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Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO stanowi główne forum sztuki nowych 
mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych w Europie, 
pokazujących najnowsze prace artystów z całego świata.

W tym roku wystawy, pokazy, spotkania, performansy i koncerty odbywać się będą 
pod hasłem Draft Systems. Tytuł odnosi się do zmienności systemów 
porządkujących świat, zwraca uwagę na ich złożoność i niestabilność, podkreśla ich 
niestałą naturę, wymykającą się próbom kontroli, nieustanną reorganizację 
rzeczywistości.

Na wystawy i prezentacje, planowane w tym roku w 17 wrocławskich lokalizacjach, 
w tym m.in. w Centrum Sztuki WRO, Muzeum Narodowym, Pałacu Ballestremów, 
Narodowym Forum Muzyki, Synagodze pod Białym Bocianem, ale też np. po raz 
pierwszy w PSS Społem Feniks, złożą się dzieła artystów zaproszonych przez zespół 
kuratorski Centrum Sztuki WRO oraz prace wybrane z otwartego naboru, na który 
napłynęło z całego świata ponad 1300 zgłoszeń. 

Wśród prezentowanych prac zwraca uwagę projekt „HFT The Gardener” Suzanne 
Treister. Ta wielopoziomowa konstrukcja zaciera granice pomiędzy sztuką, naturą, 
językiem, matematyką, ekonomią i traumą historii. Ukazuje korelacje i zasady 
podejmowania decyzji gospodarczych, oderwane od wglądu naukowego, mistycyzm i
psychodeliki rezonujące z rynkiem światowym, sprzężenie zwrotne ezoteryki z 
ekonomią/sektorem finansowym.

„Facebook Algorithmic Factory” zwróci uwagę na proces, jakiemu ulegamy, 
zamieniając się z użytkownika w towar rynku kapitałowego. Umieszczony na 
wrocławskiej ulicy monument o nazwie „ Cyjanometr” stanie się jednocześnie 
urządzeniem do pomiaru stopnia niebieskości nieba, ale tym samym jego 
zanieczyszczenia.

Biennale WRO to również platforma prezentacji działań eksperymentalnych polskich 
artystów. Paweł Janicki zaprezentuje projekt badający artystyczne możliwości 
stosowania Odwrotnej Notacji Polskiej, historycznego dokonania liczącego się w 
swoim czasie na świecie ośrodka myśli filozoficznej i logicznej tzw. lwowsko-
warszawskiej Polskiej Szkoły Matematycznej.

Z kolei Maciej Markowski, którego „Kwartet na pomidory” można było w ostatnich 
latach podziwiać we Wrocławiu i Warszawie, dzięki współpracy Biennale WRO z 
festiwalem Musica Electronica Nova tym razem z Johnem Zornem realizuje instalację
„Mute Music”. 

Majowe wydarzenia to również prezentacje projektów uczestników programów 
rezydencyjnych Centrum Sztuki WRO. W najbliższej okolicy Parku Wschodniego, w 
którym w 2016 roku WRO umieściło gigantyczne drewniane „Megafony” do 
wzmacniania dźwięków natury, zrealizowany zostanie nocny 
pokaz/instalacja/performans „Film Noir” Andreya Ustinova.

Inspirowany pobytem w Centrum Sztuki WRO i warsztatami z najmłodszą 
publicznością jest również kinetyczny obiekt, utrzymywany i poruszający się w polu 
elektromagnetycznym, nowa praca Carolin Liebl i Nikolasa Schmid-Pfählera.

Odbywające się w trakcie Biennale spotkanie „Sieci Kultury 1”, z udziałem czołowych
specjalistów kultury cyfrowej i komunikacji, m.in. Alka Tarkowskiego, Mirosława 
Filiciaka czy Pawła Janickiego, będzie rozmową o stanie kultury cyfrowej w Polsce. 



Podejmie zagadnienia internetu jako wzoru kulturowego wywierającego wpływ na 
całość kultury. 

W ramach Biennale odbędzie się również trzecia edycja Konkursu Najlepszych 
Dyplomów Sztuki Mediów, organizowanego przez Centrum Sztuki WRO i Akademię 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prezentującego najciekawsze projekty dyplomowe 
zrealizowane na uczelniach artystycznych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, 
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Nagrodę przyzna międzynarodowe 
jury.

W programie oczywiście również Małe WRO, specjalny program dedykowany 
dzieciom i ich najbliższym. W tym roku do stworzenia programu zaproszona została 
zaprzyjaźnioną z Centrum Sztuki WRO rodzina państwa Kraszewskich, uczestnicząca
w programie WRO 2008 roku. Chodzi o dopuszczenie do głosu różnych perspektyw –
młodszych i starszych dzieci, a także rodziców.

Jak zawsze, w wielu lokalizacjach Biennale, zaplanowany został bogaty program 
wydarzeń na Noc Muzeów 2017.

Wydarzenia Biennale WRO zapowie je jeszcze w marcu pierwsza w Polsce 
indywidualna ekspozycja Norimichiego Hirakawy – pracującego na styku sztuki i 
nauki, jednego z najciekawszych japońskich artystów medialnych młodego 
pokolenia. Hirakawa zaprezentuje algorytmiczne instalacje, w tym dwie zupełnie 
nowe, stworzone z myślą o prezentacji we WRO podczas rezydencji w Instytucie 
Fizyki i Matematyki Wszechświata na Uniwersytecie Tokijskim; prapremiera 31 
marca 2017.

Na początku kwietnia zostanie uruchomiona strona internetowa tegorocznej edycji 
Biennale WRO ze szczegółowymi informacjami programowymi i organizacyjnymi.

Norimichi Hirakawa

znane, nieznane i (nie)odwracalne 

31.03 – 04.06.2017

Centrum Sztuki WRO, Widok 7

Pierwsza indywidualna wystawa Norimichiego Hirakawy w Polsce obejmuje już 
istniejące oraz dwie nowe instalacje stworzone podczas rezydencji w Instytucie 
Fizyki i Matematyki Wszechświata na Uniwersytecie Tokijskim z myślą o prezentacji 
w Cetrum Sztuki WRO. Wszystkie prace oparte są na algorytmach, podbudowie 
umożliwiającej kreację za pomocą czystych operacji logicznych, uwrażliwiając na 
„prawdziwość”, uniwersalną dla inteligencji czy fundamentalną dla naszego świata 
(lub multiwersum światów).

Norimichi Hirakawa (ur. 1982) to jeden z najciekawszych japońskich artystów 
medialnych,  twórca generatywnych instalacji i performansów. Jego prace są 
wynikiem złożonych algorytmicznych przekształceń i analiz różnego rodzaju danych, 
wizualnych, dźwiękowych, matematycznych czy bardziej abstrakcyjnych, 
opisujących teoretyczne bądź realnie zachodzące procesy fizyczne. Hirakawa 
współpracuje m.in. z takimi artystami, jak Ryoji Ikeda, Yoshihide Otomo czy Seiko 



Mikami, a z Kumiko Noguchi tworzy performerski duet Typingmonkeys. Jest 
laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym Excellence Prize na Japan Media Art 
Festival (2004) czy Award of Distinction w dziedzinie sztuki interaktywnej Prix Ars 
Electronica (2008).

Wsparcie: Japan Foundation, EU-Japan Fest Committee, Nomura Foundation, Kavli 
Institute for the Physics and Mathematics of the Universe at the University of Tokyo.

Wystawa jest częścią cyklu „Reversible // Irreversible // Presence”, prezentującego 
współczesną sztukę mediów z Japonii, realizowanego przez Centrum Sztuki WRO w 
latach 2016-2017 w kontekście dwóch wydarzeń artystycznych – wystawienniczo-
warsztatowego Eco Expanded City, przygotowanego dla Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016 oraz Biennale WRO 2017 Draft Systems.

Suzanne Treister (UK)

HFT The Gardener

2014-2015

wideo + 16 diagramów + 8 outsiders artworks

Premierowa prezentacja „HFT The Gardener” w Polsce, złożonego projektu 
zacierającego granice pomiędzy sztuką, naturą, językiem, matematyką, ekonomią i 
traumą historii. Pokazującego proces szkicowania systemu, opracowywania zawiłej 
koncepcji jego infrastruktury i możliwych skutków wcielania go w życie, będącego 
zatem flagową egzemplifikacją hasła przewodniego tegorocznego Biennale: DRAFT 
SYSTEMS.

Treister zgłębia skomplikowany świat wewnętrzny fikcyjnego brytyjskiego handlarza 
wysokich częstotliwości, Hillela Fischera Traumberga, którego inicjały 
odzwierciedlają system obrotu na rynkach kapitałowych (ang. High Frequency 
Trading, HFT). Podczas obserwacji kursów giełdowych migających z ogromną 
prędkością na ekranie, HFT doznaje halucynacji. Staje się formą sztucznej 
inteligencji potrafiącej rozpoznawać wzorce na podstawie danych. Od tej chwili, 
podąża za powołaniem badania psychoaktywnych substancji, które mają mu pomóc 
scalić własną świadomość z heurystyczną inteligencją komputerową, stać się 
techno-szamanem i spojrzeć na świat z innej strony - z perspektywy algorytmu. 

Oprócz zaawansowanych technik bankowych i rynkowych algorytmów, Treister 
odwołuje się do szamańskich rytuałów, hebrajskiej numerologii i żydowskiej 
egzegezy. Osadza świat wyimaginowanego narratora w świadomości cybernetycznej
tworząc sprzężenie zwrotne pomiędzy ekonomią światowego rynku a ezoteryką. 
Wykorzystując starożytną żydowską tradycję gematrii, która przypisuje wartość 
numeryczną każdej kolejnej literze alfabetu, HFT oblicza numerologiczne 
odpowiedniki dla naukowych nazw różnych roślin psychoaktywnych, które uprawia 
na dachu swojego domu. Następnie zestawia je z nazwami firm z listy Financial 
Times Global 500 - gromadzącej światowe spółki o najwyższej wartości giełdowej. 
Poszukując punktów stycznych, Traumberg masowo szkicuje plansze, diagramy i 
rysunki inspirowane prymitywistyczną twórczością Ernsta Haekela i Adolfa Wölflia.



Przez kalejdoskopowy obiektyw Traumberga, Treister zestawia aliaż pozornie 
wykluczających się światów: politykę handlu wysokich częstotliwości i globalny 
kryzys finansowy, algorytmy, praktyki szamańskie, ogrodnictwo, rosnącą 
popularność i komercjalizację art brutu wraz z dociekaniem istoty odmiennych 
stanów świadomości, poczucia rzeczywistości i samodoświadczenia w kontekście 
szerzących się hipotez naukowych dotyczących m. in. teorii strun i zasady 
holograficznej.

Suzanne Treister (UK), ur. 1958, absolwentka St. Martin’s School of Art w 
Londynie (1978-1981) i Chelsea College of Art and Design (1981-1982), brytyjska 
pionierka sztuki nowych mediów. Tworzy projekty z pogranicza nowych technologii, 
fikcyjnych światów i historii alternatywnych, eksperymentując z różnymi środkami 
medialnego wyrazu – wideo, internetem, technologiami interaktywnymi, fotografią, 
rysunkiem i akwarelą. Jej twórczość charakteryzuje ekscentryczna narracja i 
niekonwencjonalne metody badawcze.

Katarzyna Szymielewicz (PL) + Faith Bosworth (DE) + Vladan Joler (RS)

Facebook Algorithmic Factory

2017

wykład performatywny + instalacja

system interakcji: Paweł Janicki

Co się dzieje, kiedy wrzucamy zdjęcie do sieci? W ramach Biennale WRO 2017 
DRAFT SYSTEMS Katarzyna Szymielewicz (Panoptykon), Faith Bosworth (Peng! 
Collective) i Vladan Joler (SHARE Lab) zaprezentują wyniki projektu naukowego 
przeprowadzonego przez SHARE Lab, serbskiego laboratorium badającego rozmaite 
skutki naszej działalności w sieci.

Wyniki projektu zaprezentowane w formie aktywnego oprowadzania kuratorskiego 
towarzyszyć będą rozbudowanej instalacji, dla której system interakcji opracował 
Paweł Janicki, artysta stale współpracujący z Centrum Sztuki WRO.

„Facebook Algorithmic Factory” jest interaktywną instalacją objaśniającą 
niewidoczne procesy mające miejsce wewnątrz największych światowych sieci 
społecznościowych. Profilowanie informacji stało się systemem w realny sposób 
wpływającym na doświadczenie internetu przez użytkownika - system decyduje o 
wyświetlanych informacjach i ofertach. Co więcej, system posiada umiejętność 
uczenia się na podstawie danych, które mu udostępniamy.

Algorytmy decydują o tym, które elementy wrzucone do sieci staną się częścią 
naszej rzeczywistości, które zostaną ocenzurowane, które usunięte, które idee 
rozprzestrzenią się wśród użytkowników, oraz które wiadomości zyskają najwięcej 
wyświetleń. Algorytmy te definiują nowe formy pracy i wyzysku. Użytkownicy 
przestają być klientami, dostarczają jedynie danych, które stają się materiałem do 
produkcji cyfrowych profili - kluczowego towaru internetowych rynków kapitałowych.

“Facebook Algorithmic Factory” generuje ogromną ilość dóbr i siły, tworząc głęboką 
ekonomiczną przepaść pomiędzy tymi, którzy posiadają i kontrolują wszelkie środki 



produkcji, a zwykłymi użytkownikami, którzy często żyją poniżej granicy ubóstwa. 
Głęboko pod warstwą algorytmicznego przetwarzania danych ukryte są nowe formy 
naruszania praw człowieka, nowe mechanizmy wykorzystywania i manipulacji, 
których nie jesteśmy w stanie dłużej kontrolować. Aby stawić im opór, musimy 
uczynić je ujawnić. 

Mirosław Rogala (PL)

Gardens of Negotiations

2016

wielokanałowa instalacja interaktywna

„Gardens of Negotiations” to wielokanałowa instalacja interaktywna przygotowana 
przez Mirosława Rogalę specjalnie na Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS na 
podstawie materiałów do projektu „DEL+ALT+CTRL: an Interactive Media Opera in 
Eight Movements”.

Zbiory jabłek, Most Brookliński i Istambuł tworzą opowieść o współczesnym Edenie, 
przekraczaniu mostów i kierunku, w jakim zmierza cywilizacja. Rogala odtwarza 
powolny proces historyczny wykorzystując wizualne alegorie. Od judeo-
chrześcijańskiej mitologii, kiedy człowiek czynił sobie ziemię poddaną, przez 
symboliczną podróż w kosmopolityzm Nowego Jorku, aż do utraty własnej 
kulturowej autentyczności w hybrydycznym przyjmowaniu obcych wzorców 
kulturowych.

Mirosław Rogala (ur. 1954), artysta wizualny, teoretyk sztuki, performer, autor 
instalacji, rysownik, grafik, fotograf i pedagog. Tworzy interaktywne instalacje, 
rysunki piórkiem i areografem, rysunki komputerowe, fotografie cyfrowe i laserowe. 
Absolwent malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1979), po studiach 
wyemigrował do USA. Wykładał sztuki multimedialne m.in. w Northwestern 
University w Chicago oraz Pratt Institute oraz Brooklyn College w Nowym Jorku. W 
2000 roku - jako pierwszy Polak - obronił doktorat w zakresie sztuk interaktywnych;
University of Wales pod kierunkiem prof. Roya Ascotta. Zasłynął jako twórca 
interaktywnej instalacji dźwiękowej w przestrzeni publicznej e Garden (Electronic 
Garden/NatuRealization) w Chicago. Była to jedna z pierwszych na świecie 
permanentnych interaktywnych instalacji umieszczonych w przestrzeni publicznej.

Instalacja Macieja Markowskiego na utwór Dark River Johna Zorna z płyty 
Redbird

wydarzenie specjalne w ramach 8. Musica Electronica Nova

otwarcie: 19 maja 2017, godz. 17:00, NFM | Narodowe Forum Muzyki

wystawa: 20-26.05.2017, 11:00-18:00 + podczas koncertów festiwalowych w NFM

Ulokowana na dębowym postumencie komora z pleksi zawiera głośnik, odgrywający 
w pętli utwór Johna Zorna pt. „Dark River”. Wewnątrz komory panuje próżnia, 
sygnalizowana wskazaniami wakuometru, znajdującego się po lewej stronie 



obudowy. Ze względu na brak przewodnika akustycznego, którym w tej sytuacji dla 
ludzkiego ucha byłoby powietrze, kompozycja nie jest słyszalna na zewnątrz. 
Jedynym sposobem jej doświadczania jest obserwacja efektów wizualnych 
związanych z odtwarzaniem utworu – intensywny ruch głośnika oraz miarowy 
wychył strzałki decybelomierza.

Maciej Markowski (PL), ur. 1976, muzyk i programista. Studiował matematykę na 
Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II st. we 
Wrocławiu. Współtworzył zespół Małe Instrumenty (płyta „Antonisz” oraz 
nagrodzony Tukanem OFF 29. PPA spektakl „Elektrownia Dźwięku”), grał w zespole 
Kariera (płyty „Miasto” oraz „Kołysanki”), współtworzył projekt Pieśni przepiękne, z 
którym otrzymał Tukana OFF 36. PPA oraz kreował ironiczno-eksperymentalny 
pseudoszantowy zespół Shantharion wraz z czterema muzykami amatorami. 
Realizuje także teledyski („Manekiny”, „Koniec wakacji”) oraz tworzy i programuje 
instalacje multimedialne („Odtwarzacz miejski”, „Kwartet na pomidory”, „Lustra”). 
Współpracował m.in. z Muzeum Współczesnym Wrocław, Teatrem Muzycznym 
Capitol we Wrocławiu, BWA Wrocław, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Centrum 
Sztuki WRO, CSW Warszawa. Prowadzi ośrodek wypoczynku i pracy twórczej 
Czerwony Dworek 8.

Carolin Liebl (DE) i Nikolas Schmid-Pfähler (DE)

Amplified Entity

2016

rzeźba kinetyczna

Inspiracją do stworzenia pracy „Amplified Entity” był dla Carolin Liebl i Nikolasa 
Schmid-Pfählera pobyt rezydencyjny w Centrum Sztuki WRO w 2013 roku oraz 
towarzyszące mu warsztaty robotyczne dla najmłodszych. Badacze związków 
pomiędzy induktorami i opornikami podczas WRO 2017 Draft Systems zaprezentują 
swój najnowszy kinetyczny obiekt. 

Na gładkiej metalowej powierzchni spoczywa długa cewka z miedzianego drutu. 
Biomorficzna struktura porusza się, niczym kurczący się mięsień, za sprawą pola 
magnetycznego wytwarzanego w jej wnętrzu. Energię dostarcza elektryczna 
pępowina: miedziany przewód w silikonowej izolacji. Organiczne ruchy obiektu 
wyzwalają reakcję łańcuchową myśli i skojarzeń. Czy oglądamy powiększony 
fragment skomplikowanego organizmu, czy zupełnie niezależną formę życia?

Liebl i Schmid-Pfähler tworzą atmosferę naukowego eksperymentu, pozbawioną 
społecznej interakcji w tym sensie, iż obiekt pozostaje niezależny od obserwującego 
go widza. Brak komunikacji nie przeszkadza jednak w wywołaniu głębokiego 
poczucia doliny niesamowitości. Zredukowana do minimum estetyka „Amplified 
Entity” dosłownie wzmacnia postrzeganie tytułowego bytu.

Carolin Liebl (ur. 1989 w Lichtenfels), niemiecka artystka intermedialna, autorka 
interaktywnych instalacji. Od roku 2010 studiuje komunikację wizualną ze 
specjalizacją sztuka mediów na Uniwersytecie Sztuk i Projektowania w Offenbach. 



Jej prace pokazywane były na EMAF (Osnabrück, 2010), Bended Realities 
(Offenbach am Main, 2012), Lab30 (Augsburg, 2012).

Nikolas Schmid-Pfähler (ur. 1987 w Gießen), niemiecki artysta intermedialny. Od 
roku 2009 studiuje komunikację wizualną ze specjalizacją sztuka mediów na 
Uniwersytecie Sztuk i Projektowania w Offenbach. Jego prace pokazywane były 
podczas CONTACT (Frankfurt, 2011), Wesenzüge (Berlin, 2011), Schirt at Night 
(Frankfurt, 2012), EMAF (Osnabrück, 2012), Lab30 (Augsburg, 2012).

Sieci Kultury 1

Odbywające się w trakcie Biennale spotkanie Sieci Kultury 1, z udziałem czołowych 
specjalistów kultury cyfrowej i komunikacji, m.in. Alka Tarkowskiego, Mirosława 
Filiciaka czy Pawła Janickiego, będzie dyskusją o stanie kultury cyfrowej w Polsce. 
Podejmie zagadnienia internetu jako wzoru kulturowego wywierającego wpływ na 
całość kultury.

Uczestnicy, w rozmowie z udziałem publiczności, będą rozważać kwestie sieci, ale 
też  sieciowania, wychodząc od pytania: czy internet może jeszcze inspirować i 
ułatwiać procesy samoorganizacji?

Jak mówią inicjatorzy:

„Czujemy potrzebę krytycznej refleksji nad tym, czy istnieje jakieś 'my', skupione 
wokół kultury cyfrowej i podzielające zainteresowanie technologiami w 
społeczeństwie. Czy istnieje wspólnota przekonań i interesów, która sprawia, że ma 
sens myślenie w kategoriach środowiska stawiającego sobie wspólne cele lub 
przynajmniej uwspólniającego wiedzę?”

Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

Trzecia edycja konkursu organizowanego przez Centrum Sztuki WRO i Akademię 
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, którego celem jest prezentacja 
najlepszych dyplomów licencjackich i magisterskich z zakresu nowych mediów, 
zrealizowanych na publicznych uczelniach artystycznych w Gdańsku, Katowicach, 
Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Prace wybierane są przez komisje dyplomowe obradujące na poszczególnych 
uczelniach, w skład których wchodzą przedstawiciele środowiska artystycznego w 
danym mieście, reprezentanci uczelni oraz członkowie zespołu WRO. W każdej 
uczelni wybierany jest jeden dyplom, który wchodzi w skład wystawy konkursowej 
realizowanej w ramach programu Biennale WRO 2017.

Spośród pokazywanych na ekspozycji prac, międzynarodowe jury dokona wyboru 
najlepszego dyplomu, dając wgląd w interesujące debiuty, co w założeniu może 
sprzyjać wejściu absolwentów w ponadlokalny obieg życia artystycznego. Projekt 
kontynuowany od 2015 roku realizuje swoje założenia również poprzez wymianę 
doświadczeń pomiędzy uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w 
dziedzinie objętej projektem również podczas towarzyszącej wystawie konferencji.

Małe WRO 2017



Podobnie jak podczas wcześniejszych edycji Biennale, także w 2017 roku planowana
jest realizacja specjalnego programu dedykowanego dzieciom i ich najbliższym. 

W tym roku, do stworzenia programu Małego WRO 2017 zaprosiliśmy 
zaprzyjaźnioną z Centrum Sztuki WRO rodzinę – państwa Kraszewskich: Agnieszka i
Jana – rodziców – oraz ich piątkę dzieci: Basię (16 lat), Krzysia (14 lat), Grzesia (12
lat), Olgę (9 lat) i Łucję (3 lata). Są stałymi bywalcami Niedzielnych Poranków we 
WRO, wystaw, warsztatów i innych projektów od momentu powstania Centrum 
Sztuki WRO w 2008 roku. Uczestniczą w programie WRO głęboko rozumiejąc 
specyfikę formuły naszych działań. 

Do głównego programu Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS zespół kuratorów WRO
wyłonił  z nadesłanych przez artystów zgłoszeń ponad sto prac. Spośród nich  dla 
młodych odbiorców Biennale wybiera prace rodzinny zespół kuratorski.

Chodzi o dopuszczenie do głosu różnych perspektyw – młodszych i starszych dzieci, 
a także rodziców. Rodzinnych wielogłos dotyczący prac bywa niejednokrotnie pełen 
zgodnych odczuć, a czasem zupełnie kontrastowych skojarzeń. Dzieła, które 
zainteresowały rodzinę Kraszewskich znajdą się w Przewodniku Małego WRO 2017, 
który będzie kontynuować serię wydawniczą rozpoczętą w ramach Małego WRO 
2015. Wspólnie z rodzinnym zespołem kuratorskim przygotujemy publikację 
zawierającą opisy prac, którym towarzyszyć będą komentarze, ilustracje, 
skojarzenia, zadania i zagadki przygotowane przez członków rodziny.

Nad pracami programowymi związanymi z Małym WRO 2017 czuwa Magdalena 
Kreis, odpowiedzialna m.in. za działania z zakresu rozwoju publiczności, program 
Mediacji Sztuki we WRO, działania warsztatowe w ramach Eco Expanded City oraz 
Małe WRO 2015. Pomysł na program Małego WRO 2017 wynika z chęci 
wypracowania nowej jakości pracy z publicznością, stworzenia nowatorskiej formuły 
wyboru i opisu prac pod kątem młodego odbiorcy Biennale WRO 2017. Przewodnik 
Małego WRO 2017 ma zachęcać dzieci i ich najbliższych, którzy odwiedzają wystawy
Biennale WRO 2017 co dyskusji o pracach, poszukiwania własnych interpretacji, a 
także pobudzać do własnych działań twórczych. 

Częścią Małego WRO 2017 będzie także specjalna projekcja w ramach Niedzielnego 
Poranka we WRO, zaplanowana na 21 maja. Do stworzenia programu projekcyjnego
zaprosiliśmy berlińską artystkę Antje Heyn. Widzowie mogą ją już kojarzyć ze 
świetnej czarno-białej animacji „PAWO” prezentowanej podczas Biennale WRO 2015.
Jej najnowsza animacja „Trial & Error” została również wyłoniona z otwartego 
naboru prac zgłoszonych na Biennale WRO 2017. Antje Heyn wybierze dla naszej 
publicznością prace zaprzyjaźnionych twórców animacji. 

W programie Małego WRO nie zabraknie także spacerów po wystawach pod opieką 
Przewodników Sztuki. O możliwości zapisywania się na oprowadzania będziemy 
niebawem informować.

Za opracowanie graficzne Małego WRO 2017 będzie odpowiadać, podobnie jak w 
2015 roku, Michał Loba – młody grafik i ilustrator.

W Przewodniku Małego WRO znajdzie się też formularz do głosowania na 
najciekawszą – zdaniem młodych odbiorców Biennale WRO – pracę prezentowaną na
wystawach w tym roku. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną wraz z początkiem 
projektu WRO Resume.



Martin Bricelj Baraga (SI)
Cyjanometr

...czyli jak niebieskie jest niebo  

Projekt realizowany z Zieloną Stolicą Europy Lublana 2016

Postument przed którym stoisz to cyjanometr – można go nazwać pomnikiem 
niebieskości nieba. Tworząc go artysta inspirował się pierwszym cyjanometrem, 
przyrządem do pomiaru niebieskości nieba, który ponad 250 lat temu stworzył 
Horace-Bénédict de Saussure. Ten szwajcarski naukowiec to postać niezwykle 
ciekawa – zgłębiał różne dziedziny nauki, a jego największą pasją było mierzenie 
wszystkiego. Jego cyjanometr składał się z umieszczonych na okręgu 53 odcieni 
niebieskiego, każdy z numerem, by łatwiej było określić kolor nieba. 

Nasz współczesny cyjanometr jest połączony z komputerem, który cyklicznie zbiera 
dane o kolorze nieba oraz jakości powietrza. Kieruje nasze spojrzenie na niebo, ale 
także przyczynia się do wzrostu świadomości, jakiej jakości powietrzem oddychamy.
Nie da się żyć bez powietrza. W ciągu minuty wdychamy powietrze około 20 razy i 
dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na to, co wdychamy. 

Spróbuj przez kilka dni obserwować niebo i zapisywać jego kolor w kalendarzu 
pogody. A może wrócisz do swoich obserwacji w zimie, gdy powietrze w mieście jest
często bardzo złej jakości ze względu na smog? Czy wtedy niebo jest niebieskie?


