Interakcje - Nie pójdziemy dalej niż...
W dniach 16 IX–13 X przy ul. Sieradzkiej 8 będzie czynna wystawa „Interakcje. Dyfuzje czasu”, na
której można oglądać prace: Angeliki Fojtuch, Ewy Bloom Kwiatkowskiej, Pawła Kwieka, Natalii
Lisowej, Fredo Ojdy, Leszka Przyjemskiego i Zbigniewa Warpechowskiego.
Od 24 do 29 IX przy ul. Dąbrowskiego 5 zaplanowano prezentacje performance’ów i działań
performatywnych artystów zaproszonych przez Przemysława Kwieka i Zofię Kuligowską
(współkuratorów edycji). Wystąpią m.in.: Jan Rylke, Jan S. Wojciechowski, Jacek Lilpop, Tomasz
Sikorski, Lenka Klodova (Czechy), Paweł Korbus, Grzegorz Bożek, Siksa, Emrah Gökdemir (Turcja),
Timo Viialainen (Finlandia) oraz pięcioro artystów najmłodszego pokolenia. W tym samym miejscu
w dniach 28 IX–27 X można oglądać wystawę prac Antoniego Karwowskiego. Ten intermedialny
artysta, od 40 lat związany z nurtem sztuki performance, łączy performance z instalacjami, do
których wprowadza projekcje, dźwięki, zapachy, temperaturę.

XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE
Program
16.09.-13.10.2019
galeria ODA, ul. Sieradzka 8
Wystawa „Interakcje. Dyfuzje czasu” Kurator: Grzegorz Borkowski. Artyści: Angelika Fojtuch, Ewa
Bloom Kwiatkowska, Paweł Kwiek, Natalia Lisowa, Fredo Ojda, Leszek Przyjemski, Zbigniew
Warpechowski.
Wernisaż wystawy 24 września 2019, godz. 19.00.
Temat wystawy zmierza do uchwycenia cennego zjawiska artystycznego dokonującego się
współcześnie w sztuce realizowanej na żywo. Działania w bezpośredniej obecności widzów w coraz
większym stopniu wykorzystują nowe media, ale w taki sposób, że powstają inter-media, sytuujące
się pomiędzy już istniejącymi mediami: integrują działania tekstowe z obrazami, film z działaniem
na żywo, obiekt z interakcją. Wystawa przedstawi wybrane przykłady takich intermediów poprzez
prace 8 artystek i artystów powstałe zarówno na przestrzeni wielu lat, jak i te najnowsze.
24-27.09.2019
galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5
Prezentacje performance i działań performatywnych artystów zaproszonych do udziału przez
Przemysława Kwieka i Zofię Kuligowską. Ci artyści, będący jednocześnie współkuratorami tej edycji
Interakcji, wybrali artystów, którzy w swoich realizacjach odniosą się do wstępnie sformułowanego
tematu tej edycji festiwalu który brzmi „Nie pójdziemy dalej niż to”. Temat ma zaprowadzić
artystów w sferę tego co można wydobyć z chwili, skłonić do dogłębnej eksploracji istniejącego
czasu, który jest jedynym materiałem (ideą) do wykorzystania. Istotnym aspektem będzie także
konfrontacja międzypokoleniowa artystów. W tej części wystąpią m.in. Jan Rylke, Jan S.
Wojciechowski, Jacek Lilpop, Tomasz Sikorski, Lenka Klodova (Czechy), Paweł Korbus, Grzegorz
Bożek, Siksa, Emrah Gökdemir (Turcja), Timo Viialainen (Finlandia).
Wystąpienia od godz. 18.00.
Tą część uzupełnią prezentacje performance pięciorga artystów najmłodszego pokolenia. Do udziału
zaproszeni będą studenci i absolwenci kierunków artystycznych jak i twórcy nie legitymujący się
dyplomem ukończenia uczelni artystycznej, którzy czynnie działają w obszarze sztuki performance.

28.09.-27.10.2019
galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5
Wystawa Antoniego Karwowskiego. W ramach każdej edycji festiwalu szerzej prezentowany jest
jeden artysta polski, który wniósł szczególny wkład w rozwój sztuki performance. Antoni
Karwowski - artysta intermedialny, od 40 lat związany z nurtem sztuki performance, organizator,
kurator i niezależny wykładowca. Łączy performance z instalacjami, do których wprowadza
projekcje, dźwięki, zapachy, temperaturę. Sięga do materiałów o bogatych odniesieniach
symbolicznych, w ich wzajemnym napięciu szuka uniwersalnego przesłania. Antoni Karwowski bada
w sposób holistyczny własną pamięć i doświadczenie. Jak twierdzi, samo wystąpienie jest dla niego
tylko składnikiem procesu, tego, co poprzedza i następuje po performansie.
Wernisaż wystawy 4 października 2019, godz. 19.00.
Organizator: Stowarzyszenie Działań Artystycznych „Galeria OFF”
Festiwal dofinansowano ze środków MKiDN z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Patronat medialny: TVP Kultura, "Kalejdoskop"
www.interakcje.org

