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Program 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Efemerycznych KONTEKSTY w Sokołowsku.  

Program Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Efemerycznych 
„Konteksty” w tym roku przedstawia się  imponująco. Skupi 
wielu wspaniałych artystów, w tym m.in. Natalię LL, Izabelę 
Gustowską, Alastaira MacLennana, Andreę Saemann, Józefa 
Robakowski, Judit Bodor i wielu innych. Działania 
perfomatywne, realizacje dźwiękowe, instalacje, 
interwencje w przestrzeni publicznej, otwarta scena dla 
młodych twórców, projekcje filmowe i wystawy. Konteksty w 
tym roku odbędą się w dniach 25-28 lipca.  

Dziewiątej już edycji festiwalu przyświecać będzie myśl: 
Zdobywajmy wiedzę, uczmy szacunku dla tego, co „już było” 
i  szukajmy „innego”. Wśród kilkudziesięciu artystów i gości z 
całego świata, znajdą się m.in. Natalia LL, Izabela Gustowska, 
Józef Robakowski, a.w., Adela Souckova, Agnieszka Rayzacher, 
Alastair MacLennan, Andrea Saemann, Anka Leśniak, Anna 
Tyczyńska, Brian Patterson, Chris Regn, Ewa Zarzycka, Francis 
THORBURN, Gillian Wylde, Helen Pritchard, Judit Bodor, 
Justyna Górowska, Magdalena Ujma, Mischa Twitchin, Paweł 
Korbus, Roddy Hunter, Siobhan Mullen, Vlasta Delimar, Wiera 
Meniok czy Zdzisław Piernik.  

- Czy  można stworzyć dzieło absolutnie oryginalne, poza 
kontekstem? A  także czy  poczucie nowości nie  bierze się 
z  braku znajomości historii sztuki? Czy  nie  wyważamy już 
otwartych drzwi? Czy nie nakładamy nowego kostiumu na wciąż 
to  samo ciało? Z  jednej strony to, co „już było” stanowi 
inspirację dla sztuki współczesnej, a  z  drugiej strony artyści 
po s zuku jący/ek spe r ymen ta to r z y i  awanga rd z i śc i 
przeciwstawiają się tradycji? – te pytania, tworząc tegoroczną 
edycję festiwalu, stawia Małgorzata Sady, kurator festiwalu. 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Wystawy 
Największym wydarzeniem festiwalu będzie wystawa Natalii 
LL  „Zapisuję wydarzenia zwykłe”, której kuratorką jest 
Agnieszka Rayzacher. Na  wystawie  Zapisuję wydarzenia 
zwykłe obok bardziej znanych prac Natalii LL zostaną pokazane 
nigdy nieprezentowane w Polsce zdjęcia, które artystka wysłała 
w  roku 1974  na  wystawę do  Galerii Paramedia w  Berlinie, 
a  także fotografie i  filmy ukazujące codzienność i  pracę 
artystki w jej wrocławskim mieszkaniu pełniącym wielokrotnie 
rolę jej studia. Wystawie towarzyszyć będą instalacje/
dokumentacje Mariny Abramowicz, C. Scheenemann, Yoko Ono i 
Laurie Anderson.  

Instalacje  
Przed Sanatorium Brehmera, a także w sokołowskim parku i w 
kinie odbywać się będą pokazy instalacji. Wśród artystów tej 
sekcji znajdą się  m.in. ukraińska Open Group i ich jeden z 
najgłośniejszych projekt „Diorama”, Nela Bartova i 
jej  interaktywna instalacja „Niespokojny sen”, „Vanitas, 
Scarqbaeus” Izabeli Ciechackiej, Wiatr, instalacja Anny 
Brudzińskiej, „Niewygodny komunikat” Marcello Zammenhoffa, 
instalacja Guido Stemme oraz „Close Relations” Heleny 
Hafemann. 

Filmy 
Bogato prezentuje się  sekcja filmowa festiwalu. Pokazane 
zostaną między innymi „A gdzie jest ten dramat?” oraz „Żywa 
Galeria” Józefa Robakowskiego, filmy poematy Mischy 
Twitchina, wykładowcy w Katedrze Teatru i Performance w 
Goldsmiths na Uniwersytecie Londyńskim, gdzie prowadzi 
zajęcia Teatru Polskiego, dziedzictwa Artaud, teatrów 
wschodnioeuropejskich oraz warsztatów podyplomowych „Teatr 
myślenia”. Dużą atrakcją będzie pokaz filmu „Porady dla 
młodych” – ośmiu wspaniałych artystów i ich mocne i 
różnorodne przemyślenia i wnikliwe porady dla młodych 
artystów – wśród nich m.in. Patti Smith, Marina Abramovic, 
David Byrne, Olafur Eliasson, Dinos and Jake Chapman, Wim 
Wenders i Laurie Anderson. Zobaczymy też video „Trucizna” 
Izabeli Gustowskiej, „Poza schematem” Małgorzaty Potockiej i 
Bogusława Schaeffera oraz film o Oldze Tokarczuk 
wyprodukowany przez Louisiana Channel.  
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Wśród filmowych propozycji festiwalu Konteksty znajdzie się 
również Przegląd krótkich filmów studentów Polsko-Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych, zebranych przez  ostatnie 
lata. Wśród wybranych produkcji znalazły się, między innymi, 
animacje rysunkowe i  lalkowe, wizualizacje generatywne, 
krótkie filmy fabularne oraz  wykonane techniką 3d – jako 
całość prezentujące szeroki wachlarz umiejętności studentów 
oraz  absolwentów Akademii. Selekcja była uprzednio 
pokazywana w  Kinie Muranów w  Warszawie, podczas 
wydarzenia zamknięcia Tygodnia Animacji zorganizowanego 
przez  Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych 
w  maju tego roku. Tydzień Animacji był zaś zbiorem 
w a r s z t a t ó w i  w y k ł a d ó w p r z e p r o w a d z o n y c h 
przez międzynarodowych gości, takich jak Bracia Quay, Andrzej 
Klimowski, Alecos Papadatos, Enzo Gentile i Babis Alexiadis. 
  
Koncerty  
W ramach Kontekstowych wydarzeń muzycznych z 
performancem afirmatywnym PENTAROSA FELICYTACJE 
wystąpią Barbara Konopka i Weronika Kami, koncerty zagrają 
również  Zdzisław Piernik solo, Ensemble C2-D2-K z 
projektem  „Śniadanie na  trawie” oraz Chór Psychedeliczny 
Zorki Wollny, trio La La Women Steps Karoliny Kliszewskiej oraz 
wspólny koncert Zdzisława Piernika i Sławka Janickiego.  

Warsztaty 
Tuż przed festiwalem, 21 – 25 lipca 2019 odbędą się warsztaty 
prowadzone przez Annę Tyczyńską, Ewę Zarzycką i Pawła 
Korbusa. Liderzy warsztatów to troje artystów – każde w innym 
wieku, o  bardzo różnych doświadczeniach, wywodzący swoją 
sztukę z  innych źródeł. Celem warsztatów jest podniesienie 
poziomu świadomości sztuki oraz zdobycie nowych doświadczeń 
z obszaru sztuki i w kontekście sztuki.   Warsztaty składać się 
będą z  krótkich prezentacji, zadań, treningów, analiz 
oraz indywidualnych działań. Uczestnicy podejmą próbę analizy 
języka sztuki, w  tym przede wszystkim języka sztuki 
performance. Odnosić się będą do  takich zagadnień, jak np.: 
sztuka jako narzędzie autoekspresji, sztuka jako narzędzie 
aktywizmu, sztuka jako proces, performance jako 
autonomiczne zjawisko sztuki… 
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Sokołowsko – mekka artystów na Dolnym Śląsku 
Sokołowsko to niewielka miejscowość na Dolnym Śląsku, 
oddalona 15 km od Wałbrzycha. Odkryta na nowo przez 
Fundację In Situ, która tchnęła w tę miejscowość drugie życie, 
tworząc tam Laboratorium Kultury. Mekka dla artystów z całego 
świata, miejsce festiwali, wystaw, projekcji, pokazów i spotkań 
poświęconych sztuce współczesnej, filmowi i muzyce 
eksperymentalnej.  

Pełny program: www.contexts.com.pl/pl/program/program i na 
FB: www.facebook.com/sokolowsko.org/ 

Udzia ł w festiwalu jest bezp łatny. Organizatorem 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Efemerycznych „Konteksty” 
jest Fundacja In Situ.  

Więcej i n fo rmacj i : Edyta Bach, te l . 501232302, 
edyta.bach@ipublicity.pl 

http://www.contexts.com.pl/pl/program/program
http://www.facebook.com/sokolowsko.org/

