Blob to audioreaktywny, geometryczny twór,

który zaprogramowany jest by oddychać i wizualizować.

Zmienia swój kształt pod wpływem dźwięków, fizycznie

je reprezentując. Ruch nadaje formie organiczności,

zaprasza do interpretacji i uważnej obserwacji.

Blob jest wizualizacją przeniesioną z ekranu do świata

fizycznego, gra główną rolę w spektaklu audiowizualnym,

który odgrywa się w faktycznych trzech wymiarach.

Połączenie dźwięków, kształtów i ruchu za pomocą

technologii, zajmuje zmysły, nawołuje do skupienia,

eksploracji i bycia w sytuacji tu i teraz.

Rzeźba może spełniać rozmaite funkcje wizualizacji danych.

The Blob is an audio-reactive, geometric creation that

is programmed to breathe and visualize. It changes its shape

under the influence of sounds, physically representing them.

The movement makes the form organic, inviting interpretation

and careful observation. Blob is a visualization transferred

from the screen to the physical world, it plays the main

role in the audiovisual performance, which takes place

in the actual three dimensions. The combination of sounds,

shapes and movement by means of technology, occupies

the senses, calls for concentration, exploration and being

in the situation here and now. Sculpture can serve various

functions of data visualization.

https://www.mediations.pl/biennale/pl/warszawa-mb/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjIzMjkiLCJ0b2dnbGUiOmZhbHNlfQ%3D%3D


Izabela

Żywy obraz stworzony za pomocą video,

którego podstawowym medium jest ciało

i jego STANY SKUPIENIA

(tytuł zaczerpnięty z wystawy w Galerii

Entropia w 2012 roku na której video było

prezentowane).

Jest to obraz o dorastaniu, kobiecości,

o etapach w życiu kobiety.

O jej atutach i o jej ułomnościach.

O sytuacjach w których się znajduje

i z których wypada.

About

video

A living image created with the use

of video, the basic medium which

is the body and its STATES OF FOCUS

(title taken from the exhibition

at the Entropia Gallery in 2012,

where the video was presented).

It is a picture abour growing up,

femininity, about the stages

in a woman’s life.

About its strenghts and its shortcomings.

About the situations in which she find

herself and from which she falls.
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Wojna, której nigdy nie było

Chien-Chi Chang

Ten oparty na wywiadach film skupiał się

na matce Changa, której całe życie służyło

jedynie do pracy na skromne przetrwanie.

Pytania o jej życie zestawiono z kalendarium

wydarzeń historycznych z okresu zimnej wojny.

Ten ostatni przybiera formę historycznych

obrazów pochodzących z Muzeum Żelaznej

Kurtyny na Węgrzech i archiwów Magnum Photos,

przeplatanych wywiadem z matką Changa,

która nigdy nie słyszała o zimnej wojnie.

This interview-based video centered

on Chang’s mother, whose whole life was

merely to work for a meager survival.

The questions about her life were juxtaposed

with the timeline of the historical events

unfolded during the Cold War.

The latter takes on the form of historical

images derived from the Iron Curtain Museum

in Hungary and the Magnum Photos archives,

interlaced with the interview with Chang’s

mother who has never heard of the Cold War.

The War That Never Was

Wojna, której nigdy nie było

video





Jakub Cikała

Projekt ARGarden koncentruje się wokół problem

wirtualnej matrycy cyfrowej. Występująca wszędzie

granica, dotycząca realności i nierealności,

międzyprzestrzeni i międzyczasu, objawia się

w hybrydycznym świecie „pomiędzy”, jako rozszerzona

rzeczywistości. Próby definiowania wirtualnej

matrycy są próbą opisu tych rzeczywistości,

ich wzajemnych relacji i wpływu na siebie

w dziedzinie grafiki, stworzenia pomostu pomiędzy

światem cyfrowym (wirtualnym), a rzeczywistym. wideo

| ARGarden: bridgeF_2_00_VR | 00:01:02 | 1920x1080

px | loop - to projekcyjna, wręcz holograficzna

w odbiorze, badająca relacje przestrzenne obiektu

cyfrowego i fizycznej przestrzeni, inkarnacja modułu

matrycy cyfrowej ARGarden.

The ARGarden project focuses on the problem

of the virtual digital matrix. The border between

reality and virtuality, inter-space and inter-time

that appears everywhere is revealed in the hybrid

world "in-between" as augmented reality.

Attempts to define a virtual matrix are an attempts

to describe these realities, their mutual relations

and influence on each other in the field

of graphics, creating a bridge between the digital

(virtual) and real world. video | ARGarden:

bridgeF_2_00_VR | 00:01:02 | 1920x1080 px | loop -

is a projective, almost holographic in reception,

exploring the spatial relations of a digital object

and physical space, an incarnation of the ARGarden

digital matrix module.

ARGarden: bridgeF_2_00_VR

video
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I-Chun CHEN

Chapter Eleven: Hidden Confessions of Archeologists – Do You Dream of Electric Sheep?

Rozdział jedenasty: Ukryte wyznania archeologów – czy marzysz o elektrycznej owcy?

W świecie stworzonym przez artystę każdy chce być pracownikiem umysłowym

i nikt nie chce być pracownikiem fizycznym w fabryce. Aby spełnić marzenie wszystkich,

rząd wprowadził najtrwalsze roboty na świecie. Jednak spowodowało to wojnę między

pracownikami umysłowymi a robotami pracowniczymi i ostatecznie zniszczyło ich obu.

Badania archeologiczne przeprowadzone przez inne galaktyki ujawniły, że ludzie już

dawno zniknęli z Ziemi. Celem tego śledztwa jest wskazanie przyczyn ich zniknięcia.

In the world created by an artist, everyone wants to be a white-collar worker,

and nobody wants to be a blue-collar worker in a factory. To make everyone's

dream come true, the government introduced the most durable robots in the world.

However, it caused a war between white-collar workers and blue-collar workers

and ultimately destroyed both of them. Archaeological research by other galaxies

has revealed that humans have long since disappeared from Earth. The purpose

of this investigation is to identify the reasons for their disappearance.

video



Ewa Doroszenko

Film zainspirowany wirtualnymi krajobrazami przedstawia jeden

ze sposobów, w jaki staramy się osiągnąć stan wewnętrznej równowagi

w dobie przeciążenia informacyjnego. Pomimo postępu technologicznego,

wirtualizacji i digitalizacji rzeczywistości, a może właśnie z ich

powodu, poszukujemy rytuałów i praktyk duchowych, które pozwolą nam

osiągnąć stan głębokiej świadomości lub przynajmniej ją zasymulować.

The film inspired by virtual landscapes presents one of the ways

in which we try to achieve a state of internal balance

in the age of information overload. Despite technological advances,

virtualization and digitization of reality, or maybe because

of them, we are looking for spiritual rituals and practices that will

allow us to reach a state of deep awareness or at least simulate it.

Imagine yourself on an island in the middle of the ocean

video

Wyobraź sobie, że jesteś na wyspie na środku oceanu

https://www.mediations.pl/biennale/pl/warszawa-mb/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjIwNDAiLCJ0b2dnbGUiOmZhbHNlfQ%3D%3D


Jacek Doroszenko

The same horizon repeated at every moment of the walk

Ten sam horyzont powtarzający się w każdym momencie spaceru

video

Film zrealizowany podczas rezydencji artystycznej w Barcelonie ukazuje

tę prostą właściwość. Koncepcja filmu jest oparta na zjawisku wysokości

dźwięku, które umożliwia sortowanie poszczególnych tonów w skali

wynikającej z ich częstotliwości, od najniższej do najwyższej.

Kompozycja kadru składa się z czterech równorzędnych ujęć,

w których głowa przemieszczającej się postaci wyznacza odpowiednią

wysokość dźwięku w pionowej skali przyporządkowanej do każdego ujęcia.

Ten aleatoryczny kwartet ujawnia specyficzne podejście kompozytora,

w którym podstawowe, pozornie chaotyczne zależności pomiędzy elementami

kompozycji są całkowicie zdeterminowane przez przypadkowe położenie

performera.

A film made during an artist-in-residence in Barcelona shows this

simple property. The concept of the film is based on the phenomenon

of pitch, which makes it possible to sort individual tones on a scale

resulting from their frequency, from the lowest to the highest.

The composition of the frame consists of four equal shots,

in which the head of the moving figure determines the appropriate pitch

of the sound on a vertical scale assigned to each shot. This aleatoric

quartet reveals the composer’s specific approach, in which the basic,

seemingly chaotic relationships between the elements of the composition

are completely determined by the random position of the performer.
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Jarema Drogowski

Adam 2020 ma być pierwszym reprezentantem nowego

człowieka, nieudolnym prototypem myśli zbiorowej

całej planety Ziemi. Jego mózg jest szkicem

odzwierciedlającym sieć neuronową globalnego

organizmu. Mózgiem Adama 2020 jest program mający

dostęp do popularnych serwisów informacyjnych:

CNN i BBC, które aktualizowane są w regularnych

odstępach czasowych. Ponad to Adam w swej pamięci

zaimplementowaną ma Biblię oraz zbiór lektur liczący

ponad sto czterdzieści pozycji o treści

filozoficznej. Biblię oraz zbiór lektur liczący ponad

sto czterdzieści pozycji o treści filozoficznej.

W jego pamięci znajdują się utwory takich myślicieli

jak: Freud, Žižek, Lacan, Hegel, Nietzsche i wielu

innych.

Adam 2020 is to be the first representative

of the new man, the inept prototype of the collective

thought of the entire planet Earth. His brain is

a sketch reflecting the neural network of the global

organism. The brain of Adam 2020 is a program

with access to popular news services: CNN and BBC,

which are updated at regular intervals.

Moreover, Adam has implemented the Bible in his

memory and a collection of readings with over one

hundred and forty philosophical items. He remembers

the works of such thinkers as Freud, Žižek, Lacan,

Hegel, Nietzsche and many others. The fourth set

of data is Adam’s memory, which records all

utterances spoken. Each data set has a priority

that is determined by a complex algorithm.

Adam 2020
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Czwartym zestawem danych jest pamięć Adama, która rejestruje

wszystkie wypowiedziane sentencje. Każdy zestaw danych ma

priorytet, który jest określany przez złożony algorytm.

Na podstawie zebranych danych oraz czynnika określającego

nastrój, algorytm – wykorzystujący tak zwany łańcuch Markova

generuje krótkie sentencje z użyciem różnych zestawów

danych. Nastrój Adama określany jest między innymi

przez cenę złota na giełdzie. Jest to bowiem współczynnik,

który w wyraźny sposób określa nastroje społeczne w oparciu

o wartości dyktowane przez ogólnie rozumiany kapitalizm.

W czasie kryzysu cena złota rośnie, natomiast w okresie

dobrobytu złoto traci na wartości. Jest to w mózgu Adama

odzwierciedlenie globalnego nastroju widzianego przez

pryzmat gospodarki. Innym czynnikiem wpływającym na treści

i sposób wypowiedzi Adama jest ciśnienie atmosferyczne

w obszarze gdzie przebywa. O gadatliwości Adama decyduje

również pomiar wiatru słonecznego pobierany ze strony NASA.

Based on the collected data and the factor that determines

the mood, the algorithm – using the so-called Markov chain

generates short sentences with the use of various data sets.

Adam’s mood is determined, among other things,

by the price of gold on the stock exchange. It is a factor

that clearly defines social moods based on the values

dictated by the generally understood capitalism.

In times of crisis, the price of gold rises, while in times

of prosperity, gold loses value. It is in Adam’s brain

a reflection of global mood as seen through the prism

of the economy. Another factor influencing the content

and manner of Adam’s speech is the atmospheric pressure

in the area where he is. Adam’s verbosity is also determined

by the solar wind measurement taken from the NASA website.
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Gregor Hildebrandt

Praca "Du stehst im Licht, Du stehst

im Schatten" (Stoisz w świetle, stoisz

w cieniu) nawiązuje do sceny z filmu

„Złodzieje rowerów” z 1948 roku Vitorio

de Sica. Antonio, bohater filmu,

zdesperowany po stracie skradzionego

mu roweru, udaje się do wróżki, która,

jak mniema, pomoże mu w jego odnalezieniu.

Stoisz w świetle, stoisz w cieniu

Du stehts im Lichts, Du stehst im Schatten

grawerowanie laserowe na granicie

96,7 x 129 cm

The work "Du stehst im Licht, Du stehst

im Schatten" (You are standing in the

light, you are standing in the shadow)

refers to a scene from the 1948 film

“Bicycle Thieves” by Vitorio de Sica.

Desperate to lose his stolen bicycle,

Antonio, the film’s protagonist, goes

to a fortune teller, who he believes

will help him find it.
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Elger Esser

Phare des Poulains 2012 France,

El-Kab II 2011 Ägypten,

C-Print, DiaSec Face, 184 * 240,5 * 5 cm

lewa/left

prawa/right

C-Print, DiaSec Face, 184 * 239,5 * 5 cm





Andrzej Fasiecki

Akcelerator

Accelerator

instalacja

Instalacja Akcelerator,

mimo że odnosi się do najnowszych

osiągnięć w nauce i technologii,

zbudowana jest w sposób prymitywny,

bliski fetyszom będących dziełami

twórców z kultur natywnych.

Naiwność konstrukcji, banalność

użytego materiału wzmacnia przekaz

duchowy i pokazuje, że ten fetysz

medium umożliwia oswojenie

z niepojmowalną częścią świata.

The Accelerator installation,

although it refers to the latest

achievements in science

and technology, is built

in a primitive way,

close to fetishes being the work

of creators from native cultures.

The naivety of the structure,

the banality of the material used

strengthens the spiritual message

and shows that this fetish

of the medium allows you to become

familiar with an incomprehensible

part of the world.



2020,druk UV, tu-bond, 500 x 500 mm

Filip Gajewski, od lewej/ from the left: Struktura 2, Struktura 4, Struktura 13, Struktura 15



Filip Gajewski

Structures 2020

Projekt Struktury dotyczy badań polegających na transformacji zdjęć

mikroskopowych struktur materiałów metalicznych. Projekt zakłada przenoszenie

ich jako tekstury na obiekty przestrzenne widziane w rozszerzonej rzeczywistości,

oraz tworzenie z nich grafik i hologramów 3D. Struktury i defekty

krystalograficzne w materiałach definiują ich właściwości m.in. wytrzymałość

czy plastyczność. Obserwujemy różne rodzaje defektów struktury

krystalograficznej: punktowe (wakans, zanieczyszczenia), liniowe (dyslokacje)

i powierzchniowe (bliźniakowanie), które są analogiczne z językiem graficznym

opartym na punktach, liniach i płaszczyznach. Opisuję materię, zjawiska związane

z badaniami, naturę obiektów i problemy w obszarach struktur. Te obszary,

mają mocne odniesienia do struktur graficznych, jakie możemy zaobserwować

we współczesnej grafice artystycznej. Krystalografia jako interdyscyplinarna

dziedzina wiedzy ma swoje źródło w mineralogii. Materiały z różnych dziedzin nauk

przyrodniczych są uniwersalne. Widząc analogie grafiki do nauki, krystalografia

może być definiowana na pograniczu różnych dziedzin nauki i sztuki.

The Structures project concerns research involving the transformation

of microscopic images of structures of metallic materials. The project involves

transferring them as textures to spatial objects seen in augmented reality,

and creating graphics and 3D holograms from them. Structures and crystallographic

defects in materials define their properties, among others strength

or plasticity. We observe various types of defects in the crystallographic

structure: point (vacancy, contamination), linear (dislocations) and surface

(twinning), which are analogous to the graphic language based on points, lines

and planes. I describe matter, research phenomena, the nature of objects

and problems in the areas of structures. These areas have strong references

to graphic structures that can be observed in contemporary artistic graphics.

Crystallography as an interdisciplinary field of knowledge has its source

in mineralogy. Materials from various fields of life sciences are universal.

Seeing the analogies of graphics to science, crystallography can be defined

on the border of various fields of science and art.

videoinstalacja

700 x 700 x 2000 mm



David Rodriguez

Druga część serii rozwojowej nakręconej na Antarktydzie,

będącej procesem pogłębiania schematów reprezentacji

terytorium. Ekran przesuwa się wzdłuż ściany jako okno,

które pokazuje krajobraz, który istniał za nim. Ruch na

ekranie jest kopią panoramy aparatu wykonaną przez artystę.

Percepcja i rozglądanie się wokół procesu, dociekanie

i pojmowanie przestrzeni, próba jej rozszyfrowania.

Maszyna kompensuje ruch kamery, próbując opuścić statyczną

przestrzeń reprezentacji. Ujawnia, że to raczej w sposobie,

w jaki pojmujemy, a nie w konkretnym temacie, jest schemat

do zbadania, przekształcając ten ruch w główną treść.

Second part of the develop series filmed in Antarctica,

a process of deepening the representation schemes

of the territory. The screen moves along the wall

as a window that shows you the landscape that existed behind

it. The screen movement is a copy of the camera pan made

by the artist. The perception and of looking around process,

inquiring and apprehending space, the attempt to decipher

it. The machine compensates the camera movement trying

to leave a static representation space. It makes visible

that it is in how we apprehend, rather than in the concrete

subject, where the scheme to explore is, transforming this

movement into the main content.

Develop, movement nº2

digital video

Gimeno
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Hervé Garcia

Pierwszy Krajobraz 2020

acrylic on canvas, 242 x 225 cm

Garcia liberates the surface of colour – quite

literally. He scratches away the applied colour

with a spatula. The traces he leaves

on the canvas during this process are wavy

or horizon lines, which, in his Summer 2020,

create the illusion of a landscape.

Here, content is purely a surface phenomenon.

The surface is nothing but a flat plane.

Images are dismantled into their constituent

parts and then reassembled.

Garcia uwalnia powierzchnię koloru – całkiem

dosłownie. Zdrapuje nakładany kolor szpachelką.

Ślady, które pozostawia na płótnie podczas tego

procesu, są pofalowane lub linie horyzontu,

które w jego Lato 2020 tworzą iluzję

krajobrazu. Tutaj treść jest zjawiskiem czysto

powierzchniowym. Powierzchnia to nic innego

jak płaska płaszczyzna. Obrazy są rozebrane

na części składowe, a następnie ponownie

zmontowane.

First Landscape 2020
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Erez Gavish

Sacred Ornamentation of Printed Circles

Chamsa (arab. خمسة, ḫamsa, dosłownie ‘piątka’; hebr. חמסה),
także ręka Fatimy lub ręka Miriam – symbol używany w krajach

arabskich i w Izraelu, w amuletach mających chronić przed

„złym okiem”.

Praca wideo Ereza Gavisha, szefa działu komunikacji wizualnej

w Bezalel, czerpie inspirację ze "złych uszkodzeń",

które atakują system projekcyjny pracy w dowolnym momencie,

czasie i miejscu.

Chamsa (Arabic: خمسة, ḫamsa, literally 'five'; Hebrew חמסה),
also the hand of Fatima or the hand of Miriam - a symbol used

in Arab countries and Israel, in amulets to protect against

the "evil eye".

The video work by Erez Gavish, head of visual communications

at Bezalel, draws inspiration from the "bad damage"

that attacks the work's projection system anytime, anywhere.

Święta ozdoba drukowanych kręgów

video
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Feng Feng

Keep Smiling

Uśmiechaj się

Wystawa w Polsce rozgrywa się na dwóch planach:

Plan 1: Praca wideo „Keep Smiling 2020” wymaga

40 płaskich telewizorów na 40 klipów,

z których 20 to filmy uśmiechniętej

chińskiej młodzieży, a pozostałe 20

to uśmiechnięci lokalni mieszkańcy

z Polski.

Plan 2: 40 wolontariuszy, zdalnie sterowanych

i kierowanych przez artystę do realizacji performansów.

The exhibition in Poland takes place on two planes:

Plan 1: The video work "Keep Smiling 2020" requires

40 flat screen TVs for 40 clips,

20 of which are films

of smiling Chinese youth and the remaining

20 are smiling local people from Poland.

Plan 2: 40 volunteers, remotely controlled

and directed by the artist to implement his performances.

video
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Andreas Guskos

Obiekty matematyczne, takie jak fraktale, istnieją

w świecie poza czasem i przestrzenią fizyczną, mogą

tworzyć trójwymiarowe, dynamiczne formy nieskończenie

złożone. Pomiędzy nimi powstaje równie wirtualna

przestrzeń. Projekcja pracy Andreasa Guskosa „Fraktale”

przypadkowo wyeksponowała dziury w zniszczonej ścianie,

które pochłaniały fragmenty obrazu przenosząc je

w fizyczną, nieokreśloną głębię. Dziura pozostawała czarną

dziurą, brakiem, w nieustannie multiplikującej się

rzeczywistości cyfrowej fraktali. Do dziś pewnie nikt nie

zadał sobie pytania, czy fraktale mają dziury, którymi

ich elementy wyciekają do innych wymiarów rzeczywistości?

Projekcja wideo, wraz ze zniszczoną ścianą, postawiły taką

tezę wizualną.

Fractals Invisible Landscape

Mathematical objects such as fractals exist in the world

beyond time and physical space, they can create three-

dimensional, dynamic forms that are infinitely complex.

There is also a virtual space between the elements.

The projection of Andreas Guskos work “Fractals” has

coincidentialy exposed holes in the damaged wall,

which absorbed fragments of the image, transferring them

into a physical, undefined depth. The the hole remained

a black hole, a lack in the constantly multiplying

digital reality of fractals.. Until today, probably no one

has asked themselves whether fractals have holes through

which their elements leak into other dimensions

of reality? The video projection, along with the destroyed

wall, provided such a visual thesis.

Fraktale Niewidzialny Krajobraz

video
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Krzysztof Horała

Obrazy malowane kropkami to ogólna nazwa wskazująca

na sposób malowania. Wszystkie obrazy malowane

są na czarnym akrylowym tle. Kropki powstają,

jeśli przyłoży się zanurzoną wcześniej słomkę

w farbie akrylowej na tym tle. Obraz powstaje leżąc

na podłodze. Tak też musi wyschnąć. Ponieważ kropka

farby jest wypukła (ta wypukłość zależy od gęstości

farby), więc obrazy wyglądają inaczej oglądane pod

różnymi kątami i w zależności od ilości padającego

światła. Koncentryczne koła kropek sprawiają

wrażenie trójwymiarowości.

Dotted Paintings is a general name that indicates

how to paint. All paintings are painted on a black

acrylic background. The dots are created if you put

a straw immersed in acrylic paint on this

background. The image is created lying on the floor.

It has to dry up that way too. Since the paint dot

is convex (this relief depends on the density

of the paint), the images appear different

when viewed from different angles and depending

on the amount of light falling on them.

Concentric circles of dots give the impression

of three dimensions.

akryl na płótnie

Area
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Małgorzata Jabłońska

Piotr Szewczyk

Prognoza pogody dla Smygehuk

projekt multimedialny

Prognoza Pogody dla Smygheuk to projekt multimedialny,

dla którego powstał dedykowany algorytm. Oparty jest

na długoterminowych przewidywaniach pogody dla Smygheuk,

analizując parametry meteorologiczne powiązane z konkretną datą.

O oglądanym obrazie decyduje zachmurzenie, wilgotność,

temperatura, wiatr na najbardziej wysuniętym na południe cypelku

Szwecji. Podobnie jak pogoda, projekt jest zmienny: skrypty

można dodawać i modyfikować w nieskończoność, a prezentowany

na wystawie film jest tymczasową kompilacją kilku z nich.

Kontynuacją projektu są Strzępy (Małgorzaty Jabłońskiej)

i Ślady (Piotr Szewczyka), grafiki cyfrowe i animacja,

gdzie każde z artystów przetworzyło elementy Prognozy pogody

dla Smygehuk – upcykling sztuki trwa dalej.

Weather Forecast for Smygehuk

Weather Forecast for Smygheuk is a multimedia project,

for which a dedicated algorithm was created. Based on long-term

weather forecasts for Smygheuk by analyzing meteorological

parameters related to a specific date. Cloud cover, humidity,

temperature and wind on the southernmost tip of Sweden decide

about the viewed image. Like the weather, design is changeable:

scripts can be added and modified infinitely, and the film

presented at the exhibition is a temporary compilation

of several of them.

The project is continued with Strzępy (Małgorzata Jabłońska)

and Ślady (Piotr Szewczyka), digital graphics and animation,

where each of the artists processed elements of the Weather

Forecast for Smygehuk - the upcycling of art continues.
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Zbyněk Janáček

„Ogród” to czasochłonny projekt obejmujący tradycyjną

i cyfrową grafikę, druk UV, serigrafię (“Every day, every

week, every month, every year ...Resurrection. I.- IV.”,

2020, druk cyfrowy) oraz wideo dwukanałowe. Na podstawie

przekształceń niewielkiej części mojego ogrodu w trakcie

niespełna 6 tygodni, starałem się pokazać względność czasu,

jego zmienność, ale jednocześnie pewność powtarzania się

corocznych „cudownych” zmian: każdej nowej wiosny, każdej

odchodzącej jesieni… Ukazując jednocześnie kontinuum,

przemijanie, płynięcie, czas, w którym przecież lata

czy stulecia nie są ważne, ale wszystko jest częścią

wszechświata.

"Garden" is a time-consuming project that includes

traditional graphics, digital and UV printing, serigraphy

("Every day, every week, every month, every year

...Resurrection. I.- IV., 2020, digital print")

and two-channel video. On the transformations of a small

part of my garden, in less than 6 weeks I tried to show

the relativity of time, its variability but at the same

time the certainty of repeating annual "miraculous"

changes: every new spring, every departing autumn…

But at the same time a continuum, passing, flowing,

a time in which years or centuries are not important

in the end, but everything is part of the Universe.

Garden

Ogród

serigrafia
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Zhang Jianhua

Zhang Jianhua jest chińskim artystą pracującym

w przestrzeni publicznej. Jego rzeźby wielokrotnie

pokazywane w Chinach i Europie przedstawią ludzi

przybyłych do Szanghaju po lepsze życie.

Są portretem naszych aspiracji, pragnienia lepszego

życia i znakiem czasu. Ludzie ci są pionierami mają

nam dodawać odwagi, że lepsze jutro jest możliwe.

Stojąc w przestrzeni Venture Cafe, są cichymi

świadkami naszej wytężonej pracy nad lepszym jutrem.

Kiedyś aby podnieść swój poziom życia wystarczyło

przemieścić się ze wsi do miasta, dziś kolejny krok

wymaga innowacyjnych gestów i ruchów.

Zhang Jianhua is a Chinese artist working in public

space. His sculptures, shown many times in China

and Europe, will present people who have come

to Shanghai for a better life. They are a portrait

of our aspirations, a desire for a better life

and a sign of the times. These people are pioneers,

they should give us courage that a better tomorrow

is possible. Standing in the Venture Cafe space,

they are silent witnesses of our hard work towards

a better tomorrow. In the past, to raise your

standard of living it was enough to move from

the countryside to the city, today the next step

requires innovative gestures and movements.

rzeźba, włókno szklane

63



Payal Kapadia

Eksperymentalny dokument „And What is the Summer Saying” miał swoją

światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie

(Berlinale Shorts, 2018). Następnie otrzymał Nagrodę Specjalną Jury

na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie (2018)

oraz nagrodę Promod Pati za najbardziej eksperymentalny film na

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Bombaju (MIFF, 2020). Eksperymentalny

film krótkometrażowy Kapadii „The Last Mango Before Monsoon” miał swoją

premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Oberhausen (2015),

gdzie otrzymała nagrodę FIPRESCI i nagrodę specjalną jury.

Experimental documentary And What is the Summer Saying had its world

premiere at the Berlin International Film Festival (Berlinale Shorts,

2018). It went on to receive the Special Jury Prize at the International

Documentary Film Festival of Amsterdam (2018) and the Promod Pati Prize

for the Most Experimental film at the Mumbai International Film Festival

(MIFF, 2020). Kapadia’s they premiered experimental short The Last Mango

Before Monsoon at Oberhausen International Film Festival (2015),

where she was awarded FIPRESCI Prize and Special Jury Prize.

And What is the Summer Saying

A co mówi lato

video





Liu Ke

To tragiczne wydarzenie: izolowany hotel w mieście Quanzhou

w prowincji Fujian nagle zawalił się o godzinie 19:30

7 marca 2020 r. Wiele osób zostało zmiażdżonych.

Rodzina z Huangshi, Hubei, ojciec, matka, 7-letnia córka,

5 latek, dwu i pół letni syn zmarło w tym samym czasie,

gdy byli tylko 12 godzin przed zakończeniem kwarantanny.

Mama Douyin (Tik Tok) bawiła się ostatnio obrazkami dzieci

bawiących się w hotelu. Ludzie zostali obróceni w popiół,

w vibrato pozostaje tylko obraz „dobrego życia”,

a polubienia i komentarze są nadal aktualne.

This is a tragic event: The isolation hotel in Quanzhou

City, Fujian Province suddenly collapsed at 19:30 on March

7, 2020. Many people were crushed underneath. A family

from Huangshi, Hubei, father, mother, 7-year-old daughter,

5 years old, Two and a half year-old-sons died at the same

time when they were only 12 hours before

the end of quarantine. The mother’s Douyin (Tik Tok)

has been playing pictures of children playing in the hotel.

People have been reduced to ashes, only the image

of “good life” remains in the vibrato,and likes and comments

are still continuing.

Good Life

malarstwo (45cmx35cm*2)

Dobre Życie
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Anna Klimczak

Landscreen

’Landscereen’ to minimalistyczny obiekt, który

wykorzystuje wyświetlacz smartfona. Projekt porusza

problem wpływu nowych technologii na sposób eksponowania

obrazu wizualnego, a także postrzegania natury jako

odległego komunikatu o realności. Punktem wyjścia była

fotografia pejzażu. Dzięki interakcji w czasie

rzeczywistym odbiorca może wpływać na pracę i kreować

indywidualną percepcję oraz dynamikę obrazu. Ekran jest

sugestią okna, przez które widz może obserwować widok

świata jak podczas podróży, np. jazdy pociągiem.

Inspiracją do powstania pracy były także media

społecznościowe, które zapewniają nieograniczony dostęp

do informacji wizualnych i kontaktów społecznych,

a jednocześnie funkcjonują dzięki izolacji odbiorcy.

'Landscereen' is a minimalist object that uses

a smartphone display. The project addresses

the impact of new technologies on the way visual

images are displayed, and the perception of nature

as a distant message of reality. The starting point

was a photograph of a landscape. Through real-time

interaction, the viewer can influence the work

and create individual perception and image dynamics.

The screen is a suggestion of a window, through

which the viewer can observe the view of the world

as if during a journey, e.g. train ride. The work was

also inspired by social media, which provides unlimited

access to visual information and social contact,

while functioning through the isolation of the viewer.

obiekt interaktywny

Tomasz Miśkiewicz
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Kuei-Pi Li

Diamond Dream

Diamentowy sen

W 1906 roku wizerunek Apsary pojawił się po raz

pierwszy na Wystawie Kolonialnej w Marsylii

i zwrócił uwagę ówczesnych artystów. W XX wieku

Apsara stała się kulturowym symbolem

reprezentującym grabieże kolonialne w Kambodży.

Często istnieje paradoksalna szara strefa między

repliką a autentycznością, nie tylko ze względu

na innowacyjność technologii replikacji,

ale także wynikające z niej implikacje polityczne.

Na Diamentowej Wyspie prowadzonej przez Chińczyków

znajduje się również replika francuskiego miasta,

nazwanego na cześć „Pałacu Elizejskiego”,

oficjalnej rezydencji prezydenta Francji.

Artysta próbował odtworzyć taniec kambodżański,

który niegdyś wykonywano w prawdziwym Paryżu

w replice paryskiego budynku, aby upamiętnić

kolonialną historię i panikę, która kiedyś miała

miejsce na Diamentowej Wyspie.

In 1906, the image of Apsara first appeared

at the Colonial Exhibition in Marseille

and attracted the attention of artists

f the time. In the 20th century, the Apsara became

a cultural symbol representing colonial looting

in Cambodia. There is often a paradoxical gray

area between replica and authenticity, not only

because of the innovation of replication

technology, but also because of the resulting

political implications. The Chinese-run Diamond

Island is also home to a replica of a French city,

named after the "Elysée Palace," the official

residence of the French president. The artist

attempted to recreate a Cambodian dance that was

once performed in the real Paris in a replica

of the Parisian building to commemorate the

colonial history and panic that once took place

on Diamond Island.

video



Robert Kraiss

Come On Baby Light My Fire

kredka na papierze, 205 x 160 cm

Chodź kochanie, rozpal mój ogień

Untitled 2017

rzeźba/sculpture, ratan/rattan

50 * 50 * 140 cm



Alicja Kwade

Andere Bedingung

Inne warunki

Materiały takie jak tafla szkła, lustra,

blacha stalowa, deska z drewna wyginają się

w różnym stopniu w górę i wznoszą się

w kierunku koła wokół wyimaginowanego środka.

W normalnych okolicznościach materiał nie

zachowałby się w ten sposób. Na pierwszy plan

wysuwają się te codzienne prawa fizyczne,

które uważamy za normalne funkcjonowanie

świata i jego zakłócanie.

Materials such as a sheet of glass, mirrors,

a sheet of steel, a plank of wood bend upward

to varying degrees and rise in the direction

of a circle around an imaginary center. Under

normal circumstances, the material would not

behave this way. What comes to the fore are

those everyday physical laws that we think

of as normal-the functioning of the world

and its disruption.

instalacja, granit, drewno, szkło

lewo / left: Autoportret 2020 / Selbstporträt 2020

24 fiolki z niezbędnymi elementami ludzkiego ciała

24 vials with the essential elements of the human body
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Daniel Lergon

Untitled 2019

karmazyn alizarynowy na neonowożółtym płótnie

130 * 160 cm



Untitled 2020

130 * 200 cm

karmazyn alizarynowy na białym płótnie



Paweł Mendrek

Archeologies of the fiction stories

This multi – element works will deal with the theme of Utopia, or rather

utopias in general and utopian thinking, suspended between the public

sphere and privacy - combined with a slightly futuristic vision

of the world. Displays the relations between its elements

on the metaphorical level. Persistence of systems, all of which have

a touch of utopia „eroded” with time by the rapid current of life,

proves momentary. In the words of Zygmunt Bauman, u-via replaces utopia,

and the temporality of the proposed reconstruction is, in fact,

„the collapse of long-term thinking”. All seems to be suspended

in the indefinite fragment of time. Whatever else it does, travel

narrative marks Utopia as irredeemably other and thus formally,

or virtually by definition, impossible of realization:

it thus reinforces Utopia’s constitutive secessionism, a withdrawal

or „delinking” from the empirical and historical world (…).

Frederic Jameson

Te wieloelementowe prace zajmą się tematem utopii, a właściwie utopii

w ogóle i myślenie utopijne, zawieszone między sferą publiczną

a prywatnością – połączone z lekkim futurystyczna wizja świata.

Wyświetla relacje między jego elementami na poziomie metaforycznym.

Trwałość systemów, z których wszystkie mają w sobie nutkę utopii

„zniszczonej”z biegiem czasu przez szybki prąd życia, okazuje się

chwilowy. Mówiąc słowami Zygmunta Baumana, u-via zastępuje u-topię,

a tymczasowość proponowanej przebudowy jest w istocie „załamaniem się

myślenia długofalowego”. Wszystko wydaje się do zawieszenia na czas

nieokreślony. Cokolwiek to robi, znaki narracyjne podróży Utopia jako

nieodwracalnie inna, a więc formalnie lub praktycznie z definicji

niemożliwa do zrealizowania: wzmacnia tym samym konstytutywny secesjonizm

Utopii, wycofanie się lub „odłączenie” od empirycznego i historyczny

świat (…).

Frederic Jameson

Archeologie opowiadań fabularnych

technika mieszana, rysunek na papierze
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Arkadiusz Marcinkowski

Palindromic prime numbers

video

Palindromiczne liczby pierwsze



Ibrahim Quarishi

Radius 1 & 2 - (CC BY-NC-ND 4.0)

Radius 1 i 2 są kręcone, aby przekształcić rzeczywistość

w serię fikcyjnych surrealistycznych zamówień z ich własnego

dosłownego i nadrobionego ciężaru. Nad ziemią, żeglując przez

faktyczną, fikcyjną konieczność naszych obecnych konfliktów

zbrojnych i buntów, które szaleją od miejsc, aż do Jemenu,

Bahrajnu, Syrii i Iraku. Obrazy te dostrzegają spokój jedynie

przez pryzmat pogodnej ciszy i powietrznej parodii,

gdzie pojęcie życia przedstawione jest w kategoriach czystej

abstrakcji i spokoju. Na tych rzekomo odgrodzonych terenach

naszych nienazwanych, anonimowych, tajnych wiosek wojskowych,

bazy i kompleksy napotykają ogromne kontrasty w stosunku

do okrutnej, wyczerpującej pustyni arabskiej, czego świadkiem

jest okazjonalny pościg samochodowy, jak stereotypowy thriller

z Hollywood.

Radius 1 and 2 are shot to transform reality into a series

of fictional surreal orders with their own literal

and overblown weight. Above ground, sailing through

the actual, fictional necessity of our current armed conflicts

and rebellions that rage from places as far away

as Yemen, Bahrain, Syria and Iraq. These images see peace

only through the prism of serene silence and aerial parody,

where the concept of life is presented in terms of pure

abstraction and tranquility. In these supposedly fenced off

areas of our unnamed, anonymous, secret military villages,

bases and complexes encounter vast contrasts to the cruel,

grueling Arabian desert, as witnessed in the occasional car

chase car chase, like a stereotypical Hollywood thriller.



Aleksandra Mrozowska

Dopasowani II

Ludzie dopasowują się

do nowych sytuacji

w momencie zagrożenia

i akceptują ją, tylko

by czuć się bezpiecznie.

People adapt to new

situations when they are

in danger and accept them

just to feel safe.

Matched II





Przepływ Kolektyw

Hydronarracje

Hydronarrations

instalacja multimedialna

„Hydronarracje” to projekt hybrydowy –

korzystający z metod badawczych, refleksji

teoretycznej oraz działań artystycznych.

Podstawą pracy grupy, a zarazem sposobem

organizowania wiedzy jest zbierany materiał

filmowy – dokumentacje rozmów kontekstowych,

archiwa found footage, wizualizacje danych

oraz artystyczne impresje – video art,

muzyka, działania performatywne.

Zebrany materiał posłużył za rdzeń

instalacji interaktywnej, po której odbiorca

swobodnie nawiguje, konstruując własny

przebieg narracyjny.

"Hydronarracja" is a hybrid project

- using research methods, theoretical

reflection and artistic activities.

The basis of the group's work,

and at the same time the way of organizing

knowledge, is the collected film material

- documentation of contextual conversations,

found footage archives, data visualizations

and artistic impressions - video art, music,

performative activities.

The collected material served

as the core of the interactive installation,

on which the viewer navigates freely,

constructing his own narrative course.





Maciej Osmycki

Analogue painting with LED lighting

Malarstwo analogowe z oświetleniem LED



Jakub Palka

Projekt przestrzeni wirtualnych sprzyjającej medytacji, mających na celu odcięciu

się odbiorcy od panującej pandemii COVID-19 i zanurzeniu w świecie spokoju

i harmonii. Stworzony z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości oraz wideo 360,

złożony z trzech osobnych doświadczeń. Odbiorca znajduje się tu sam, odcięty

od otaczającego świata. Pierwsze przedstawia górski krajobraz, sprzyjający

odprężeniu i budujący uczucie spokoju.

W drugim doświadczeniu przedstawiony jest fragment lasu uwzględniając

najdrobniejsze elementy otoczenia natomiast, a wycinek prezentowany jest

w otoczeniu kosmosu potęgując odczucia zamyślenia. Przed twarzą odbiorcy migoczą

drobne świetliki sprzyjające odprężeniu.

Trzecia przestrzeń przedstawia krajobraz przypominający Wielki Kanion,

do którego tłumnie napływają turyści aby podziwiać tamtejszą naturę,

co z powodu pandemii jest to utrudnione. Miejsce dosyć egzotyczne i inne

od typowego Polskiego krajobrazu. Podobnie sprzyja zamyśleniu i odprężeniu.

W projekcie został wykorzystany dźwięk przestrzenny dzięki czemu

w zależności jak ustawimy głowę z konkretnej lokalizacji słyszymy dźwięk wiatru.

Wirtualna Medytacja

projekt multimedialny

Virtual Meditation

 

Design of virtual spaces conducive to meditation, aimed at cutting the recipient

off from the prevailing COVID-19 pandemic and immersing them in the world

of peace and harmony. Created with virtual reality goggles and 360 video in mind,

composed of three separate experiences. The recipient is alone here,

cut off from the surrounding world. The first shows a mountain landscape

that promotes relaxation and builds a feeling of peace. In the second experiment,

a fragment of the forest is presented taking into account the smallest elements

of the surroundings, while the fragment is presented surrounded by the cosmos,

enhancing the feeling of reflection. Little fireflies flicker in front

of the viewer's face, which help to relax. The third space shows a landscape

resembling the Grand Canyon, to which tourists flock to admire the local nature,

which is difficult due to the pandemic. Quite exotic and different place

from a typical Polish landscape. Similarly, it favors reflection and relaxation.

Surround sound was used in the project, thanks to which depending on how we set

the head from a specific location, we hear the sound of the wind.
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Andreas Plum

210 * 170 cm

Untitled, Grounds 1 & 2, 2020

acrylic oil and paper on canvas

170 * 230 cm



Michelle Poonawala

Circle of Life, to 3-minutowy

36-sekundowy cyfrowy film wideo,

wyprodukowany w 2020 roku.

Praca zabiera widza podróż po

jego podświadomości, zachęcając

go do zidentyfikowania swoich

wspomnień i omówienia elementów

filmu i prawdziwego życia,

wpływa na te wspomnienia

i kwestionuje je.

Circle of Life, is a 3 minute

36 seconds digital video,

produced in 2020. The work takes

the viewer on a journey

through their subconscious mind,

encouraging them to identify

their memories and address

how the elements in the film

and real life, affect

and challenge these memories.

Circle of Life

Koło życia

video



Harro Schmidt

W układzie doświadczalnym H.DB Schmidta, składającym się z rzutników górnych

z odpowiadającymi im naczyniami przepływowymi, różne obiekty wykonane

z odpadów przemysłowych obracają się wokół własnej osi w wodzie. Wyświetlane

przez nich obrazy pozwalają na różne poziomy interpretacji: Zwiedzający mogą

obserwować struktury molekularne, a także poruszające się ozdobne geometrie

lub stacje kosmiczne. Projekcja wideo „szczury i ludzie” jest również oparta

na obiekcie zbudowanym z odpadów przemysłowych, który niczym UFO wydaje się

unosić znikąd w pole widza, czemu towarzyszy ścieżka dźwiękowa.

Zainspirowany powieścią Andreasa Eschbacha „Exponentialdrift”, głos załogi

kosmitów przywołuje potrzebę powstrzymania pragnienia rozwoju ludzkości:

„… Szczury i ludzie to gatunki o największej agresywności i największym

współczynniku rozmnażania na planecie Ziemia. Postanowiliśmy zatrzymać je

poza planetą nr 6, poza orbitą księżyca Saturna Phoebe.” Strukturę

instalacji uzupełnia zmieniona projekcja „rakiety Ariane” oraz różne

fragmenty luster, które zostały znalezione in situ w kosmosie.

Przekraczając Wszechświat V -

szczury i ludzie 2020

In H.DB Schmidt´s experimental setup consisting of overhead projectors

with corresponding flow vessels, various objects made from industrial

waste rotate around their own axis in the water. Their projected images

allow different levels of interpretation: Visitors can observe molecular

structures as well as moving ornamental geometries or space stations.

The video projection “rats and humans” is also based on an object

constructed from industrial waste, which, like a UFO, appears to float out

of nowhere into the viewer's field, accompanied by a soundtrack.

Inspired by Andreas Eschbach's novel "Exponentialdrift", a voice

from the alien crew conjures up the need to stop mankind's urge to expand:

"...Rats and humans are the species with the highest aggressiveness andthe

highest propagation rate on planet Earth. We have decided to stop them

beyond planet no.6, beyond the orbit of Saturn's moon Phoebe.“

The installation structure is supplemented by the revised projection

of an "Ariane rocket" and various mirror fragments that were found in situ

in the space.

Crossing Universe V -

Rats and Humans 2020

instalacja





Qasim Riza Shaheen

„Autoportrety w warunkach miłosnych” obejmują

performance, film, fotografię, nagrania audio, rysunki

i media mieszane, a także nowe zlecenia wyprodukowane

przez Shaheen w ciągu 12 miesięcy spędzonych w Malezji,

Singapurze i Hong Kongu. Film koncentruje się na

niemych opowieściach o miłościi związkach między

ludźmi, jednocześnie odkrywając symulowane chwile

intymności z nieznajomymi za pomocą obrazów

i odgrywania ról.

'Autoportraits in love-like' conditions includes

performance, film, photography, audio recordings,

drawings and mixed media, and features new commissions

produced by Shaheen over a 12-month period spent

in Malaysia, Singapore and Hong Kong. It will focus

on silent tales of love and the connections between

people, while exploring simulated moments of intimacy

with strangers through imagery and role-play.

Autoportraits in love-like conditions

Autoportrety w warunkach miłosnych
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Aroosa Rosa

Podobnie jak intertekstualność dla pisarzy, „inter-wizualność”

dla Aroosa Rany jest głównym problemem, co widać w jej nowej

grafice „View Within”. Rana zapewnia przejście do zbliżenia się

do rzeczywistości – poprzez szereg interfejsów, które pośredniczą

między fizyczną obecnością a jej reprezentacją: dwa byty,

które w naszych czasach zlewały się do tego stopnia, że trudno

jest odróżnić podmiot od widza. Praca Rany, utworzona z wielu

warstw obrazów, bada percepcję i obecność znanej „rzeczywistości”

Like inter-textuality for writers, ‘inter-visuality’ for Aroosa Rana

is a major concern, as viewed in her new artwork “View Within”.

Rana provides a passage to approach reality – through a number

of interfaces, which mediate between physical presence

and its representation: two entities that in our times have blended

to such an extent that it is difficult to distinguish subject,

and spectator. Rana’s work created with multiple layers of images

investigates the perception and presence of familiar ‘reality’.

View Within

video



Marek Sibinský

DSC_0014 DSC_0059

druk eksperymentalny



Tajny_projekt:

Archistruktura Instalacja ze sztuczną inteligencją

Powierzchnia każdego budynku oglądana bez kontekstu

całej jego bryły ujawnia przed nami mnogość

minimalistycznych, graficznych struktur.

Struktury te, pochodzące z istniejących budynków

stały się inspiracją dla snu sztucznej

inteligencji, w którym formy okien czy fragmentów

elewacji płynnie mieszają się z abstrakcyjnie

zinterpretowanymi wartościami graficznymi nadając

całości malarski charakter. Sieć neuronowa typu

GAN, wytrenowana na specjalnie wyselekcjonowanym

zbiorze ponad 200 000 zdjęć przedstawiających

współczesną architekturę, została wykorzystana

do stworzenia animacji przy pomocy autorskiego

algorytmu latents walk.

Archistruktura Installation with artificial

intelligence The surface of each building viewed

without the context of its entire body reveals

a multitude of minimalist, graphic structures.

These structures, derived from existing buildings,

became an inspiration for an artificial

intelligence dream, in which the forms of windows

or façade fragments blend smoothly with abstractly

interpreted graphic values, giving the whole

a painterly character. The GAN neural network,

trained on a specially selected set of over 200,000

photos of contemporary architecture, was used

to create an animation using the proprietary

latents walk algorithm.

Michał Urbański i Kacper Mutke

Archistruktura

Archistructure

instalacja



Lesław Tetla

Ghosts City

Miasto Duchów

video

Film został zrealizowany na podstawie materiału zarejestrowanego w roku 2019

w Detroit, mieście znanym z przemysłu samochodowego, wytwórni muzycznej

Motown Records oraz spektakularnego bankructwa z 2013 roku. Konflikty

na tle rasowym, exodus białej ludności na przedmieścia, kryzys przemysłowy

doprowadziły do wyludnienia miasta. Populacja jednej z najbogatszych

metropolii Stanów Zjednoczonych, w krótkim czasie, skurczyła się o ponad 60%

- z dwóch milionów do 700 tysięcy mieszkańców. Skutki tego procesu są widoczne

do dzisiaj. Podczas dwugodzinnej przejażdżki rowerowej między ulicami Oakland,

Woodward i słynną Eight Mile napotkałem blisko 400 opuszczonych budynków.

Materiał ten posłużył mi do stworzenia filmu utrzymanego w klimacie

surrealistycznej podróży przez wymarłe, postapokaliptyczne miasto.

Szukałem formy, która podkreśliłaby pustkę, opowiedziała o rozpadaniu się

i zanikaniu struktury architektonicznej,o wzajemnym zmaganiu się przestrzeni

zurbanizowanej i natury.

The film was made on the basis of material recorded in 2019 in Detroit, a city

known for the car industry, the Motown Records music label and the spectacular

bankruptcy in 2013. Racial conflicts, the exodus of white people

to the suburbs, and the industrial crisis led to the depopulation of the city.

The population of one of the richest metropolises in the United States

has shrunk by over 60% in a short time - from two million to 700 thousand

inhabitants. The effects of this process are still visible today. During

a two-hour bike ride between Oakland, Woodward and the famous Eight Mile,

I encountered nearly 400 abandoned buildings. I used this material to create

a film in the atmosphere of a surreal journey through an extinct,

post-apocalyptic city. I was looking for a form that would emphasize the void,

tell about the disintegration and disappearance of the architectural structure,

about the mutual struggle between urbanized space and nature.



Sun Yuan i Peng Yu

Dogs That Cannot Touch Each Other

Psy zgłoszone do projektu „Psy, które nie mogą się dotykać” to psy

ze Stanów Zjednoczonych. Były używane do psich walk. Kiedy się z nimi

spotkaliśmy, były porywcze i skłonne do ranienia siebie nawzajem.

Naszym celem było odciągnięcie ich od skłonności do złości, spotkania

ze sobą i komunikacji niż postawy antagonistycznej. Dlatego psy nie

mogły dotykać się nawzajem, ale miały biec „ku” sobie. Bieg nie był

bierny, a wszystkie ruchy były naturalne. Ponieważ bieżnia nie ma

prądu ani mocy, psy mogły zatrzymać się w dowolnym momencie, biec tak

długo jak chcą. W trakcie wdrażania dla psów, które nie mogą się

dotykać, wszystkie psy otrzymały najlepszą opiekę, a sport,

który uprawiały, to ich ulubione zajęcie, podobnie jak atletyka

ludzi, którą uprawiają ją codziennie. (To bardzo często praktyka

treningu psów za pomocą bieżni, która zwykle używane są by psy mogły

schudnąć i być zdrowe). Niemniej jednak miniony czas ćwiczeń w tym

przypadku, również pomiar zaangażowanej wydolności fizycznej,

to tylko 7 minut, czyli znacznie mniej niż ich przewidziane dla tej

rasy. Żaden pies nie czuł zmęczenia podczas całego procesu.

W międzyczasie zapewniliśmy udział profesjonalnych dietetyków,

masażystów i weterynarzy, którzy dbają ciało i nastrój

oraz monitorują przez cały czas, cały proces. Pod koniec projektu

wszystkie psy były zdrowe. W mniej niż tydzień, kiedy byliśmy

w kontakcie z tymi buldogami, nie mogliśmy całkowicie zmienić ich

nawyków walki, ale poprzez sportową wymianę staraliśmy się zmniejszyć

ich gniew i chęć ranienia się nawzajem, by podobnie jak kiedyś zawody

olimpijskie i gry wpływały na postawy ludzkie. W trakcie trwania

projektu żaden z psów został ranny i nie było między nimi walki ani

obrażeń fizycznych. Po realizacji projektu większość psów wyglądała

na mniej wrogo nastawionych do siebie emocjonalnie, gdy stały

naprzeciw siebie i nie były tak niespokojne jak wcześniej. Mamy powód

wierzyć, że jeśli ten sport będzie trwał dłużej, pomoże im to

poprawić charakter i zmniejszyć ich wrogość do towarzyszy,

a nawet uczynić z nich bardziej racjonalne i przyjazne istoty.

Psy, które nie mogą się dotykać

Praca oprotestowana przez część polskiego środowiska artystycznego

The work was protested by part of the Polish artistic community
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Rafał Szrajber

Wersja robocza

video

Draft



Jan Peter E.R. Sonntag

Pianopoll

projekt multimedialny

Pianopoll to kompozycja, w której artysta

zreinterpretował piskliwą grę pływającej platformy

pomiędzy pachołkami a ścianą nabrzeża danych

sterujących dla fortepianu i zestawu perkusyjnego

- tak jakby wiatr i fale grały na fortepianie

i perkusji. Podobnie jak ensō w japońskiej

kaligrafii, animacja graficzna realizuje w niej

falującą dźwiękiem okrągłą figurę, która maluje

światło zgodnie z graficznym symbolem danego

elementu. Wszystko, co widzimy i słyszymy

synchronicznie, składa się z tych samych plików

wykorzystujących cyfrowe przetwarzanie danych -

uniwersalnych elementów reprezentacji świata

w kodzie binarnym.

Pianopoll is the composition in which artist

reinterpreted the squeaky play of the floating

platform between the bollards and the quay wall

in control data for a grand piano and drum set

- as if wind and waves were playing piano and drums.

Like the ensō in Japanese calligraphy, the graphic

animation executes a sound-waving circular figure

in it, which paints the light according to

the graphic symbol for the element in question.

Everything you see and hear synchronously

is composed of the same files using digital data

processing - the universal elements

of the representation of the world in binary code.





Tao Ya-Lun

Wandering Ghost - Taling Tower

instalacja VR

Wędrujący Duch – Wieża Talinga



Tzu-An Wu

Moon Phrases / Solar Eclipsess

Moon Phrases i Solar Eclipse jest filmem realizowanym klatka po klatce,

tworzonym ręcznie kamerą 16mm Bolex. Tworzę siebie jako przedłużenie aparatu,

aby umysł kontrolował czas naświetlania filmu. Wytworzone obrazy są również

odbiciem czasu i umysłu. Te dwie prace to jeden zestaw instalacji, w postaci

podwójnego ekranu z dwiema pętlami: Lewy kanał to cyfrowa projekcja wideo

zmontowanego w laboratorium i zeskanowany plik. Prawy kanał to projekcja

16 mm w pętli, ta wersja wykorzystywała ten sam materiał, ale była edytowana

ręcznie, drukowana kontaktowo i ręcznie przetwarzana.Prezentacja na podwójnym

ekranie jest nie tylko odniesieniem między cyfrowym i analogowym, ale ma

również na celu przedstawienie rezonansu i różnicy czasu między dwoma

kanałami.

Moon Phrases and Solar Eclipse are both film frame by frame, manually

with 16mm Bolex camera. I make myself as the extension of the camera,

to control the exposure time by mind. The images produced are also

reflections of the time and the mind. These two works are one set of

installation, in the form of double screen with two loops: The left channel

is a digital projection of a video edited with the lab processed and scanned

file. The right channel is a 16mm projection in a loop, this version used

the same material but hand edited, contact printed and hand processed.

The double screen presentation is not only a cross reference between

the digital and the analogue, but also meant to present the resonance

and the time difference between the two channels.

Fazy Księżyca / Zaćmienie Słońca

video







Koen Vanmechelen

W wideo, ludzie reprezentujący różne kraje, które tworzą różnorodność

projektu Cosmopolitan Chicken Project, czytali na głos serię liter

i cyfr tworzących książkę. Ta Księga Genomów przedstawia unikalne

DNA Kosmopolitycznego Kurczaka. Genom kurczaka zawiera ponad miliard

nukleotydów, składających się z czterech liter alfabetu DNA.

Ułożone w określonej kolejności, tworzą swego rodzaju kod.Do każdego

z kurczaków badanych w ramach projektu „Kosmopolitan Chicken Project”

sekwencja DNA została porównana do standardu naukowego,

a różnorodność genetyczna została zaznaczona, gdy sekwencja

DNA kurczaków była różna. Litery w książce wskazują na każde

miejsce, w którym skład genetyczny różni się od referencyjnego genomu

kurczaka uważanego za standardowy, a cyfra wskazuje na liczbę podstaw

DNA, które są identyczne z tymi, które są w standardowym genomie

referencyjnym. Z każdym kolejnym pokoleniem, markery różnorodności

wzrastały. W ciągu 20 lat krzyżowania, projekt Vanmechelen zgromadził

najbardziej zróżnicowany datapool genomu kurczaka.

In the video, people representing the different countries that make

up the diversity of the Cosmopolitan Chicken Project read aloud

the series of letters and numbers that make up the book. This Book

of Genomes presents the unique DNA of the Cosmopolitan Chicken.

The chicken genome contains over a billion nucleotides, consisting

of the four letters of the DNA alphabet. Arranged in a specific

order, they form a code of sorts. For each of the chickens tested

in the Cosmopolitan Chicken Project, the DNA sequence was compared

to a scientific standard, and the genetic diversity was marked

when the chicken DNA sequence was different. The letters in the book

indicate any site where the genetic makeup differs from the reference

chicken genome considered standard, and the number indicates

the number of DNA bases that are identical to those in the standard

reference genome. With each successive generation, markers

of diversity increased. In 20 years of crossbreeding, the Vanmechelen

project amassed the most diverse datapool of the chicken genome.

Cosmopolitan Chicken Project

Projekt Kosmopolityczny Kurczak

video
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Yin-Ju Chen

Extrastellar Evaluations III: Entropy: 25800

Ewaluacje pozagwiezdne III: Entropia: 25800

video

Ekstrawagancki film, który jawi

się jako przesłanie z kosmosu.

Tajemniczy koktajl praw

termodynamicznych, mitologii

i pozagwiezdnej inteligencji.

Głównym medium Chen Yin-Ju jest

wideo, ale zajmuje się również

fotografiami, instalacjami

i rysunkami. Jej ostatnie

projekty badają związek między

kosmosem a ludzkimi zachowaniami.

An extravagant film that appears

to be a message from outer space.

A mysterious cocktail

of thermodynamic laws, mythology

and extra-stellar intelligence.

Chen Yin-Ju's main medium

is video, but she also works

with photographs, installations

and drawings. Her recent projects

explore the relationship between

the cosmos and human behavior.



Hui-Yu Su

The Midnight Hours

Kiedyś przypadkowo spotkałem się ze

Stilnoxem, rodzajem pigułki nasennej.

Zainspirowany tym doświadczeniem,

stworzyłem ten film, aby wyrazić

niezwykłe doznania, jakie odczuwałem

podczas oglądania telewizji po zażyciu

tabletek. Pewnego wieczoru po zażyciu

Stilnoxa zapomniałem, że powinienem

leżeć w łóżku i wkrótce wkroczyłem

w świat bez snu. Wzmocnione przez

Stilnox obrazy telewizyjne wywarły na

mnie bezprecedensowe efekty wizualne.

Telewizja i medycyna, dwa wspólne

elementy w życiu, w jedną

nieoczekiwaną noc poderwały się poza

schemat. I przypadkiem mnie

zafascynowały.

I once accidentally encountered

Stilnox, a type of sleeping pill.

Inspired by this experience,

I created this video to express

the extraordinary sensations I felt

while watching TV after taking

the pills. One evening after taking

Stilnox, I forgot that I should be

in bed and soon entered a world without

sleep. The Stilnox-enhanced television

images had unprecedented visual effects

on me. Television and medicine,

two common elements in life, had risen

off the charts on one unexpected night.

And they accidentally fascinated me.

O północy

video



Tomasz Wendland

Two identical fish in two

identical illuminated spherical

aquariums have been a spotlight.

Passing through the first layer

of glass - concave meniscus gives

a reduced image of the fish's

movement on the wall. Passing

through the second layer of glass

- convex meniscus, the light falls

below the aquarium in a dispersed

form. Each aquarium therefore has

two projections.

It is like one object in space

would have two representations.

Splątanie kwantowe

Przemysław Degórski

Quantum entanglement

instalacja interaktywna audio-video

Dwie identyczne ryby w dwóch

identycznych kulistych akwariach

oświetlone zostały światłem

punktowym. Przechodząc przez

pierwszą warstwę szkła - menisk

wklęsły, daje zmniejszony obraz

ruchu rybki na ścianie.

Przechodząc prze drugą warstwę

szkła - menisk wypukły, światło

pada poniżej akwarium

w rozproszonej formie.

Każde akwarium posiada zatem dwie

projekcje. To tak jakby

w kosmosie jeden obiekt miał dwie

reprezentacje.
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Untitled 2020

acrylic on canvas

118 * 191 cm



Untitled 2020

acrylic on canvas

118 * 191 cm

Thomas Zitzwitz



Patryk Lichota and Lumen Art - światło laserowe i dźwięk / laser light and sound

Anna Kamińska - tancerka / dancer
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