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W tym roku wolontariusze projektu Europejskiego Korpusu 
Solidarności prezentują «ARTmosphere» – festiwal o sztuce 
i przestrzeni. Zapraszamy na warsztaty, performanse i 
eksperymenty. 
Wydarzenie odbywać się będzie na terenie Centrum Kultury 
«Dworek Białoprądnicki» w dniach 29 i 30 sierpnia 2020 r. 

Podczas 2 dni festiwalu oddamy przestrzeń sztuce i staniemy 
wobec 7 wymiarów. Będą to: 
- przestrzeń jako ruch
- przewartościowanie przestrzeni
- naturalna przestrzeń
- ciało jako przestrzeń osobista
- przestrzeń jako kosmos
-  zawłaszczanie przestrzeni
- tworzenie przestrzeni. 

Razem odkryjemy, jak korzystanie z przestrzeni może 
ożywić sztukę. Będziemy jej doświadczać poprzez udział w 
performansach, strefie eksperymentów i warsztatach. Na 
terenie Dworku staną specjalnie przygotowane instalacje 
artystyczne, które będzie można eksplorować na wiele 
różnych sposób angażując wszystkie zmysły. Festiwal jest 
otwarty dla ludzi z różnych stron świata, którzy chcą wziąć 
udział we wspólnym procesie tworzenia i doświadczania 
przestrzeni. 

Dołącz do nas i stań się artystą, stań się płótnem i inspiracją 
dla ARTmosphere! 

Festiwal został stworzony przez wolontariuszy projektu 
IntegrART realizowanego w ramach programu Europejskiego 
Korpusu Solidarności. Każdego roku grupa kolejnych 
wolontariuszy ma okazję zrealizować swój autorski, 
wspólny projekt. W tym roku zdecydowali się od podstaw 
stworzyć festiwal ARTmosphere, którego fundamentami 
są wyznawane przez całą grupę wartości – solidarność, 
kreatywność, otwartość na ludzi i idee oraz najważniejsze – 
wspólne przeżywanie i dzielenie się radościami.

29 sierpnia – sobota

13:00 - 18:00  Przestrzeń eksperymentalna 
                                Mind set: ABCD (instalacje)
                                Visual noise (instalacja)
                                On-set  & Name the Art (instalacja) 
14:00 - 16:00  Creating the Art Zone (warsztaty) 
16:00 - 18:00  Mind set: ABCD talk (warsztaty) 
                                We are the canvas (warsztaty) 
18:15 - 18:30  Oficjalne otwarcie
18:30 - 20:00  Space’s soundsystem (koncert) 

30 sierpnia - niedziela

11:00 - 18:00  Przestrzeń eksperymentalna 
                                Mind set: ABCD (instalacje)
                                Visual noise (instalacja)
                                On-set  & Name the Art (instalacja) 
13:00 - 14:00  Slow motion (warsztaty) 
14:00 - 18.00  The jam of Kraków (koncert) 
15:00 - 17:00  To the moon and back (warsztaty) 
17:00 - 18:00  The red door (poetycki jam) 
18:00 - 18:30  One team one dream - the flashmob
18:30 - 21:30 Cosmos (koncert)

Przestrzeń eksperymentalna
Przestrzeń eksperymentalna to strefa, w której można 
wypróbować różne definicje pojęcia przestrzeni, której 
doświadczamy codziennie. Różne obszary na sali 
zostaną poświęcone rozmaitym pomysłom i koncepcjom 
przestrzeni. Odwiedzający będą mogli eksperymentować, 
aby skonfrontować te koncepcję z własną percepcją. 
Drugim celem jest zainspirowanie do dyskusji między 
odwiedzającymi a wolontariuszami.  

Każda stacja będzie opatrzona danymi lub wyjaśnieniami 
opartymi o wiedzę naukową, socjologiczną lub filozoficzną, 
aby dostarczyć informacji do dalszych badań lub 
wskazówek, które mogłyby wyjaśnić nasze własne reakcje 
na eksperyment.
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Mind set: ABCD
Mind-set to 4 trójwymiarowe instalacje (ABCD), do których 
można wejść, poczuć i ich doświadczyć. Każda dotyczy 
relacji człowiek-przestrzeń. Zobaczymy w jaki sposób 
różne przestrzenie wpływają na nasze emocje. Czy ludzie 
czują się w nich bezpiecznie?, czy coś ich przeraża? Czy 
czują się spokojnie? Celem jest skonfrontowanie świadomej 
i nieświadomej relacji naszego umysłu z nieoczywistą 
przestrzenią.

Visual noise
Instalacja ma na celu stworzenie przestrzeni z miejsca i 
czasu. Dzięki grze światła, muzyki i perspektywy przestrzeń 
stanie się atmosferyczna. Odwiedzający będą zawieszeni w 
czasie i przestrzeni, w których mogą się zatracić.

On-set and Name the art
Poznaj pojęcie przestrzeni poprzez dzieło sztuki wpisane w 
krajobraz. Kiedy fragmenty dzieła wydają się nie pasować do 
siebie, należy spojrzeć z właściwego miejsca aby zobaczyć 
ostateczny kształt. Jedocześnie zapraszamy do nadania 
własnej nazwy dostrzeżonemu dziełu pod wpływem własnych 
skojarzeń i doświadczeń.

Tworzenie Strefy Sztuki // Creating the art zone
Pierwsze warsztaty, dzięki którym ich uczestnicy staną się 
realną częścią festiwalu. Razem stworzymy naszą wspólną 
przestrzeń – spotkań, rozmów,  jedzenia i picia. Na początku 
warsztatu uczestnicy będą mieli czas, aby przemyśleć i 
przedyskutować swoją wizję przestrzeni, którą muszą 
zagospodarować. Następnie nadejdzie czas na realizację 
pomysłów. Wszystkie będą mile widziane. Do pomocy będą 
służyć przygotowane materiały i podpowiedzi.

Jesteśmy płótnem // We are the canvas
Uczestnicy będą malować i rysować na częściach swoich ciał. 
Podczas warsztatów zostaną podzieleni na grupy, w których 
będą doświadczać własnej i cudzej przestrzeni, doświadczać 
jak ją czują i jak się nią dzielą. Używają swoich  ciał jako 
płócien. Chodzi o to, aby skupić się na własnym ciele. Celem 
jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której kluczowymi 
elementami są komunikacja i symbioza.

Jeden zespół – jedno marzenie / One team one dream - the 
flash mob
Jednym marzeniem stworzonego z uczestników festiwalu 
zespołu będzie flash mob. To moment na wytworzenie 
wspólnego pulsu i doświadczanie ciała w przestrzeni oraz 

relacji z tłumem. Uczestnicy i wolontariusze spotkają się, aby 
wykonać niezwykły i efemeryczny czyn, który rozproszy się 
tak szybko, jak się pojawi.

Kosmos
To koncert artystów różnych odmian muzyki elektronicznej i 
jedoczesne doświadczanie harmonii kosmicznej atmosfery.

Flow motion 
To warsztaty dotyczące cielesnej przestrzeni: jak być w pełni 
świadomym własnego ciała i jego interakcji z otoczeniem?

The jam of Kraków
Muzyczny jam, czyli otwarta formuła wspólnego 
muzykowania, która odbędzie się w strefie odpoczynku aby 
w jego trakcie panowała bardziej swobodna atmosfera. 
Dominującymi stylami będą jazz i blues. Spotkamy się z 
różnorodnym instrumentarium, ciekawymi brzmieniami 
wokalu i indywidualnym stylem wykonawczym.

Na księżyc i z powrotem
Na tych warsztatach zapraszamy do tworzenia małych 
artystycznych form, które zostaną wysłane w kosmos. Z 
lekkich materiałów stworzymy małe gwiazdy i konstelacje, 
które pofruną w przestrzeń kosmiczną podczas zakończenia 
festiwalu.

Czerwone drzwi / The red door
To Poetycki jam! Na scenie 6 poetów zaprezentuje i 
zinterpretuje swoje wiersze. Każdy wygłosi swoje utwory w 
oryginalnym języku, a tłumaczenie na angielski i polski pojawi 
się na ekranie. Ten rodzaj performansu będzie wynikiem 
wcześniejszej wspólnej i osobistej pracy nad pojęciami 
przestrzeni i sztuki.

Space’s soundsystem
W czasie tego koncertu zostaną zaprezentowane 2 różne 
zespoły wykonujące muzykę alternatywną. Jego celem jest 
zachęcenie odwiedzających do refleksji nad dotychczasowymi 
doświadczeniami festiwalowymi, spotkania się i cieszenia z 
ARTmosphere. 

Zakończenie: Na księżyc i z powrotem 
Wysyłanie małych dzieł sztuki (wykonanych w czasie 
popołudniowego warsztatu) w przestrzeń kosmiczną w 
poetycki i wspólnotowy sposób. Ten moment dopełni muzyka 
oraz efekty wizualne.

IntegrART to projekt realizowany w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności. Co roku 6 wolontariuszy z różnych 
europejskich krajów Europy przyjeżdżają na rok do Krakowa 
do 6 różnych organizacji. Jego celem jest wielopoziomowa 
integracja głównie poprzez kulturę i sztukę oraz rozwijanie 
kompetencji zawodowych w dziedzinie zarządzania 
kulturą. Integracja odbywa się na różnych poziomach — 
ze społecznością lokalną, z ludźmi z różnych środowisk i 
jako przestrzeń do przełamywania granic spowodowanych 
niepełnosprawnościami. Aby tego dokonać, każdy 
wolontariusz staje się częścią zespołu w jednej z organizacji 
goszczącej. Ich zadania są różne w zależności od organizacji. 
Główne działania to organizacja imprez, projektowanie 
kampanii promocyjnych, praca z dziećmi, tworzenie 
wielokulturowej sieci w Krakowie oraz promocja integracji 
poprzez warsztaty. Wolontariusze są również zachęcani 
do wdrażania własnych pomysłów poprzez wspólne i 
indywidualne projekty koncentrujące się na pracy w zespole. 
W projekcie wolontariusze mogą rozwinąć wiele umiejętności, 
takich jak organizacja, porozumienie międzykulturowe, 
komunikacja, umiejętności społeczne…
 
Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Unii 
Europejskiej, która stwarza młodym ludziom możliwości 
uczestnictwa w projektach przynoszących korzyści 
społecznościom w całej Europie. Wszystkie projekty są 
zgodne z misją i zasadami Unii Europejskiej.

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://mydlniki.dworek.eu
 https://przegorzaly.dworek.eu 
http://centrummaltanskie.eu/en/?fbclid=IwAR2uimE2LouYgUGBcmb1ILgQbpQ0D3oxsljJ31CMORPB0WnxgWpDcBZC41I
http://zso18.krakow.pl/liceum/?fbclid=IwAR1nSgWLkW6IsdNOncLJNcBk7s1GDX3zkwnR1nfUk3Cemct2lKDrJwhEoX4
http://www.dworek.eu
https://wola.dworek.eu 

