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A ż trudno sobie wyobrazić, że 30 lat 
temu w powszechnej świadomości 
komputery – jakkolwiek stosowane 
w sztuce już wcześniej – nie kojarzyły 
się z kreacją artystyczną. Utożsamiano 

je bardziej z naukowymi badaniami zmierzającymi do 
przyszłego komercyjnego wykorzystania lub z pro-
gnozami science-fiction niż z teraźniejszością i narzę-
dziami twórczości. Sztuka elektroniczna w oficjalnym 
obiegu była niemal nieobecna.

Po latach izolacji, również technologicznej, 
we Wrocławiu w 1989 roku pojawiła się niemal setka 
progresywnych artystów z całego świata: od Austra-
lii i Japonii, przez całą Europę, po obie Ameryki. 
Zjawisku sztuki elektronicznej i WRO – pierwszemu 
w Polsce festiwalowi ukazującemu ten nowy feno-
men – poświęcono wiele uwagi w prasie, telewizji oraz 
omówieniach. Powstałe na kanwie doświadczeń festi-
walu WRO wielowymiarowe wydarzenie artystyczne 
prowadzone od początku w niezmienionym składzie 
przez naszą trójkę przyjęło w latach 90. formułę bien-
nale sztuki, windując Wrocław do roli polskiej stolicy 
sztuki nowych mediów.

W tegorocznej edycji znajdzie się kilka akcen-
tów związanych z przeszłością. Zachowane doku-
mentacje i materiały z reportaży telewizyjnych uka-
zują wspaniałe przykłady początków dziedziny, ale 
i klimat oraz specyficzną estetykę końca lat 80. i po-
czątku 90. W kilku miejscach na ekranach monitorów 
przypomnimy te same przestrzenie, a także reakcje 
widzów i dzieła sprzed lat. Znacznie więcej jednak 
miejsca przeznaczyliśmy na najnowsze prace z całe-
go świata i pokaźną prezentację najmłodszej krajowej 
sceny sztuki mediów. Od połowy maja do końca roku 
2019 odbywać się będą prezentacje opowiadające 
o przemianach i złożoności współczesnych relacji 
człowieka z technologią, obrazujące zwrot w stronę 
człowieka jako inicjatora, odbiorcy, a niekiedy ofiary 
tych przemian.

Jubileuszowa edycja podsumowująca niezwy-
kle bogaty rozwój i transformacje mediów proponuje 
podejście krytyczne wobec procesów zachodzących 
w kulturze, komunikacji i społeczeństwie. Spogląda 
na sztukę tworzoną współcześnie nowymi środkami 
z perspektywy już po-technologicznej, wyrażonej ha-
słem: CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT. Program 
biennale tworzą performansy, medialne koncerty, 
instalacje, interakcja, żywe obiekty, a także relikty (!) 
sztuki. Prezentacje różnorodnych form artystycz-
nych ujętych w wystawy, pokazy, warsztaty, dyskusje 
i spacery potrwają do grudnia, ale jak zawsze w maju 
do Wrocławia zawita międzynarodówka artystów ze 
wszystkich stron świata – na uroczystości otwarcia. 
Może w nich wziąć udział każdy, wstęp na wszystko 
jest bezpłatny. Gorąco zapraszamy!

Viola Krajewska
Piotr Krajewski
Zbyszek Kupisz

T oday, it indeed takes a stretch of the 
imagination to realize that merely  
30 years ago inventions such as com-
puter were not commonly associated 
with art-making even though they had 

been employed in art before. They were thought 
of as a component of science-fiction future antici-
pations or scientific instruments for furthering re-
search and its future commercial uses rather than 
as creative tools and part of the here-and-now. Elec-
tronic art was practically non-existent in the main-
stream.

In 1989, after long years of (also technolog-
ical) isolation, Wrocław was stormed by a hun-
dred-strong group of progressive artists from all 
over the world – from Australia and Japan, to en-
tire Europe, to both Americas. Both electronic art 
and the WRO, Poland’s first festival devoted to this 
novel phenomenon, were given ample coverage in 
press, television and several reviews. Growing out 
of these early experiences of the WRO festival and 
run all along by us, the multidimensional artistic 
event evolved into an art biennale in the 1990s. In 
the process, Wrocław was elevated into Poland’s 
capital of new media art.

This year’s Biennale will feature a few flash-
backs. The documentations and TV footage pre-
served from the early days will show exquisite ex-
amples of the discipline as it was in its cradle, and 
revisit the climate and the specific aesthetics of the 
late 1980s and the early 1990s. At a number of ven-
ues, TV monitors will show the same spaces along-
side the artworks and reactions of the audience 
from those many years ago. Nevertheless, our ma-
jor focus will be on the latest artworks from across 
the world and an extensive presentation of Poland’s 
youngest media artists. From mid-May until the 
end of 2019, a series of shows will spin a story of 
transformations and complexities inherent in the 
contemporary relationships between the human 
and the technological, showcasing the turn towards 
the human as an initiator, a recipient, and some-
times a victim of these changes.

The 30th anniversary edition of the Biennale 
offers a critical exploration of the processes un-
folding in culture, communication, and society. In 
scrutinizing current artistic practices which engage 
with new means and devices, the Biennale applies 
an already post-technological perspective, encap-
sulated in its motto CZYNNIK LUDZKI / HUMAN 
ASPECT. The Biennale programme includes perfor-
mances, media concerts, installations, interactions, 
live objects, and the relics (!) of art. While presen-
tations of a varied array of artistic forms framed as 
exhibitions, shows, workshops, discussions, and 
tours will continue until December, an internation-
al host of artists from all corners of the world will 
as usual arrive to grace the opening events of the 
Biennale in May. Do not miss these opening events. 
Admission is free!

Viola Krajewska
Piotr Krajewski
Zbyszek Kupisz
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Jednym z najciekawszych punktów japońskiego pro-
gramu biennale jest eksperymentalne działanie arty-
stów japońskich z ARTSAT x SIAFLab – „Improvisa-
tion to be Heard from Space” („IHS”). Przygotowany 
specjalnie na uroczystości otwarcia WRO 2019 i pre-
zentowany po raz pierwszy poza Japonią performan-
ce łączy architektoniczne otoczenie nowego miejsca 
działań artystycznych (Centrum Sztuk Performatyw-
nych Instytutu Grotowskiego) z przestrzenią kosmicz-
ną. Wypuszczony do stratosfery balon przekazuje za 
pomocą fal radiowych zbierane w czasie rzeczywi-
stym dane z lotu do stanowiska artystów na żywo 
je odkodowujących. W ten sposób artyści stają się  
CJ-ami (Code Jockeyami), a tworzone przez nich 
z danych zebranych przez balon linijki kodu stają 
się swoistą otwartą partyturą dla dźwięku i obrazu. 
Eksperymentalne działanie wykorzystuje strategie 
improwizacji i live codingu oraz komunikacji za po-
mocą fal radiowych do stworzenia audiowizualnego 
plenerowego performance’u. Złożony technologicz-
nie projekt jest bodaj pierwszą w Polsce próbą działa-
nia artystycznego w stratosferze.
„IHS” jest tylko jedną z wielu części bogatej prezen-
tacji japońskiej sztuki mediów, przypadającej w setną 
rocznicę nawiązania relacji dyplomatycznych między 
Polską i Japonią. We Wrocławiu zobaczymy choćby 
„Detour” Shoty Yamauchiego, którego debiut poza 
Japonią miał miejsce w Centrum Sztuki WRO w 2016 
roku, a obecna wystawa będzie piątą prezentacją mło-
dego artysty w Polsce. W programie znalazła się także 
intrygująca dźwiękowa praca Shuna Owady „unearth/
Paleo-Pacific”, w której usłyszeć można dźwięk dwu-
tlenku węgla zamkniętego w wapiennej skale 250 
milionów lat temu, choreograficzna rzeczywistość 
wirtualna „The Other in You” Richiego Owakiego oraz 
prace ekranowe: wideo art i animacje Gaetana Kubo, 
Akihiko Taniguchiego czy Hirofumiego Nakamoto.
Prace przygotowane dla Biennale WRO pokazują naj-
nowsze oblicze technologicznej ekspresji, ale i historię 
niezwykle przyspieszającego rozwoju sztuki mediów. 
Wśród tych ostatnich warto zwrócić uwagę na wspól-
ny projekt grupy exonemo, Yamaguchi Center for Arts 
and Media i WRO zatytułowany „Reinkarnacja sztuki 
mediów”, czyli frapujące przedsięwzięcie z dziedziny 
archeologii mediów, opowiadające o „zombie-me-
diach” i „zombie-urządzeniach”, proponujące stwo-
rzenie swego rodzaju kurhanów dla tych dzieł sztu-
ki, które ze względu na rozwój technologii i zmianę 
standardów nie mogą być już dziś skutecznie prezen-
towane w swojej oryginalnej formie. Jak funkcjonują? 
O czym nam dziś opowiadają? Do takiego „kurhanu” 
wejść będzie można w Centrum Sztuki WRO – miej-
scu, w którym ta szczególna wystawa Biennale potrwa 
do końca września.

Wielką atrakcją tego- 
rocznej edycji Biennale 
WRO są prezentacje naj-
nowszej sztuki mediów  
z Japonii – wyjątkowo  
bogaty, rzadko w takiej 
skali obecny w Polsce 
pokaz instalacji, animacji, 
obiektów i działań  
eksperymentalnych.

One of the highlights of 
this year’s WRO Biennale 
is review of the recent  
media art from Japan  
– an extraordinarily com-
prehensive presentation 
of installations, anima-
tions, objects and experi-
mental actions, on a scale 
exceptional for Poland.

ヴロ
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One of the most interesting points of the Japanese 
programme during biennial is an artistic experiment 
of young Japanese artists from ARTSAT x SIAFLab 
called Improvisation to be Heard from Space (IHS). 
In this iteration developed especially for the official 
opening of the WRO and staged outside Japan for 
the first time, the performance connects the built 
environment of a new art venue – the Grotowski 
Institute’s Centre for Performing Arts – to the out-
er space. The stratospheric balloon relies on radio 
waves to transmit the data collected during the 
flight as a program-code to the computer station of 
the artists, who decode them live. In this way, the 
artists turn into CJs (Code Jockeys) while the code 
lines they produce using the balloon data become 
a unique open score for image and sound. This ex-
perimental action uses improvisation strategies, live 
coding as well as radio waves-based communication 
to create an audiovisual outdoor performance. The 
technologically complex project is probably the first 
ever attempt at artistic practice in the stratosphere 
undertaken in Poland.
The IHS is only one element of a comprehensive 
show of Japanese media art, which is part of the cel-
ebrations of the centenary of diplomatic relations 
between Poland and Japan. On display are also in-
stallations, such as Detour by the young artist Shota 
Yamauchi who debuted outside Japan at the WRO 
Art Center in 2016 and has had four other exhibitions 
in Poland ever since; the intriguing sound installa-
tion unearth/Paleo-Pacific by Shun Owada, in which 
the audience can hear the sounds of carbon dioxide 
bound in a limestone rock 250 million years ago; the 
choreographic virtual reality installation The Other 
in You by Richi Owaki; and screen works – video art 
and animations by Gaetan Kubo, Akihiro Tanigichi 
and Hirofumi Nakamoto.
The artworks developed for the WRO Biennale both 
showcase the latest technological expression forms 
and revisit the history of the accelerating develop-
ment of media art. Notable among them is Rein-
carnation of media art, a collaborative project of 
the Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM) 
and the WRO. Intriguing and realized in the field of 
media archeology project focused on “zombie me-
dia” and “zombie devices” involves erecting “burial 
mounds” for the media artworks which can no lon-
ger be effectively shown in their original form due to 
technological progress and changed standards. How 
do they function today? What do they tell us about 
now? We will visit such a burial mound at the WRO 
Art Centre, where the show will continue till the end 
of September.
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When visiting various Biennale venues, it is a splendid 
idea to devise your own, individual walk across the WRO. 
Options are aplenty. For example, you can choose the 
path of Japanese artworks, or you can follow the route of 
installations developed within the EU-funded European 
Media Art Platform. The EMAP assembles major centers, 
galleries, and experimental art laboratories in Europe. 
In this network, Poland is represented by the WRO Art 
Center. The Biennale marks the beginning of another 
artists-in-residence programme whose participants will 
look for inspiration for their projects in our city.

Odwiedzając różne lokalizacje Biennale, warto zaplano-
wać sobie własną ścieżkę spaceru przez WRO: już to tro-
pem prac japońskich, już to ścieżką instalacji powsta-
łych w ramach unijnego projektu Europejska Platforma 
Sztuki Mediów. EMAP (European Media Art Platform) 
łączy najważniejsze centra, galerie i laboratoria ekspe-
rymentu artystycznego w Europie. Polskę reprezentuje 
Centrum Sztuki WRO. W trakcie Biennale we Wrocławiu 
zaczyna się kolejna projektowa rezydencja, dla której 
nasze miasto stanie się źródłem inspiracji.

Małe WRO 
– duża 
ekipa!

Podczas kolejnych edycji WRO korzysta z do-
świadczeń całorocznych działań, angażując 
i zapraszając do ich współtworzenia publicz-
ność. W ramach przygotowań do minionej 
edycji Biennale WRO do opracowania progra-
mu i „Przewodnika Małego WRO” zaproszony 
został rodzinny, siedmioosobowy zespół ku-
ratorski – uczestnicy m.in. Niedzielnych Po-
ranków, inicjatywy dedykowanej od początku 
działania Centrum Sztuki WRO najmłodszym 
widzom i ich najbliższym. Model programowy, 
w którym widz staje się współtwórcą, ma uni-
katową wartość i już na wstępnie weryfi kuje 
pomysły kuratorskie, tworząc nowe jakości.
W tym roku nad „Przewodnikiem” pracuje aż 
15 rodzinnych tandemów! Na 30-lecie Bienna-
le WRO każdy z nich ogląda, opisuje i komen-
tuje po dwie artystyczne propozycje: jedną 
z tegorocznego programu i jedną pokazywaną 
podczas archiwalnych edycji. Książki są do-
stępne w miejscach wystaw Biennale. Poznaj-
cie efekty pracy małych i dużych miłośników 
sztuki i dajcie się zabrać na spacer!
W programie Małego WRO znajdziecie rów-
nież: oprowadzania po wystawach, warsztaty 
ruchowo-medialne z Wrocławskim Teatrem 
Pantomimy, działania edukacyjne w Pawilonie 
Czterech Kopuł, specjalne wydarzenia w Bar-
barze (Strefa Kultury Wrocław) i Centrum 
Sztuki WRO.

Throughout the following Biennales, the WRO 
relied on the preceding year’s worth of work 
and experiences to engage the viewers and 
promote their involvement. For example, two 
years ago a seven-person curatorial family 
team was invited to collaborate on the Little 
WRO programme and “Guide”, building on 
their regular previous participation in, among 
others, Sunday Matinées, organised for the 
young audience and their families since 
the foundation of the WRO Art Center. The 
participatory programme model with the viewer 
as a collaborator is a unique value in its own 
right and serves as a preliminary testing ground 
for curatorial ideas, adding new qualities to the 
Biennale. 
This year, the Little WRO “Guide” is being 
developed by as many as fi fteen family tandems. 
For the 30th anniversary of the Biennale, each of 
the teams scrutinizes, describes, and comments 
on two works – one from this year’s programme 
and a related one from the previous Biennales 
– to off er a historical perspective as well. Have 
a look at the outcomes of their efforts; the 
“Guides” are available in book-form at the 
Biennale’s venues. Let us take you on a tour!
The Little WRO programme includes guided 
tours of exhibitions, media-and-movement 
workshops with the Wrocław Pantomime 
Theater, educational activities at the Four 
Domes Pavilion, and special events at Barbara 
(Culture Zone Wrocław) and the WRO Art 
Center.

Little WRO 
– a big team

Dziesięć lat temu 
Biennale po raz pierwszy 
towarzyszył specjalny 
program dla dzieci i ich 
najbliższych, czyli Małe 
WRO. Wśród najwięk-
szych polskich wydarzeń 
artystycznych była 
to inicjatywa zupełnie 
nowa – dziś, śladem 
WRO, niemal każdy 
duży festiwal proponuje 
ścieżkę programową dla 
najmłodszych widzów.

Ten years ago, the Bien-
nale launched its special 
programme for children 
and their families, that is, 
Little WRO, for the �irst 
time. Little WRO stood 
out as a completely novel 
initiative among Poland’s 
major art events back 
then. Today, almost all 
big festivals follow in the 
footsteps of the WRO and 
include a section designed 
for young audiences.



Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów to 
przedsięwzięcie organizowane od pięciu lat przez 
Centrum Sztuki WRO wspólnie z Akademią Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 
Prace w każdym z akademickich miast – Gdańsku, 
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szcze-
cinie, Warszawie i Wrocławiu – oceniane są przez 
pięcioosobowe komisje. Jedyne kryteria ich wybo-
ru to jakość, świeżość, pomysł – są tak różnorodne 
formalnie, tematycznie i medialnie, że trudno je 
w tych aspektach porównywać.
Z tego właśnie powodu do tej pory nagradzane były 
i instalacje wideo, i zaawansowane technicznie 
projekty z pogranicza bioartu, i generatywne efek-
ty współpracy kinekta z komputerem. Docenione 
zostały gra komputerowa z cosplayowym kanałem 
na YouTubie czy subtelne, odsłaniające zaskakują-
ce znaczenia animowane ingerencje w malarstwo. 
Co nas ujmie tym razem?
Nagrodę, ufundowaną przez rektorów uczelni bio-
rących udział w konkursie, w wysokości 6000 zło-
tych przyzna publiczność, która będzie mogła od-
dawać swoje głosy na specjalnie przygotowanych 
i dostępnych na wystawie kartach. Głosowanie trwa 
do 5 czerwca, laureatów poznamy podczas ostat-
niego oprowadzania kuratorskiego dzień później. 
Z kolei nagroda główna w wysokości 15 000 złotych 
została ufundowana przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego – przyzna ją międzynarodowe 
jury w składzie: Olga Majcen (HR), Peter Zorn (DE) 
i Jakub Majmurek (PL), które ogłosi swój werdykt 
podczas otwarcia wystawy.
Wystawie konkursowej w BWA Studio towarzy-
szy konferencja naukowa „CZYNNIK LUDZKI / 
CZYNNIK NIE-LUDZKI. Edukacja i eksperyment” 
(16–17 maja, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu, Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowa-
cyjności, ul. Traugutta 19/21).

The Competition for Media Art Graduation Projects 
has been organized by the WRO Art Center in col-
laboration with the Eugeniusz Geppert Academy of 
Art and Design in Wrocław for fi ve years now. The 
entries are assessed by fi ve-person panels at Gdańsk, 
Katowice, Cracow, Łódź, Poznań, Szczecin, Warsaw 
and Wrocław, where Poland’s major public art uni-
versities are located. Given the dazzling formal, the-
matic, and media diversity of the artworks, the only 
selection criteria are quality, freshness, and concep-
tual originality.
For this reason, the past award-winners include 
works as varied as a video installation, technically 
advanced projects from the verges of bioart, gen-
erative outcomes of the Kinect-computer collabo-
ration off ering insights into our present condition, 
and a private computer game with its own YouTube 
cosplay channel. The audience appreciated subtle 
but revelatory animation interventions in painting 
which unveiled surprising meanings. What will 
charm us this year?
Funded by the Rectors of the art schools participat-
ing in the competition, the prize of 6,000 PLN will 
be awarded by the audience, using ballots available 
at the exhibition. Votes can be cast until 5th June, 
and the winners will be announced during the last 
guided tour the following day. The Main Prize of 
15,000 PLN was funded by the Minister of Culture 
and National Heritage. It will be awarded by an in-
ternational jury consisting of Olga Majcen (HR), Pe-
ter Zorn (DE), and Jakub Majmurek (PL). The jury’s 
decision will be announced during the opening of 
the exhibition.
The exhibition at the BWA Studio will be accompa-
nied by the conference HUMAN ASPECT / NON-HU-
MAN ASPECT: Education and Experiment, held 
by the Academy of Art and Design in Wrocław at 
the Center for Applied arts. Center for Innovation 
at 19/21 Traugutta Street on 16th–17th May.

Konkurs dyplomów ob-
chodzi w tym roku mały 
jubileusz. Po raz pierw-
szy wystawa konkursowa 
otrzymała własny tytuł 
– „Akces”. Weźmie w niej 
udział ośmioro młodych 
artystów, debiutujących 
na międzynarodowej 
scenie artystycznej.

The graduation project 
competition celebrates its 
own anniversary this year. 
It is the �irst time the com-
petition’s exhibition has 
been given a separate title 
of its own: Access. The 
exhibition will be attend-
ed by eight young artists 
making their debut at an 
international art event.

THE EXHIBITION 
OF THE 5th

COMPETITION 
FOR MEDIA ART 
GRADUATION 
PROJECTS

WYSTAWA 
5. KONKURSU 
NAJLEPSZYCH 
DYPLOMÓW 
SZTUKI MEDIÓW
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CYBERNETYCZNE  
WYKOPALISKA  
I NIEZNANE SPOSOBY  
KOMUNIKACJI
W Pawilonie Czterech Kopuł – głównej przestrzeni 
ekspozycyjnej Biennale – na widzów czeka spektaku-
larne spotkanie. „Re:Senster” to kilkumetrowa stalo-
wa konstrukcja kształtem przypominająca niezidenty-
fikowane bliżej zwierzę. To czuły potwór (eng. Senster 
= sensitive monster), pionierska rzeźba kinetyczna 
autorstwa Edwarda Ihnatowicza z końca lat 60., 
inspirowana ówczesnymi dokonaniami w dziedzinie 
robotyki i eksperymentów w zakresie AI. Jej nieda- 
wna rekonstrukcja dokonana przez specjalistów  
z krakowskiej AGH, ukazująca wkład polskich twór-
ców w rozwój sztuki technologicznej, została poprze-
dzona fascynującą historią odnalezienia porzuco- 
nego na polu w Holandii obiektu przy pomocy zdjęć 
satelitarnych. Teraz „Senster” zyskał nowe życie,  
a na Biennale będzie po raz pierwszy zaprezentowany 
międzynarodowej publiczności.

Zaś w „EDENIE”, czyli pod wielkim platanem umiesz-
czonym na czas wystawy w Pawilonie, będącym insta-
lacją Olgi Kisselevej (projektem rozwijanym przez 
Centrum Sztuki WRO we współpracy z Sorboną), 
odbędzie się rozmowa o tym, czy możliwy jest nowy 
rodzaj sieci organicznej w świecie roślin, polegający 
na komunikacji nie tylko w ramach swego gatunku, 
ale też z owadami i innymi zwierzętami.

CYBERNETIC EXCAVATIONS 
AND YET-UNKNOWN MODES 
OF COMMUNICATION
The Four Domes Pavilion – the Biennale’s central 
exhibition space – offers a spectacular encounter to 
the audience. Re:Senster is a several-meter-high steel 
structure whose shape brings to mind an unidentified 
animal. It is Senster (a sensitive monster), a pioneering 
kinetic sculpture produced by Edward Ihnatowicz in 
the late 1960s and inspired by the developments in 
robotics and AI experimentation undertaken in those 
days. Showcasing the contribution of Polish artists 
to the advancement of technological art, its recent 
reconstruction by specialists from Cracow’s AGH 
University of Science and Technology was preceded 
by a fascinating saga of the discovery of the object’s 
abandoned remnants in a field in the Netherlands by 
means of satellite imaging. Now Senster has been giv-
en a new lease of life and will be shown to an interna-
tional audience for the first time during the Biennale.

In EDEN – i.e., under a big plane-tree placed in the 
Pavilion for the time of the exhibition, being an instal-
lation by Olga Kisseleva (a collaborative project of the 
WRO Art Center and the University of Sorbonne) – we 
will discuss possibilities of a new organic network in 
the vegetal world, involving communication not only 
within the same species but also with insects and 
other animals.

EMPATHETIC ROBOTS  
The Grotowski Institute’s Laboratory Theatre is 
known as a site of extraordinary emotions, explora-
tions, and artistic feats. Since the first WRO, it has  
also served as a venue of unique performative  
actions and practices.

Our emotions can elicit responses from robots, even 
from a shoal of robots as is the case in Empathy 
Swarm, an installation by Katrina Hochschuh (Germa-
ny) and Adam Donovan (Australia). Their “creatures” 
read the audience’s emotions and sensitively respond 
to them. Special software which scans the viewers’ 
faces fosters interactions in which the audience and 
ten tiny autonomous robots create a shared space  
of mutual relations.

SPACEREM PRZEZ WRO

EMPATYCZNE ROBOTY 
Sala Teatru Laboratorium w Instytucie Grotowskiego  
to miejsce niezwykłych emocji, poszukiwań i dokonań 
artystycznych. Od pierwszych edycji WRO to również 
miejsce prezentacji wyjątkowych działań performa-
tywnych.

Na nasze emocje potrafią reagować roboty, w tym 
przypadku ich cała ławica. „Empathy Swarm” – 
instalacja Katriny Hochschuhe z Niemiec i Adama 
Donovana z Australii – to „stworzenia” odczytujące 
emocje publiczności i z odpowiednią wrażliwością na 
nie odpowiadające. Dzięki specjalnemu software’owi 
skanującemu twarze widzów publiczność i 10 auto-
nomicznych robocików oddziałują na siebie, tworząc 
wspólną przestrzeń wzajemnych relacji.

WALK ACROSS  
THE WRO

Empathy Swarm, Katrin Hochschuh,  
Adam Donovan, mat. Biennale WRO

Senster, Edward Ihnatowicz, fot. Adam Żądło, © Wydział Humanistyczny AGH
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ZESTAWY ANIMACJI  
I WIDEO-ART Z CAŁEGO 
ŚWIATA 
Piekarnia – nowa kulturalna przestrzeń we Wrocła-
wiu dzięki współpracy z Instytutem Grotowskiego 
będzie zarówno miejscem działań performatyw-
nych, jak i prezentacji specjalnych. Japońscy ko-
derzy połączą to miejsce ze stratosferą, widzowie 
wezmą udział w audiowizualnym performansie 
Antye Greie, re-aktywowane po latach zostaną 
prace największych polskich klasyków sztuki 
mediów – Józefa Robakowskiego i Wojciecha Bru-
szewskiego oraz będziemy świadkami magicznego 
działania wizualno-dźwiękowego Bojana Gagića, 
który wykorzystuje świecące obiekty i ogniwa 
fotowoltaniczne.

Z kolei „Mleczne Medium” wrocławskiej gru-
py KinoMANUAL (Aga Jarząb i Maciek Bączyk) 
to projekt zrealizowany z Niną, młodszą córką 
artystów. Składa się ze zbieranych przez trzy lata 
nagrań słów wypowiadanych przez nią przez sen 
oraz z jej mlecznych zębów. Zgromadzony materiał 
przybiera formę wielokanałowej projekcji inspiro-
wanej Drogą Mleczną oraz wybranymi rysunkami 
bohaterki. W warstwie dźwiękowej nieświadomy 
głos Niny miesza się z delikatnym, elektronicznym 
ambientem i dźwiękami najbliższego, domowego 
otoczenia. Jak ujmują to twórcy, to surrealistyczna 
kontemplacja drobnych, podświadomych epizo-
dów z dzieciństwa wypromieniowanych w otchłań.

WRO + MEN = ?
I podczas tegorocznego Biennale WRO konty-
nuowana jest współpraca partnerska z Musica 
Electronica Nova. W Narodowym Forum Muzyki 
na otwarcie festiwalu przygotowana została 
instalacja Mirjany Vodopiji „Vibrating Landscape”, 
a słuchacze koncertów podczas MEN-u zobaczą 
też pracę wideo grupy BlurBoyz.

ESENCJA  
WROCŁAWSKOŚCI
Eksperymentalna performatywna instalacja 
 to efekt inspirującej współpracy legendar- 
nego Wrocławskiego Teatru Pantomimy  
z IP Group – kolektywem kreatywnym tworzą-
cym audiowizualne instalacje i performatywne 
środowiska z okazji 100-lecia urodzin Henryka 
Tomaszewskiego. Do zobaczenia przez kilka 
dni w IP Studio.

W Barbarze z kolei przedpremierowo odbę-
dzie się pokaz warsztatowy instalacji inte-
raktywno-performatywnej młodych polskich 
artystów, przygotowany do Pawilonu Polskie-
go na Praskim Quadriennale realizowany pod 
kierunkiem Pawła Janickiego z WRO (jednego 
z autorów nagrodzonej złotym medalem  
instalacji „Post-Apocalipsis” na ostatniej edy-
cji praskiego wydarzenia). Częścią instalacji 
będzie komponent VR Pawilonu Narodowego 
w Pradze – a wszystko we współpracy z Insty-
tutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego.

MIKROMUZEUM  
W ATELIER WRO
W Atelier przy ul. Kuźniczej zaprezentowany 
zostanie zbiór cymeliów o żartobliwie muzealnym 
charakterze, zgromadzonych w trakcie 30-letniej 
aktywności WRO. Wśród nich: gra planszowa Wilhel-
ma Sasnala (ciągle nr 1 w aukcjach sztuki współ-
czesnej – będzie można zagrać o fant z kolekcji!), 
prototyp przydomowej stacji kontroli powietrza 
(efekt warsztatów z grupą panGenerator w ramach 
Eco Expanded City), rysunki i szkice Istvana Kantora 
czy też mechaniczny robot produkcji ZSRR podaro-
wany w 1989 roku Violi Krajewskiej przez Michała 
Machmutowicza w trakcie wizyty grupy Prometeusz 
z Kazania na pierwszym WRO, który stał się  
motywem przewodnim obecnej edycji biennale.

SERIES OF ANIMATIONS  
AND ENSEMBLES  
OF VIDEO ART FROM  
ALL OVER THE WORLD
Owing to collaboration with the Grotowski Institute, 
the Bakery – a new art venue in Wrocław – will host 
both performative projects and special presenta-
tions. Japanese coders will connect the site to the 
stratosphere; Antye Greie will stage her audiovis-
ual performance; the works of Józef Robakowski 
and Wojciech Bruszewski, Poland’s most eminent 
classics of media art, will be re-activated; and we 
will be invited to take part in Bojan Gagić’s visual 
and sound project involving luminous objects and 
photovoltaic cells.

The Milk Medium by the Wrocław-based group 
KinoMANUAL (Aga Jarząb and Maciek Bączyk) 
is a project revolving around Nina, the artists’ 
younger daughter. It consists of her milk teeth and 
recordings of the words she uttered in her sleep, 
collected over three years. The compiled material is 
presented as a multichannel projection inspired by 
the Milky Way and Nina’s selected drawings. In the 
soundscape, Nina’s unconscious articulations blend 
with subtle electronic ambient, and the noises of 
the closest home environment. As the artists’ put 
it, The Milky Medium is a surrealist contemplation of 
small, subconscious episodes of childhood radiated 
out into an abyss.

During this year’s WRO Biennale, partnership with 
Musica Electronica Nova is continued. For the 
festival opening, Mirjana Vodopija’s installation 
Vibrating Landscape will be shown at the National 
Forum of Music, and the concert audience will also 
have an opportunity to see video work by BlurBoyz.

THE QUINTESSENCE  
OF SPIRIT OF WROCŁAW 
An experimental performative installation 
developed for the birth centenary of Henryk 
Tomaszewski is the fruit of an inspirational 
collaboration between the legendary Wrocław 
Pantomime Theatre and the IP Group, an 
artistic collective working with audiovisual 
environments. It is a real must-see in IP Studio 
if there has ever been one! 

Then, in Barbara will take place a preview of 
an interactive and performative installation for 
the Polish Pavilion at the Prague Quadrennial 
created by a group of young Polish artists  
with the support of the WRO’s Paweł Janicki  
(a co-winner of the previous Quadrennial’s 
Gold Medal for the installation Post-Apocalyp-
sis). It is the outcome of collaboration with the 
Zbigniew Raszewski Theater Institute.

THE MICRO-MUSEUM  
AT THE WRO ATELIER
A playful, museum-like collection of rarities and 
memorabilia collected over the thirty years of the 
WRO’s work is shown at the Atelier in Kuźnicza Street. 
Among the items on display, there is a board game 
designed by Wilhelm Sasnal (still the most coveted 
object at contemporary art auctions); the game will 
be on, with exhibits from the collection as prizes to 
be won! Other highlights include the prototype of an 
indoor air quality control station, produced during 
DIY workshops with the panGenerator group within 
the Eco Expanded City project; drawings and drafts 
by Istvan Kantor; and the mechanical robot made in 
USSR which Viola Krajewska received as a gift from 
Michał Machmutowicz during the visit of Kazan-based 
Prometheus group in 1989 in Wrocław, which has 
made the leitmotif of this year’s Biennale. 

MEN – Mirjana Vodopija, Vibrating Landscape, mat. Kontejner / Biennale WRO

fot. mat. Biennale WRO / Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów




