
Czym tak naprawdę są rezydencje artystyczne i w jaki sposób je definiować? Gdzie umieszczone są punkty odniesienia, według 
których określamy, czy jakieś działanie artystyczne rezydencją jest, czy też nią nie jest? Jakie są korzyści wynikające z tego 
rodzaju działań dla samych artystów oraz sektora sztuki i kultury, a z jakimi trudnościami mierzą się osoby w rezydencje 
zaangażowane? Jak finansować projekty, w których pierwotnie założone cele i rezultaty mogą ulec transformacji już pierwszego 
dnia rezydencji? Czy działania rezydentów, którzy skupiają się na sobie i na swoim rozwoju są mniej wartościowe od projektów 
artystycznych skierowanych do lokalnych społeczności? I wreszcie, jaka powinna być i czym powinna się charakteryzować insty-
tucja bądź organizacja realizująca projekty rezydencyjne, bez względu na to, czy są to rezydencje dla artystów, kuratorów, 
animatorów, menedżerów kultury lub kolektywów, czy są to działania artystyczne, animacyjne, badawcze lub zaangażowane 
społecznie – w kraju, jakim jest Polska, w którym ten model współpracy nie jest jeszcze szeroko praktykowany 
i w którym nie istnieją właściwie żadne mechanizmy finansowania rezydencji? Między innymi na te pytania właśnie będziemy się 
starać odpowiedzieć wspólnie z grupą praktyków i ekspertów uczestniczących w spotkaniu A-i-R Wro Talks 2.0, organizowanym 
w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.  

Pierwsza edycja A-i-R Wro Talks odbyła się we Wrocławiu we wrześniu 2015 roku. Głównym celem panelu dyskusyjnego 
i dwudniowych warsztatów, w których uczestniczyło międzynarodowe grono organizatorów rezydencji, była próba analizy 
funkcjonującego w Europie systemu rezydencyjnego oraz wymiana doświadczeń. Spotkanie to nie wyczerpało wprawdzie 
tematyki rezydencji artystycznych, ale stworzyło solidne podstawy do kontynuowania dyskusji i pogłębiania wymiany doświad-
czeń między praktykami. 

W roku 2016, kiedy Wrocław nosi tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, A-i-R Wro Talks to trzydniowe spotkanie, na które składa 
się program otwartych paneli dyskusyjnych w Barbarze – Infopunkcie ESK Wrocław 2016, cykl warsztatów skierowanych do 
profesjonalistów i praktyków organizujących rezydencje oraz wizyta studyjna w Sokołowsku, gdzie zaprezentowany zostanie 
jeden z najciekawszych w Polsce programów rezydencyjnych – prowadzone przez Fundację Sztuki Współczesnej 
In Situ A-I-R Sanatorium Dźwięku. 
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rejestracja uczestników
otwarcie A-i-R Wro Talks 2.0
PANEL: Przegląd programów rezydencyjnych w Europie
prowadzenie: Zuzana Jakalova [MeetFactory] [CZ]; uczestnicy: Marianna Dobkowska [A-I-R 
Laboratory Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski] [PL], Claudia Gehre [Centrum Sztuki 
Współczesnej HALLE 14] [DE], Mikołaj Maciejewski [Art Stations Foundation] [PL], Elejan van der 
Velde [Motel Spatie] [NL]
przerwa kawowa
PANEL: Finansowanie programów rezydencyjnych w Europie
prowadzenie: Agata Will [Warsztaty Kultury] [PL]; uczestnicy: Anna Galas [On the Move] [PL], Zuzana 
Kotikova [Kosice Artist in Residence] [SK], Dana Pekarikova [Fundusz Wyszehradzki] [SK], Kamma 
Siegumfeldt [Trans Europe Halles] [SE]
przerwa kawowa
PANEL: Rezydencje zaangażowane społecznie: film „Radio Ghetto Relay” i projekt „Ghetto Relay”
prowadzenie: Karolina Bieniek [Fundacja Art Transparent] [PL]; uczestnicy: Alessandra Ferrini [IT], 
Marco Stefanelli [IT]
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Rezydencje artystyczne – panele dyskusyjne otwarte dla publiczności
Wrocław, Barbara – Infopunkt Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 

Uczestnicy A-i-R Wro Talks 2.0: 

Stanisław Abramik [A-i-R Wro] [PL], Juan Aizpitarte [Espacio Reflex] [ES], Andrea Babcanova [Fundusz Wyszehradzki] [SK], 
Krzysztof Bielaszka [A-i-R Wro] [PL], Anna Bieliz [A-i-R Wro] [PL], Karolina Bieniek [Fundacja Art Transparent] [PL], Antoni 
Burzyński [Fundacja im. Tadeusza Kantora] [PL], David Chigholashvili [GeoAIR] [GEO], Marianna Dobkowska [A-I-R 
Laboratory] [PL], Jagna Domżalska [Centrum Kultury Zamek] [PL], Agnieszka Dwernicka [Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN] [PL], Zuzanna Fogtt [A-I-R Sanatorium Dźwięku] [PL], Anna Galas [On the Move] [PL], Claudia Gehre [HALLE 14] 
[DE], Justyna Głuszenkow [A-i-R Wro] [PL], Petra Houskova [Kosice Artist in Residence] [SK], Zuzana Jakalova 
[MeetFactory] [CZ], Zuzana Kotikova [Kosice Artist in Residence] [SK], Dorota Krakowska [Instytut Goethego] [PL], Gerard 
Lebik [A-I-R Sanatorium Dźwięku] [PL], Mikołaj Maciejewski [Art Stations Foundation] [PL], Nora Nesvadbova 
[MeetFactory] [CZ], Berenika Nikodemska [A-i-R Wro] [PL], Bojana Panevska [DutchCulture | TransArtists] [NL], Dana 
Pekarikova [Fundusz Wyszehradzki] [SK], Javier Prieto [OPEN A.I.R.] [CZ], Małgorzata Sady [A-I-R Sanatorium Dźwięku] 
[PL], Kamma Siegumfeldt [Trans Europe Halles] [SE], Ika Sienkiewicz-Nowacka [A-I-R Laboratory] [PL], Joanna Stembalska 
[Studio BWA] [PL], Natasa Sukovic [Kamov] [HR], Tereza Svaskova [OPEN A.I.R.] [CZ], Elejan van der Velde [Motel Spatie] 
[NL], Agata Will [Warsztaty Kultury] [PL], Barbara Wińska [A-i-R Wro] [PL], Kamila Wolszczak [Centrum Sztuki WRO] [PL] 

A-i-R Wro to wieloletni i multidyscyplinarny program rezydencji artystycznych prowadzony w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016. Jego celem, w oparciu o współpracę partnerów lokalnych i zagranicznych, jest stworzenie międzynarodowej 
platformy, która umożliwi artystom, kuratorom, animatorom, menedżerom, organizacjom i instytucjom współdziałanie oraz 
wymianę doświadczeń, praktyk, pomysłów i wiedzy. 

www.airwro.wroclaw2016.pl | www.facebook.com/airwro | www.instagram.com/air_wro 

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

16:00 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:45

17:45 - 18:00
18:00 - 19:00

19:00 - 19:15
19:15 - 20:15

DOSTAWCĄ INTERNETU
DLA BARBARY JEST

PATRONATPARTNERZY

WSPÓŁORGANIZATORZY PARTNER STRATEGICZNYSFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PROGRAM ESK
WROCŁAW 2016

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ
REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH


