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 of Ephemeral Art
Tribute to Richard 

Demarco

Tribute 
to Richard Demarco

Motto: Artists are never, artists are nowhere 
in exile, for they carry within themselves their 
own kingdom, or republic, or city or refuge, or 
whatever they carry within themselves. And 
at the same time, every artist, ever, everywhere 
is in exile, because he is squeezed out of its 
kingdom, or republic, or city, or whatever it is 
that squeezes itself dry.

Stefan Themerson, 1951

Art as an independent being transgresses 
categorization and divisions. Artist’s 
freedom is a prerequisite for being creative. 
When deprived of it, art becomes its own 
substitute. External limitations are always 
there and they are to be overcome. Our na-
tionality defines us and language we speak 
determines our perception of the world.  

We ask: what is the process in which 
artist’s identity is formed? What factors 
contribute to it? How essential and decisive 
is national identity? Has one’s nationality 
lost its significance or, just the opposite, be-
come reinforced in the reality of European 
Union? Artists living and working abroad: 
what is the difference between artistic 
emigration and the political or economic 
one? Forced emigration and voluntary 
emigration. Inner emigration. What are 
advantages and disadvantages of working 
in a foreign country?  In their realizations 
artists will discuss these issues. Audience 
will be confronted with acknowledgments, 
processes and conclusions. We open our 
debate and invite all participants and the 
audience to take part in it – in a form of 
discussion, actions nad reflections.

Festival CONTEXTS takes place in 
Sokolowsko, Lower Silesia. The aspect of 
„forced” emigration is featured significantly 
in the history of this place which until 1945 
was German. After the war borders were 
moved and the original inhabitants were 
transferred to Germany and Poles was 
transferred there from eastern territories 
which became part of the Soviet Union. 
In this context, as well as in the context of 
recent political developments – refugees/ 
immigrants, assimilation of diverse cul-
tures, terrorist attacks as an extreme form 
of confrontation the theme of the festival 
becomes even more significant.

Every year CONTEXTS pay tribute to 
an outstanding artist of unquestionable 
merits. In 2016 it is Richard Demarco, 
the extraordinary artist and curator, for 
decades responsible for visual arts at the 
Edinburgh Festival,  creator of exceptional 
archive, Gesamtkunstwork, unique docu-
mentation of international art since 1960s. 
Demarco is a great ambassador of Polish 
art and culture, who has been coming to 
Poland since 1968 with an artistic mission, 
which brought about pioneering exhibi-
tions of Polish contemporary art during 
the Cold War era. He is the person who 
introduced Tadeusz Kantor and Cricot 2 
to the international audience behind the 

zawierającego unikalną dokumentację wy-
darzeń artystycznych od wczesnych lat 60. 
Ambasador sztuki i kultury polskiej, który 
od roku 1968 przyjeżdża do Polski z misją 
artystyczną, czego efektem były pionierskie 
wystawy współczesnej sztuki polskiej w 
okresie trwania zimnej wojny. To Demarco 
sprowadził Tadeusza Kantora i Teatr Cricot 
2 do Europy Zachodniej, doprowadził do 
spotkania Kantora z Beyusem, uważając, 
że sposobem na zabliźnienie ran wojny 
– nierozwiązanego konfliktu między 
Polską a Niemcami - jest spotkanie dwóch 
wielkich artystów reprezentujących te 
kraje. Wielokrotnie organizował wyprawy 
artystyczne do Polski, przywożąc ze sobą 
artystów, krytyków, historyków i miłośni-
ków sztuki współczesnej, odwiedzał galerie 
sztuki, pracownie artystów, muzea sztuki. 
Nieocenionego wkładu Richarda Demarco 
w otwarcie Europy na Polską sztukę nie da 
się porównać z czymkolwiek. Za zasługi dla 
kultury polskiej został odznaczony Złotą 
Glorią Artis. Otrzymał doktorat Honoris 
Causa na Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu, a także na kilku uniwersytetach 
w Europie i Ameryce. W 2013 roku odzna-
czony został Medalem Obywatela Europy 
przez Parlament Europejski w Brukseli jako 
jedyny do tej pory przedstawiciel świata 
sztuki uhonorowany takim odznaczeniem.

Wybór artystów zaproszonych do 
udziału w KONTEKSTACH został podyt-
kowany tematem festiwalu :”Emigracja – 
rzecz o tożsamości artysty”. Artyści popro-
szeni zostali o zaprezentowanie realizacji, 
w których poruszają problem działania 
w obcym obszarze kulturowym. W jaki 
sposób fakt bycia „emigrantem” wpłynął na 
ich twórczość, język i zawartość przekazu 
artystycznego? Podejmowane będą  kwestie: 
adaptacja i alienacja, aspekt historyczno-
-polityczny: Europa podzielona i Europa 
zjednoczona, uwarunkowania zewnętrzne 
i uwarunkowania wewnętrzne, emigracja 
przymusowa i emigracja z wyboru.

Festiwal poprzedzają warsztaty prowa-
dzone przez Laurę Bartolomei, Ewę Benesz 
i Alastaira MacLennana. Na program 
festiwalu składają się działania performa-
tywne, realizacje dźwiękowe, działania w 
przestrzeni publicznej, instalacje, projekcje, 
prezentacje przedsięwzięć artystycznych, 
spotkania i dyskusje. 

Małgorzata Sady
Kuratorka Kontekstów

Iron Curtain, initiated meeting of Kantor 
and Beuys, considering that the way to 
heal the wounds of war, unresolved conflict 
between Poland and Germany, is to bring 
together great artists representing these 
two countries. He organized numerous 
artistic expeditions to Poland, bringing 
here artists, critics, art historians and art 
admirers, visiting art galleries, artists’ stu-
dios and art museums. Richard Demarco’s 
contribution to opening Europe to Polish 
art cannot be overestimated and compared 
with anything else.  For his merits for Polish 
culture he was awarded Golden Gloria 
Artis Medal by Ministry of Art and National 
Heritage, He received Honoris Causa 
doctorate at the Academy of Fine Arts in 
Wroclaw and at a number of universities in 
Europe and America. In 2013 he received 
the European Citizen’s Medal on Monday  
at the European Parliament Office, 
Brussels, the only UK citizen and only arts 
person receiving this honour. .

In 2016 Wrocław is honoured with 
the title of European Capital of Culture 
and also in 2016 Edinburgh international 
art festival, founded a year after the end 
of WW2 to help Europe to overcome the 
trauma of Nazism and regain lost unity 
through culture, celebrates its 70th anniver-
sary. These two events are linked and both 
feature the healing properties of art. 

As part of the festival we present the 
exhibition Atelier 72 Revisted. It provides 
a new perspective on the groundbreaking 
exhibition of Polish contemporary art 
Richard Demarco curated at the Edinburgh 
Festival in 1972.

The choice of artists participating in 
CONTEXTS who have more than one 
country was determined by the theme of 
this edition- emigration and the issue of 
identity). Artists are asked to present works 
in which their experience of functioning 
in foreign culture is featured: how being 
on emigration influenced their work, 
language, artistic message. Adaptation and 
alienation. Historical and political aspect: 
Europe divided, Europe united. External 
and internal determinants. 

The festival will be proceeded by stu-
dent workshops run by Laura Bartolomei, 
Ewa Benesz and Alastair MacLennan ( 
26-30 June). The programme of the festival 
features performances, sound pieces, 
installations, interventions in public space, 
projects involving local community, screen-
ings, exhibitions, talks, discussions and 
workshops.

Małgorzata Sady
curator

Festiwal dedykowany  
Richardowi Demarco

Motto: „Artysta nigdy i nigdzie nie jest 
na wygnaniu, ponieważ nosi swoje własne 
królestwo czy republikę czy miasto, czy 
schronienie, czy cokolwiek to jest, co nosi 
on w sobie. A jednocześnie każdy artysta 
zawsze i wszędzie jest na wygnaniu, 
ponieważ jest wyparty z królestwa,czy 
republiki,czy miasta,czy cokolwiek to jest, 
co się go wypiera” 

Stefan Themerson, 1951

Sztuka, będąca bytem niezależnym, w 
istocie swej wynosi się ponad podziały i 
kategorie przynależne innym obszarom 
egzystencji ludzkiej. Warunkiem tworzenia 
jest wewnętrzna wolność artysty. Jeżeli tej 
wolności nie ma sztuka staje się jedynie na-
miastką, substytutem tego, czym mogłaby 
być. Ograniczenia zewnętrzne są zawsze 
obecne, wyznaczają ramy, w które artysta 
jest wpisywany, ale które przekracza. 
Przynależność narodowa określa każdego 
człowieka, język którym mówi determinuje 
postrzeganie świata. 

Zadajemy pytania: Jak przebiega 
proces tworzenia się tożsamości artysty? 
Jakie czynniki ją kształtują? Jak istotną i 
deteminującą składową jest przynależność 
narodowa? Czy w dobie Uni Europejskiej 
przynależność narodowa utraciła na 
znaczeniu czy też przeciwnie – nabrała 
większej wagi? Artyści mieszkający i 
tworzący poza swoim krajem: czym różni 
się emigracja artystyczna od emigracji poli-
tycznej, ekonomicznej? Emigracja przymu-
sowa i emigracja dobrowolna. Emigracja 
wewnętrzna. Co daje, a co odbiera artyście 
fakt, iż działa w kontekście obcego kraju? 

Artyści w swoich realizacjach odniosą 
się do tych kwestii. Widz zostanie posta-
wiony wobec konstatacji, procesów, kon-
kluzji. Otwieramy debatę na ten temat, do 
której zapraszamy uczestników i widzów 
– w formie dyskusji, działań i refleksji. 

Konteksty 2016 odbywają się w 
Sokołowsku na Dolnym Śląsku. Aspekt 
emigracji „przymusowej’ jest znaczący 
w historii tego miejsca, które do 1945 
roku znajdowało się na terenie Rzeszy 
Niemieckiej. Po wojnie zmieniono granice, 
wysiedlono rdzenną ludność, a na te tereny 
przesiedlono ludność z ziem wschodnich 
Polski, które po wojnie wcielone zostały do 
ZSRR. W tym kontekście, a także w kon-
tekście ostatnich wydarzeń politycznych 
– fali uchodźców/emigrantów, asymilacji 
odmiennych kultur, ataków terrorystycz-
nych jako krańcowej postaci konfrontacji 
nakierowanie tematyczne festiwalu nabiera 
jeszcze większej nośności. 

Co roku Konteksty honorują wybitnego 
twórcę, osobę której zasługi w obszarze 
sztuki, częstokroć pionierskie, nie dają 
się zakwestionować. Tym razem jest to 
Richard Demarco wybitny kurator, twórca 
galerii i artysta, przez dziesięciolecia odpo-
wiedzialny za sztuki wizualne festiwalu w 
Edynburgu, twórca niezwykłego archiwum, 

2016
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FRI

LABORATORIUM 
KULTURY – SALA 
MULTIMEDIALNA

14.00–14.15 Otwarcie festiwalu/ Festival opening

14.15–15.00 otwarcie wystawy Atelier 72 na nowo/Atelier 
72 Revisited exhibition

KINO/ CINEMA 15.00–18.45 Konferencja „W uznaniu dla Richarda 
Demarco”/ Tribute to Richard Demarco 
conference

OBOK LABORATORIUM 
KULTURY/ NEAR 
LABORATORY OF 
CULTURE

19.00–19.30 Alastair MacLennan – SAVE VASE 
performance

19.40–20.00  Koji Kamoji – Powietrze i kamień/ Air and 
Stone – performance

20.15–21.00 Anna Seagrave –  dokumentacja video/video 
documentation 1986–2011

2
SUT

11.00–11.30 Robert Kuśmirowski, Tężnia/ Graduation 
Tower, instalacja/installation

WIEŻA/ TOWER 11.30–11.50 Krystyna Piotrowska  
– instalacja/installation

LABORATORIUM 
KULTURY

11.50–12.10  Lothe/Lachman/Biskupska  
– installation

KINO/ CINEMA 12.20–12.50   Maya Gordon – Kredens/ Dresser   
– instalacja/ performance

13.00–14.15 Avi Lubin – TOHU magazine presentation

14.30–15.00 Christoph Both Asmus + Chica Takabayshi 
– Holy Process/Święty proces – 
performance/instalacja

NA ŚCIANIE LABORA-
TORIUM KULTURY/ ON 
THE WALL OF LABORA-
TORY OF CULTURE

21.30–22.00 Anna Seagrave – outdoor projection

PRZERWA OBIADOWA/ LATE LUNCH BREAK

KINO/
CINEMA

18.00–19.15 Hubert Sielecki – Luise Buisman – Film 
eksperymentalny z Austrii i koncert / 
Austrian experimental films + concert

19.30–20.30 Ewa Benesz – Pan Tadeusz recytacja/ recited

PLAC 
KIEŚLOWSKIEGO/
KIEŚLOWSKI SQUARE

20.45–21.15   Akademia Ruchu, Poezja/ Poetry  
– performance

LABORATORIUM 
KULTURY

21.30–22.00   Jean Baptiste Ganne – Rom Dance Floor  
– instalacja/ installation

KINO/
CINEMA

22.00–22.30 Mattias Cantzler, Baggefalla – instalacja 
interaktywna/ interactive installation

3
SUN

11.00–12.15 WHITECONCEPTS Gallery zaprezenowana 
przez/ presented by Nicole Loeser

PARK 12.30–13.00 Maurice Blok – performance

KINO/
CINEMA

13.15–14.45   Debata artystów na temat „Emigracja – rzecz 
o tożsamości artysty”  
moderator:  Dorota Grubba/ Emigration. 
On the identity of an artist. Debate 
moderated by Dorota Grubba

DATA
DATE

MIEJSCE
PLACE

GODZINA
HOUR

WYDARZENIE
EVENT

KINO/
CINEMA

15.00–15.30 Krystyna Piotrowska: Wyjechałem, 
wyjechałem z Polski, bo.../ I left Poland 
because..., video

PRZERWA OBIADOWA/ LATE LUNCH BREAK

18.00-18.30 Avdei Ter Oganian – performance

KINO/
CINEMA

18.45–19.50 Mariel Carranza – performance

20.00–22.00 Andriej Chrzanowski – Półtora pokoju – film/ 
A Room and a Half

OBOK LABORATORIUM 
KULTURY/ NEAR LABO-
RATORY OF CULTURE

22.15–22.45 Katarzyna Podpora Katarzyna Podpora 
realizacja dźwiękowo-performatywana

LABORATORIUM 
KULTURY

—   Jean Baptiste Ganne, Rom Dance Floor, 
instalacja/installation

WIEŻA/ TOWER — Krystyna Piotrowska, instalacja/installation, 
wieża/tower

OBOK LABORATORIUM 
KULTURY/ NEAR LABO-
RATORY OF CULTURE

— Robert Kuśmirowski, Tężnia/ Graduation 
Tower, instalacja/installation

KINO/ CINEMA — Mattias Cantzler,Baggefalla, instalacja 
interaktywna/ interactive installation

4
MON

DROGA PROWADZĄCA 
DO RÓŻANKI/ AT THE 
BOTTOM OF THE ROAD 
LEADING TO VILLA 
ROSA

11.00–11.30 Dominika Borkowska, E->.<-I performance

KINO/
CINEMA

11.45–13.00 Kinoteatr Józef Robakowski – Warsztat Formy 
Filmowej/ Film Form Workshop, projekcja/ 
screening

13.15–14.00 Mariel Carranza, Behind the Table, Za stołem, 
performance

14.00–15.00 Ewa Zarzycka/Galeria Lokal 30, prezentacja 
książki i filmy/ book launch and films

15.00–15.30 Ewa Zarzycka, performance

PRZERWA OBIADOWA/ LATE LUNCH BREAK

KINO/
CINEMA

18.00–19.30 Tomasz Pobóg-Malinowski – filmy o atystach/ 
films about artists Cieślewicz, Żuławski, 
Quay Brothers

19.40–20.00 Szymon Kula – performance

20.10–20.40 Rob Mazurek – Book of Sounds, litografie i 
improwizacja muzyczna/ litographs and 
music improvisation

20.50–22.00 Laura Bartolomei – Studium miłości/ Study of 
Love, a research project/performance

LABORATORIUM 
KULTURY

— Jean Baptiste Ganne, Rom Dance Floor

WIEŻA/ TOWER — Krystyna Piotrowska

OBOK LABORATORIUM 
KULTURY/ NEAR LABO-
RATORY OF CULTURE

— Robert Kuśmirowski, Tężnia/ Graduation Tower

DATA
DATE

MIEJSCE
PLACE

GODZINA
HOUR

WYDARZENIE
EVENT

KONFERENCJA  
W uznaniu dla Richarda Demarco

CONFERENCE  
Tribute to Richard Demarco

Część I/ Part I
30.06.2016, 14.00–19.00
(Bar Barbara, Świdnicka 8c, 

Wrocław) 

Archiwum Richarda Demarco jako 
Gesamtkunstwerk  
(totalne dzieło sztuki) 

Richard Demarco Archive as 
Gesamtkunstwerk  
(Total Work of Art)

 Sesja I/ Session I
 14.00–15.30
Marek Mutor – uroczyste otwarcie 

konferencji/ opening speech
Richard Demarco – wykład inauguracyjny/ 

inauguration lecture
Mischa Twitchin - Between Documentation 

and Living Archive: What Becomes of the 
Avant-Garde?                   

 Przerwa/ Break
 15.30–15.45 
  
 Sesja II/ Session II

 15.45 – 17.15
Nesta Jones – The Live Archive: Demarco, 

Kantor and RBC 
Alastair MacLennan – With Richard Demarco
Sonia Rolak – Richard Demarco forerunner 

of contemporary multitasking artistic 
skills 

                             
 Przerwa/ Break 

 17.15–17.30 

 Sesja III / Session III
 17.30–19.00
Giles Sutherland – EDINBURGH 

ARTS ’72 – RICHARD DEMARCO’S 
FIRST EXPERIMENTAL SUMMER 
SCHOOL

Faynia Williams i Richard Crane – ROLLING 
THE STONE WITH RICHARD DEMARCO 
(with live readings and interventions)

Część II/ Part II
1.07.2016, 15.00–18.00
SOKOŁOWSKO (Kinoteatr Zdrowie)

Archiwum Richarda Demarco jako 
Gesamtkunstwerk  
– ciąg dalszy.

Atelier 72 na nowo
Richard Demarco Archive as 

Gesamtkunstwerk 
– continued.

Atelier 72 Revisited 

Atelier 72 na nowo dotyczy przełomowej 
wystawy z 1972 roku prezentowanej na fe-
stiwalu w Edynburgu, a wśród jej uczestni-
ków znajdą się artyści, którzy wzięli udział 
w tej wystawie.

Richard Demarco opowie o koncepcji wy-
stawy i jej realizacji. Artyści będą mówili o 
swoich doświadczeniach edynburskich w 
kontekście ich twórczości z tamtego okre-
su, a także ich artystycznych konsekwen-
cjach. Krytycy sztuki przedstawią wystawę 
w szerszym kontekście sztuki polskiej i 
światowej.

The second part of the conference is 
focused on the groundbreaking exhibi-
tion of Polish contemporary art curated 
by Richard Demarco in the scheme  
Edinburgh Festival in 1972. The speakers 
include Richard Demarco, the artists who 
participated in Atelier 72, art critics and art 
historians. Richard Demarco will present 
the origins and idea of the exhibition, and 
its realization. The artists are asked to talk 
about their Edinburgh experience in the 
context of their work at that time and arti-
stic consequences. Art critics present the 
exhibition in the wider context of Polish 
and international art.

 Sesja I/ Session I 
15.00–16.30

Richard Demarco 
Klara Kemp – Welch The Demarco Tornado: 

Networking the Bloc 
Noel Witt – Make the Demarco archive live
Zbigniew Benedyktowicz – Demarco w 

kwartalniku Konteksty/ Demarco in 
Konteksty Quarterly

 Przerwa/ Break 
16.30–16.45  

 Sesja II/ Session II 
16.45–17.45

Moderator 
Dorota Grubba

Uczestnicy/ Participants
 Jan Chwałczyk 

Wanda Czełkowska 
Natalia LL 
Wiesław Borowski  
Koji Kamoji 
Zbigniew Warpechowski 
Józef Robakowski 
Zbigniew Makarewicz

Atelier 72 Revisited 
 – exhibition/ wystawa

Jest to uwspółcześnione spojrzenie z 
perspektywy czasu na wystawę współ-
czesnej sztuki polskiej prezentowanej 
przez Richarda Demarco na festiwalu w 
Edynburgu w 1972 roku. Fundamentem 
wystawy są powiększone wydruki 60 stron 
katalogu wystawy Atelier 72,  z których 
każda zaprojektowana autorsko poświęco-
na jest biorącym w nim udział artystom. 

Atelier 72 Revisited zawiera prace wy-
branych uczestników kultowej wystawy, 
te które powstały już w okresie później-
szym. Są to dzieła malarskie, graficzne, 
fotograficzne, filmowe, video, rzeźbiarskie, 
instalacje, realizacje dźwiękowe i reje-
stracje. Labiryntowy charakter aranżacji 
wystawy w przestrzeni multimedialnej w 
Sokołowsku, w piwnicach i korytarzach 

nawiązuje do aspektu historycznego, czasu 
wielowarstwego i jednoczesnego, a także 
różnorodności wypowiedzi artystycznych. 
Wykorzystujemy genius loci Sokołowska, 
miejsca uzdrawiającego, tak jak uzdrawia-
jąca jest według Richarda Demarco sztuka, 
tworzona przez artystów ponad podziałami 
politycznymi i narodowościowymi.

Atelier 72 Revisted exhibition provides a 
new perspective on the groundbreaking 
presentation of Polish contemporary art 
curated by Richard Demarco in the scheme 
of Edinburgh Festival in 1972. The enlar-
ged pages of the original catalogue, each of 
them devoted to one artist/group and desi-
gned by him/her will be a starting point of 
the exhibition. We present works of selec-
ted participants of the cult exhibition, also 
the ones that were created after 1972. The 
exhibits are paintings, graphic works, po-
sters, films, video, photographs, sculptures, 
installations, sound pieces and documen-
tation. The exhibition arranged in the form 
of a labyrinth which relates to the historical 
aspect, multilayered nature of time and 
variety of genres is shown in multimedia 
space of the sanatorium (transformed into 
the laboratory of art), cellars, corridors and 
tower. It uses the genius loci of Sokolovsko, 
a place of healing which relates to Richard 
Demarco advocating the healing properties 
of art, transgressing political and national 
divisions.

W wystawie Atelier 72 Revisited  
biorą udział:

Zbigniew Warpechowski
Koji Kamoji
Natalia LL
Jan Chwałczyk
Romard Cieślewicz
Henryk Stażewski
Tadeusz Kantor
Wanda Czełkowska
Jerzy Bereś
Stanisław Dróżdż
Wanda Gołkowska
Edward Krasiński
Zbigniew Makarewicz
Maria Stangret
Bogusław Schaeffer
Henryk Tomaszewski
Roman Opałka
Paweł Kwiek
Wojciech Bruszewski
Józef Robakowski
Zbigniew Rybczyńki
Ryszard Waśko 
Kazimierz Bendkowski

OBOK LABORATORIUM 
KULTURY/ NEAR LABO-
RATORY OF CULTURE

— Katarzyna Podpora – realizacja dźwiękowo-
performatywana/ sound performance

KINO/
CINEMA

— Mattias Cantzler, Baggefalla, instalacja 
interaktywna/ interactive installation

5
TUE

KINO/
CINEMA

11.00–11.30  Magda Franczuk, prezentacja Księgi 
cudowności/ Book of Wonders, 
presentation

SKLEP ROWEROWY/ 
BICYCLE SHOP

11.40–12.00 Polen Performance – performance

OBOK LABORATORIUM 
KULTURY/ NEAR LABO-
RATORY OF CULTURE

12.00–13.00 Krzysztof Kaczmar, Wszystko dobrze/ All Is 
Well, performance

KINO/
CINEMA

13.15–15.00 Tomasz Pobóg-Malinowski – pokaz 
filmów o artystach Topor, Rybczyński, 
Themersonowie/ documentaries about 
artists: Topor, Themersons, Rybczynski

PRZERWA OBIADOWA/ LATE LUNCH BREAK

17.30–20.00 pokaz warsztatowiczów/ presentation of 
student workshops

LABORATORIUM 
KULTURY/ 
LABORATORY OF 
CULTURE

— Jean Baptiste Ganne, Rom Dance Floor  
– instalacja/ installation

WIEŻA/ TOWER — Krystyna Piotrowska – instalacja/ installation

OBOK LABORATORIUM 
KULTURY/ NEAR LABO-
RATORY OF CULTURE

— Robert Kuśmirowski, Tężnia/ Graduation Tower 
– instalacja/ installation

— Katarzyna Podpora – realizacja dźwiękowo-
performatywana/ sound performance

KINO/
CINEMA

— Mattias Cantzler, Baggefalla  – instalacja 
interaktywna/ interactive installation

 Miejsce realizacji zostanie podane w trakcie Festiwalu / 
 The performance venue to be announce during the Festival

DATA
DATE

MIEJSCE
PLACE

GODZINA
HOUR

WYDARZENIE
EVENT

PARK

LABORATORIUM KULTURY
LABORATORY OF CULTURE

PLAC KIEŚLOWSKIEGO
KIEŚLOWSKI SQUARE

VILLA ROSA

WIEŻA
TOWER

STAW/ POND

KINO
CINEMA

SKLEP ROWEROWY
BICYCLE SHOP


