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 Tegoroczna „wystawa końcoworoczna Intermediów” jest być może najdziwniej-
szą ze wszystkich naszych dotychczasowych prezentacji. Zbiega się z “odmrażaniem”  
po tak globalnej, jak i lokalnej kwarantannie. Ze względów na zasady bezpieczeń-
stwa publicznego i w imieniu zdrowia, musiała przenieść się całkowicie w przestrzeń  
online. Nauczeni przez tygodnie pozostawania w domu, że “nowa komunikacja” dzieje 
się tylko między ekranami, trwamy w tym paradygmacie spodziewając się, że osta-
tecznie jakieś “remedium” pojawi się i tak najpierw w elektronicznym oknie. Ironia na-
szej sytuacji wynikającej z ekspozycji online ma też pojęciowy rodowód. Sztuka będą-
ca w intermedium nie może zostać (z powrotem) zawłaszczona przez jedno medium. 
Nie podlega także wytycznym, definicjom i strukturom. Dlatego prace, dokumenty  
i zapisy działań studentek i studentów Intermediów nie są podzielone na kategorie  
i przyporządkowane nazwom, poszczególnym przedmiotom, programom i pracowniom. 
Z wielu różnorodnych realizacji z okresu kwarantanny stworzyliśmy raczej portret sy-
tuacji, w której wszyscy znaleźliśmy się razem. Sytuacji nowej, na którą autorki i au-
torzy elementów poniższej kompozycji odpowiedzieli, bez udawania, że się nie stała. 
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Przez ostatnie tygodnie jesteśmy zalewani powtarzającymi się pytaniami o przyszłość 
i odpowiedzialność “kultury po pandemii”. Czy edukacja artystyczna po tym doświad-
czeniu wróci do swoich dawnych “przegródek” i “izmów” czy wytworzymy nowe me-
tody pracy, rzeczywiście intermedialne? Pewnie nie ma na nie jednej “dobrej” od-
powiedzi. Tym niemniej natężenie ekranowej, okiennej, czy balkonowej performatyki  
i niektóre nito-artystyczne działania w czasie epidemii udowodniły, że są także 
granice naszej osobistej akceleracji medium albo raczej, że medium w swym nad-
miarze może się znudzić i zużyć. Jeśli szukać jakiegoś globalnego pozytywnego  
“feedbacku” z czasów kwarantanny, to (wbrew zapowiedziom coraz większego technopolu,  
w jaki mieliśmy wpaść) wydaje się, że jest nim znudzenie internetem przez jakąś część 
społeczeństwa. Owszem, w czasach pozostawania w domu narzędzia sieci niezaprze-
czalnie pomogły nam się wzajemnie komunikować, ale stały się bardziej niż wcze-
śniej tylko narzędziami, symulatorami których używa się z konieczności, tęskniąc  
za kontaktem realnym, dialogiem bez cyfrowego opóźnienia i prawdziwymi emocjami, 
towarzyszącymi spotkaniu między ludźmi. Także takie nadzieje wyraża wyrafinowana 
artystyczna kompilacja, do której obejrzenia Was zapraszamy. A poza tym, wśród eks-
ponowanych tu prac i dokumentacji znajdziecie te działania z ostatniego roku, które 
szczególnie wydają nam się adekwatne do sytuacji, rozpięte pomiędzy “poważnością”, 
a “przymrużeniem oka” (kuratorek i kuratorów pokazu). 
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 This year’s Intermedia end-year exhibition is perhaps the strangest of all our pres-
entations to date. It coincides with “defrosting” after both global and local quarantine. 
For reasons of public safety and on behalf of health, it had to move completely to the 
online space. Being taught for weeks to stay home where “new communication” only 
happens between screens, we continue to think within this paradigm, expecting that 
an eventual “remedy” will appear in the electronic window anyway. The irony of our 
situation arising from online exposure also has a conceptual pedigree. Contemporary 
art in the intermedium cannot be appropriated (back) by one single medium. It is also 
not subject to guidelines, definitions and structures. Therefore, works of art, docu-
ments and records of activities of Intermedia students are not divided into categories 
and assigned to names, individual subjects, programs and studios led by names. We 
have created a portrait (from many different implementations from the quarantine pe-
riod) of a situation in which we all found ourselves together. A new situation to which 
the authors of the elements of the following composition have responded, without 
pretending that it had not happened.
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Over the past weeks, we’ve been flooded with repetitive questions about the future 
and responsibility of “post-pandemic culture.”  Will also art education after this ex-
perience return to its former “compartments” and “isms” or will we create new meth-
ods of work, really intermedia ones? Most likely, there is not a single “good” answer. 
Nevertheless, the intensity of screen, window- or balcony performativity and some 
art-like activities during the epidemic have proved that there are also limits to our 
personal acceleration of the medium or that the overdose of a medium can lead to 
boredom and excess. If you look for some positive “feedback” from the time of glob-
al quarantine, then (contrary to the announcements of the increasing technopoly we 
were about to fall into) it seems that some part of society is truly exhausted with inter-
net. Of course, at the time of staying at home, the network tools undeniably helped us 
communicate with each other but they became more than before only tools that are 
used out of necessity. Instead, we are longing for real contact, dialogue without dig-
ital delay and real emotions accompanying a meeting between people. These hopes 
are also expressed by a sophisticated art compilation which we invite you to watch. 
And besides, among the art works and documentations exhibited here you will find 
those activities from the last year which seem particularly adequate to the situation, 
stretched between “seriousness” and a curated “tongue in cheek”.



5© Cheng Yi-Ting | The Great Plague | 2020

https://drive.google.com/file/d/1vSEBFTtLmO1xDBcBAPmUCG-q0_aS0zOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSEBFTtLmO1xDBcBAPmUCG-q0_aS0zOo/view?usp=sharing


6© Øleg&Kaśka | Goodbye Cake | 2020

PL
Wspólne papa, trucizna, której potrzebujemy. Wraz z przy-
jaciółmi usiądźmy w magicznym ogrodzie, zjedzmy kawałek  
i zamieńmy się w kwiaty. Zapomnijmy o wszystkim,  
w oparach dymu, delektując się smakołykami, nie cze- 
kajmy na jutro. Papa

EN
A bye bye shared with others, the poison we need. To-
gether with friends, let’s sit in the magic garden, eat a 
piece and turn into flowers. Let’s forget everything, in the 
fumes of smoke, while enjoying the treats, let’s not wait 
for tomorrow. Bye Bye
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8© Nicolas Imbert | Infectious Disease Journal | 2020



9© Nicolas Imbert | Infectious Disease Journal | 2020

https://drive.google.com/file/d/1IAQfuFbKTYO6hjdsTSKn1bJwlM8Cyk1V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IAQfuFbKTYO6hjdsTSKn1bJwlM8Cyk1V/view?usp=sharing
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I’m overcome
by the cruelty
of nature
no I mean
I’m with
it. 

I’m overcome
by the cruelty
of nature
no I mean
I’m with
it. 

© Iwetta Tomaszewska | Untitled Series | 2020
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16© Agata Kneć | HANEU | 2020

https://drive.google.com/file/d/1gQ672H0O1Wu4IO1owxFtVxcMfmQDQWwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gQ672H0O1Wu4IO1owxFtVxcMfmQDQWwT/view?usp=sharing


17© Kaja Róg | #[un]essential | 2020



18© Lena Lubińska | Outside the secret gathering inside of mine | 2020

PL
Wideo to jest rodzajem oględzin ciała apokaliptycznych 
snów izolacji i paraliżu sennego. To rodzaj ostrożnej 
próby sugestii tego, że choroba może być nieuleczalna.  
Jest to również hołd złożony staraniom osłabiania paranoi 
przekonującej, że to co się teraz dzieje jest moim życiem  
po śmierci.

EN
In this video I explore the body of apocalyptic dreams of 
isolation and sleep paralysis. It’s a kind of cautious sugges-
tion that the disease might not be possible to be cured an-
ymore. It is also a tribute to the weakening of the paranoia 
that what I find myself in during this lockdown is my life
after death.



19© Lena Lubińska | Outside the secret gathering inside of mine | 2020

https://drive.google.com/file/d/1DHAGUwL-cII073eRL8uA_IPDL-ML_z09/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHAGUwL-cII073eRL8uA_IPDL-ML_z09/view?usp=sharing


20© Dzmitry Tsishkov | GRRRRR! | 2020

PL
Fotografie ofiar wojny i działań terrorystycznych pocho-
dzące z publicznej domeny, przerobione przez autora. 
Bestialstwo. Zniekształcenie. Malarstwo. Osobista kon-
frontacja z obrazem.

EN
Photos of war victims and terrorist activities that come 
from public domain are redesigned by the author.  
Bestiality. Distortion. Painting. Personal confrontation 
with the image.
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PL

Bo jak to jest tworzyć sztukę?

EN

What is it like to create art?

© Barbara Gryczan (poor girl) | Sztuka! | 2020
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https://drive.google.com/file/d/12WL8hyBGpYkcBgLtJrgHSrkJbGj7TIGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WL8hyBGpYkcBgLtJrgHSrkJbGj7TIGH/view?usp=sharing
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PL
Film pod tytułem „Spacerek” wykonałem inspirując 
się geometrycznością w zdjęciach Thomasa Ruffa 
z serii „Interieurs”; wyniosłem geometryczność  
na zewnątrz.

EN
The film entitled “The Walk” was inspired by geom-
etry in the pictures of Thomas Ruff from the series 
“Interieurs”. I took that geometry
out.
https://youtu.be/pteoM88ADDE

© Jędrzej Parzy | Spacerek | 2020

https://youtu.be/pteoM88ADDE


26© Jędrzej Parzy | inspired by Erwin Wurm 1 minute sculpture | 2020



27© Martyna Tokarska | Storyboard | 2020



28© Martyna Tokarska | Quarantine | 2020

https://drive.google.com/file/d/11JWQZejCfQZBy-lhdu6GtLIEO8eIOz0v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11JWQZejCfQZBy-lhdu6GtLIEO8eIOz0v/view?usp=sharing


29© Martyna Tokarska | Unessential | 2020



30© DS6-9 Art Residency Pandemial | 2020

https://www.instagram.com/ds6_9_art_residency/


31© DS6-9 Art Residency Pandemial | 2020

We stuck. We make art.
Artists:
- IT - Ferrario Mari - @ferrario_mari
- TW - YIHOLI Box - @yiyiho.box
- RO - Daria Corlatan - @dariacorlatan
- TW - King of Picnic - @king_of_picnic
- PO - Pedro Costa - @costamista
- CN - Lio Snow - @lio_snow

https://www.instagram.com/ds6_9_art_residency/
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https://www.instagram.com/ds6_9_art_residency/
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https://www.instagram.com/ds6_9_art_residency/


34© Piotr Maciejowski | so they remember every birthday | 2020

https://drive.google.com/file/d/1AdExVctbGUuxdmr1UPXjcuNxJX4ZsGia/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AdExVctbGUuxdmr1UPXjcuNxJX4ZsGia/view?usp=sharing
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36© Michał Jaszkowski | Hardware | 2020

https://drive.google.com/file/d/1NbrjhDn9wDBIXf4gnT7EBc8QHp3NJ47H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NbrjhDn9wDBIXf4gnT7EBc8QHp3NJ47H/view?usp=sharing


37© Piotr Armianovski | To the plants | Do roślin | 2020

Video 360 from Poznań Palm House

The initial question was how plants survive in the closed 
space of glass and metal pavilions. Maybe we could learn 
from it and help each other. However, there are no words 
for it (some words would be in the extended version).  
You could stay at home and visit the jungle remotely.
Online format
Immersive video of tropical plants with jungle sound-
scapes.



38© Piotr Armianovski | To the plants | Do roślin | 2020

https://www.youtube.com/watch?v=3Bb74xvGxys
https://www.youtube.com/watch?v=3Bb74xvGxys


39© Mateusz Bratkowski Lena Lubińska | Unessential | 2020



40© Mateusz Bratkowski | Which world is this world that could be ending | 2020

PL
Wideo stanowi odzwierciedlenie potencjalnych ekosystemów; siatki nawi-
gacyjne są matrycami, znanymi ze środowisk naturalnych. Programowanie 
działań - renderowanie i odtwarzanie - przybliżają nas do zjawisk, które do-
brze znamy z funkcjonowania roślin i zwierząt. Konstrukcje obu światów - 
rzeczywistego i wirtualnego, składając się z liczb - nie różnią się od siebie 
znacząco. Poddawane podobnym obliczeniom, padają ofiarą destruktyw-
nego użycia przemysłu, hakowania i zaśmiecania. Mamy narzędzia, dzięki  
którym mapujemy rzeczywistość, tracąc świadomość, co jeszcze do rzeczy-
wistości może należeć.

EN
The video reflects potential ecosystems. Navigation grids are matrices 
known from natural environments. Programming activities - rendering  
and playback - bring us closer to the phenomena we know well from the func-
tioning of plants and animals. The constructions of both worlds - real and 
virtual ones - consist of numbers. They do not differ significantly from each 
other. Being subjected to similar calculations, they become victims of the 
destructive use of industry, hacking and littering. We have tools with which 
we map reality, losing consciousness of what else may belong to reality.



41© Mateusz Bratkowski | Which world is this world that could be ending | 2020

https://drive.google.com/file/d/1TYYyNlNx96fGrCKReVR85GfgPrETwYOL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TYYyNlNx96fGrCKReVR85GfgPrETwYOL/view?usp=sharing


42© Inside Job (Ula Lucińska, Michał Knychaus) | The Dull Flame of Desire | 2020

PL
„The Dull Flame of Desire” to seria obiektów sfotografowanych w 
Rezerwacie Przyrody Morasko. 5000 lat temu w  miejscu prezentacji  
i dokumentacji prac spadł deszcz meteorytów, pozostawiając sieć 
największych w Europie kraterów pouderzeniowych. Ta odległa  
katastrofa zaburzyła pierwotny porządek miejsca, przekształcając  
na zawsze otaczający je krajobraz. 
Tytuł pracy inspirowany jest wierszem Fyodora Tyutcheva, który po-
jawia się w ostatniej scenie filmu Andrieja Tarkowskiego „Stalker”.  
Wypowiada go w myślach Martyszka, córka głównego bohatera,  
w momencie, w którym ujawnia swoje nadprzyrodzone zdolności. 
To wpływ tajemniczej Zony, miejsca łamiącego prawa logiki i fizy-
ki, bezpowrotnie odkształcił przedstawioną w filmie rzeczywistość.  
Postrzegając interwencje off-site jako działania zakłócające pierwot-
ną recepcję konkretnego terenu, instalowane prace można rozumieć 
jako elementy fikcyjnej narracji wprowadzonej do istniejącego krajo-
brazu.
Rezerwat Przyrody Meteoryt Morasko, Poznań, Polska
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EN
“The Dull Flame of Desire” series was prepared especially for the 
presentation in the Morasko Meteorite Nature Reserve in Poznań, 
PL. 5000 years ago a meteorite rain fell here, leaving a cluster of 
the largest impact craters in Europe. This distant catastrophe dis-
rupted the geological and natural order, changing the surround-
ing environment.The title of the work is inspired by the poem of 
Fyodor Tyutchev, which appears in the last scene of Andrei Tark-
ovsky’s “Stalker”. It is whispered in the thoughts of Martyszka, 
the daughter of the main character, at the moment when she re-
veals her supernatural abilities. It is the influence of the myste-
rious “Zone”, a place that breaks the laws of logic and physics, 
that has irrevocably distorted the reality presented in the film. 
Perceiving off-site intervention as something that subtly disturbs 
the initial perception of the found terrain, the installed works are 
a kind of traces that introduce elements of fictional narration into 
the existing landscape. 
Morasko Meteorite Nature Reserve, Poznań, Poland

© Inside Job (Ula Lucińska, Michał Knychaus) | The Dull Flame of Desire | 2020
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http://guestrooms.xyz/the-dull-flame-of-desire/
http://guestrooms.xyz/the-dull-flame-of-desire/
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http://guestrooms.xyz/the-dull-flame-of-desire/


46© Inside Job (Ula Lucińska, Michał Knychaus) | The Dull Flame of Desire | 2020

http://guestrooms.xyz/the-dull-flame-of-desire/
http://guestrooms.xyz/the-dull-flame-of-desire/


47© Inside Job | One drop a time, Body. Gaze. Power. A Cultural History of the Bath | 2020

PL
Praca „One drop a time” czerpie inspirację z mechanizmu domnie-
manej wodnej tortury, podczas której powtarzalny rytm wody skapu-
jącej na czoło ofiary, doprowadzać miał do jej szaleństwa. 
Świadomość nieuchronności każdej kolejnej kropli powodowała  
u więzionego psychiczne cierpienie, a tym samym tortura, nie powo-
dując żadnych namacalnych obrażeń, zaliczana była przez długi czas 
do humanitarnych. 
Obiekty umieszczone w tradycyjnej łaźni Friedrichsbad w Baden- 
Baden odzwierciedlają sprzeczność pomiędzy zbawiennym działa-
niem olbrzymiej ilości wody używanej podczas kuracyjnych zabie-
gów, a równoczesną destrukcyjną mocą pojedynczych kropli wyko-
rzystywanych podczas tortur.
Powolne, repetytywne procesy rezonują w nie zawsze zauważalny  
na pierwszy rzut oka sposób.
widok wystawy:
Body. Gaze. Power. A Cultural History of the Bath, 2020
Kunsthalle Baden-Baden (Friedrichsbad), Baden-Baden, Germany



48© Inside Job | One drop a time, Body. Gaze. Power. A Cultural History of the Bath | 2020

EN
“One drop at a time” draws its inspiration from the mechanism of the al-
leged water torture, where slowly dripping water was bringing madness by 
its repetitive rhythm while falling on the forehead of the victim. The aware-
ness of the inevitability of each successive drop caused mental suffering,  
and thus torture, without any tangible injuries, was for a long time paradox-
ically considered as a humanitarian one. Objects located at the traditional 
Friedrichsbad bathhouse in Baden-Baden, reflect the contradiction that 
appears between salutary properties of the enormous amount of water 
used in the treatmentand the simultaneous destructive power of just indi-
vidual drop. The aesthetics of the cold, almost surgical metal construction 
relates to the dehumanized and industrialized form of inflicting suffering. 
Slow, repetitive processes resonate in a way that is not always noticea-
ble at first glance - dripping water hollows out stone, not through force  
but through persistence. 
more at:
Kunsthalle Baden-Baden
exhibition view:
Body. Gaze. Power. A Cultural History of the Bath, 2020
Kunsthalle Baden-Baden (Friedrichsbad), Baden-Baden, Germany



49© Inside Job | One drop a time, Body. Gaze. Power. A Cultural History of the Bath | 2020

http://ulalucinska.com/index.php/2020/one-drop-a-time/
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http://ulalucinska.com/index.php/2020/one-drop-a-time/
http://ulalucinska.com/index.php/2020/one-drop-a-time/


51© Natalia Sucharek | Prototyp przedłużonego serca | 2020

https://www.youtube.com/watch?v=sh8fuUsGSfA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sh8fuUsGSfA&feature=youtu.be


52© Jack Scollard | untitled video project/performance | 2020

This untitled video project/performance looked at 
the idea of the non-documentary. Filmed on Super-8 
film and shot within the famed Nierozpoznani sculp-
ture in Cytadela park, here the visual is designed to 
connect theoretical concerns around the behaviour 
of bodies in particular spaces. The audio overlayed on 
the video is of importance as it recounts the self-as-
sessment of a male transvestite that I came across 
charting the historical relationship between psychi-
atry and sexual deviations (exposing the temporal 
and cultural limitations to epistemologies of sexual-
ity and gender) and embodies many of the concerns 
relating to the non-documentary; the nature and re-
cording of truth (both personal and collective).



53© Jack Scollard | untitled video project/performance | 2020

https://drive.google.com/file/d/136Z4Vsw6rGj2w2cC1l3bs3-5G1faH8oB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/136Z4Vsw6rGj2w2cC1l3bs3-5G1faH8oB/view?usp=sharing


54© Dylan Kerr, Luke Scott, Jack Scollard | live performance @DOMIE | 2019
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57© Angelina Smirnova | 2020
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59© Isolation Point. Wspólna podróż w odmienne lokalizacje | 2020

Isolation Point. Wspólna podróż w odmienne lokalizacje

Osoba zwiedzająca galerię przeciętnie spędza od 15 do 30 sekund patrząc na dzieło sztuki. Więcej czasu poświęcamy 
przeglądając stronę internetową. Wynika to z wielu przyczyn, na przykład z powodu osłabionej ostatnio zdolności koncen-
tracji, ale również chęci zobaczenia jak największej ilości dzieł sztuki. Dotyczy to zwłaszcza wielkich galerii sztuki współ-
czesnych, takich jak MoMA czy Tate Modern. Problem polega na tym, że pragnienie zobaczenia ‘wszystkiego’ często koń-
czy się na tym, że tak naprawdę nie widzimy niczego. Potęguje to fakt, że nieprzerwanie dokumentujemy oglądane dzieła, 
fotografując każdy element wystawy, często udostępniając zdjęcia na Instagramie lub Facebooku. 

W trosce o nasze doświadczenia, kilka lat temu pojawiła się tendencja nawoływania do powolnego patrzenia. Galerie 
opracowują coraz to nowsze sposoby na sprowokowanie odwiedzających do dłuższego, pogłębionego patrzenia na dzieła 
sztuki. Johan Idema, autor książki How to Visit An Art Museum podkreśla, że istotna w tym kontekście jest rola galerii, 
które powinny zapewniać odpowiednie warunki do uważniejszego oglądania (i przeżywania) wystaw. Rozwiązania mogą 
być przeróżne: wygodne siedziska, dostępność ekspertów, czy spotkania z twórcami (BBC News, 2019). 
W październiku 2018 w ramach studiach doktoranckich rozpoczęłam roczną wymianę naukową na Slade School of Fine 
Art w Londynie. Oprócz realizowanych badań związanych z pracą doktorską, jak każdemu londyńskiemu turyście, zależało 
mi na oglądaniu jak największej ilości wystaw. Wiele weekendów spędziłam biegając od jednej galerii do drugiej, uświada-
miając sobie pod koniec dnia, że kompletnie nic nie pamiętam. W reakcji na to doświadczenie postanowiłam ze znajomą 
(Martą Grabowską) stworzyć ONE Project - duo kreatywne, organizujące wystawy prezentujące tylko jedno dzieło sztuki. 
Inicjatywa szybko zdobyła spore zainteresowanie, ściągając uwagę pracowników Tate, a nawet Christie’s. Do tej pory w 
ramach projektu zrealizowałyśmy 6 wystaw indywidualnych, 3 grupowe oraz 3 rezydencje polegające na czytaniu wybra-
nej książki filozoficznej. Nasz krótki manifest można przeczytać na stronie internetowej: http://www.one-project.co.uk/
manifesto.html

O projekcie miałam okazję opowiedzieć podczas wykładu 7 kwietnia 2020 zatytułowanym Pojedynczy obraz w dobie nad-
miaru wizualnego. Doświadczenie jako podróż wewnętrzna, który z powodu koronawirusa odbył się online. Zaprosiłam 
wtedy społeczność Pracowni Filmu Eksperymentalnego prowadzonej przez prof. Izabellę Gustowską do eksperymentu 
polegającego na stworzeniu wspólnego dzieła filmowego. Z powodu ograniczeń wynikających z pandemii byliśmy zmusze-
ni pracować online, a jedyną podróż jaką mogliśmy odbyć to tę w głąb własnej wyobraźni. Rozpoczęłam eksperyment two-
rząc pierwsze 30 sekund wideo, a następnie przesłałam materiał do kolejnej osoby. Wideo miało ilustrować naszą nową 
codzienność. Po miesiącu udało nam się stworzyć intrygującą bezę rozmaitych materiałów, zarówno pod kątem treści, jak 
i formy. Założeniem zadania była praca kolektywna, dlatego zdecydowaliśmy się wspólnie ustalić kierunek montażu filmu, 
próbując go montować ‘na żywo’ online na ekranie udostępnionym przez Mieszka Dobka. Kolejnym etapem było stworze-
nie muzyki przez Agatę Kneć.
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Agata
hej siadam

bardziej widzicie to jako niebo zachmurzone czy ładne niebo ?
<3
1

Magda
a może ‚odchmurzanie’?

Agata
pokombinuje
jest to jakis trop

Magda
myśę, że wszyscy teraz potrzebujemy słonecznego nieba, ale czujemy się zachmurzeni :)
17 MAY 2020, 22:38

Agata
wrzucam COŚ
ale jest ponure
18 MAY 2020, 07:36

Isolation Point to kolektywny strumień podświadomości opowiadający o tym, co wydarzyło się w maju 2020. To podzbiór 
przestrzeni topologicznej, którego każdy punkt ma takie otoczenie, że tj każdy punkt zbioru jest jego punktem izolowa-
nym. Powstał z inicjatywy doktorantki UAP Magdaleny Żolędź w ramach praktyk dydaktycznych w Pracowni Filmu Eks-
perymentalnego prof. Izabelli Gustowskiej i stanowi część warsztatową wykładu o ONE Project (@one.project.london). 
Twórcy filmu: Mateusz Bratkowski, Ziemowit Dąbrowski, Mieszko Dobek, Izabella Gustowska, Dominika Hoyle, Ewa Ja-
strząb, Agata Kneć, Wiktor Krajcer, Alicja Natasza Nowicka, Izabela Sitarska, Magdalena Żołędź / Montaż: Mieszko Dobek 
/ Dźwięk: Agata Kneć
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https://drive.google.com/file/d/1e0bJVJl5BrZdAzkT0D0jqGrjtsLPEd3I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0bJVJl5BrZdAzkT0D0jqGrjtsLPEd3I/view?usp=sharing


62© Practise based research

antimonumentpres 2.0 

Queerness in Eastern European Cultures

Kalektar i “białoruska sztuka współczesna”

Situationism International

https://drive.google.com/file/d/13TNAIa8GBSZkOMFCv5MgwGI4agQNGqKN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_G6p-G8KNSEZlLpX79H3OQzyju_O4hZu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10k-ngiHopvD774OUnMWNGdgGTndnPfGh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfTwOQFxjaZFz8MhNwkWPufSuyqulKRV/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1XJBtH7K2PDkSwTCqWdtvw1nMV2cigEQ2/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1XJBtH7K2PDkSwTCqWdtvw1nMV2cigEQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XJBtH7K2PDkSwTCqWdtvw1nMV2cigEQ2/view?usp=sharing
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Department of Intermedia

Piotr Bosacki | Karol Ciechanowski | Izabella Gustowska | Jakub Jasiukiewicz | Daniel Koniusz | Karolina Kubik | Piotr 
Kurka | Piotr Krajewski | Krzysztof Łukomski | Marcin Ptaszyński | Izabela Sitarska | Sławomir Sobczak | Magdalena 
Starska | Michał Sterzyński | Andrzej Syska | Marek Wasilewski |

Among others:

Cheng Yi-Ting | Øleg&Kaśka | Nicolas Imbert | Iwetta Tomaszewska   |  Agata Kneć | Kaja Róg | Lena Lubińska | Dzimitry 
Tsishkov | Barbara Gryczan | Inside Job (Ula Lucińska, Michał Knychaus) | Natalia Sucharek | Jędrzej Parzy | Martyna 
Tokarska | Marianna Ferrairo | DS6-9 Art Residency Pandemial | Piotr Maciejowski | Michał Jaszkowski | Piotr  
Armianovski | Mateusz Bratkowski | Dylan Kerr | Luke Scott | Jack Scollard | Angelina Smirnova | Ziemowit Dąbrowski | 
Mieszko Dobek | Dominika Hoyle | Ewa Jastrząb | Wiktor Krajcer | Alicja Natasza Nowicka | Magdalena Żołędź |
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Thank you! 

https://www.facebook.com/pg/intermediaUAP/about/?ref=page_internal

