3RD PARALLAX
FORUM Katowice
Stereotypy i opowieści. Strategie badawcze dla
edukacji artystycznej

10.30

12.00

Historie i przyszłości

Mediacja państwa narodowego – Abba
i komodyfikacja szwedzkości.

Dyskusja wprowadzająca
Prowadzenie Martin Newth i Pawel Mendrek
z udziałem Maddie Leach, Laury Rosser, Katriny
Hjelde, Patriii Ellis i Lesława Tetli

Sarah Tuck

z dziedziny antropologii kultury, feminizmu. Artystka
zastanawia się nad rolą kobiety w społeczeństwie,
nad przyczynami wykluczenia i historią szaleństwa.
Powtarzającym się motywem w twórczości malarki
jest rola rytuału i magii jako alternatywnych form przekazywania wiedzy i tworzenia wspólnotowości kobiet.

Miejsce: Kino ASP

14.30

Miejsce: Kino ASP

Czwartek, 5 grudnia
9.00

Parallax Discuss Breakfast
Miejsce: ASP cafeteria
10:00–17:00

Lajki, historie i stereotypy / warsztaty
#againststereotypes #przeciwstereotypowi
Gloria Lopez Cleries, Kolbrún Inga Söring,
James Duffy
Miejsce: ASP cafeteria

pojęta jakość życia czterech kobiet przebywających
w domu opieki dla osób starszych. Naszym zamierzeniem jest postawienie pytania o przestrzenie działań
w projektach zaangażowanych społecznie. Nie chodzi
tu jednak o definicje, tylko o praktyczną skuteczność
oraz sposób i sens eksponowania projektów terapeutycznych w galeriach sztuki. Aktywność galeryjna jest
niezwykle ważnym etapem takiego projektu bo dzięki
temu możliwe jest rozpowszechnienie idei. Jaki status
mają projekty terapeutyczne lub dokumentacje takich
działań na forum galeryjnym?

U podstaw stworzenia sieci współpracy w ramach projektu Paralaksa stoi potrzeba zrealizowania jednej z centralnych funkcji szkoły artystycznej, jaką jest wspieranie
krytycznego dialogu. Wraz z innymi wydarzeniami, wystawami i publikacjami doroczne forum stało się kluczowym
momentem, w którym stwarza się przestrzeń do rozwoju
takiego dialogu. Tegoroczne forum zaczniemy zatem dyskusją, do której zachęcamy wszystkich jego uczestników.
Podczas sesji zastanowimy się nad pytaniem: w jaki
sposób tradycja i kultura lokalna wpływa na przyszłość
sztuki w coraz bardziej zglobalizowanym kontekście?
Kwestia ta zostanie przedyskutowana w małych grupach, które cechować będzie zróżnicowanie
kultur i tożsamości. Uczestnicy zostaną zachęceni do
stawiania dalszych pytań, których zadaniem będzie
poszerzenie pola dyskusji i stworzenie agendy dla
dalszych etapów Forum.

artystyczne opowiadają własne historie poprzez performatywne, ucieleśnione transformacje obnażające
stereotypy. Zapośredniczony poprzez ołówek, pędzel,
maszynę do pisania czy ciało nasz bezpośredni sposób
istnienia staje się pełny. Procesy zniekształcania, filtrowania dotykowego, przeciążenia, przekształcania
poprzez media i format mogą przestroić nasze postrzeganie archetypów obecnych w opowieściach stanowiących fundament współczesnej kultury.
16.30
WRO 2019 on Tour

15.30

Od „chodź i rozmawiaj” do „siadaj
i zamknij się”

Stereo-Stories
Przygotowanie i prezentacja: Krzysztof Dobrowolski
Miejsce: Kino ASP

Sally Charlesworth, Eleanor Neason,
Gary Marshall-Stevens
Miejsce: Kino ASP
Trzy różne postawy wobec działalności artystycznej,
połączone wspólnym podejściem do walki ze stereotypami, kwestionujące rolę edukacji artystycznej w kontekście uniwersyteckim. W trakcie prezentacji i dyskusji
zbadany zostanie sposób w jaki współczesne praktyki

w ciągłym ruchu, zwrocie, działaniu.
—— Leonhard Müllner, Robin Klengel, Operation Jane
Walk, AT, 2018, 16:14
Eksperymentalny film krótkometrażowy oparty
o dystopijną grę wieloosobową Tom Clancy’s:
The Division (Ubisoft Entertainment 2016). Cyfrowa strefa wojenna gry została zawłaszczona
na drodze artystycznych zabiegów: wykorzystując
reguły programu komputerowego, militarystyczne
środowisko wykorzystane jest na potrzeby narracyjnej wycieczki po mieście. Gdy tylko to możliwe,
spacerowicze unikają walk i stają się pokojowymi
turystami w cyfrowym świecie, który jest pieczołowitą repliką Manhattanu. Podczas przechadzki po
post-apokaliptycznym mieście omawiane są takie
kwestie jak historia architektury, urbanistyka oraz
ingerencje twórcy gry w tkankę miasta.
—— Chloé Galibert-Laîné i Kevin B. Lee, Bottled Songs
3 & 4, FR/USA, 2018, 12:30
Cykl listów w formie wideo poświęconych pożądaniu, władzy i terroryzmowi w Internecie i mediach
społecznościowych. Nagrane z pulpitów badaczy
filmy opisują i analizują kompulsywne zaangażowanie ich postaci w codzienne wytwarzanie mitów
i fikcji na temat ich samych i innych. Na instalację
składają się część 3 i 4 cyklu. The Spokesman bada
internetowe ślady Johna Cantlie’a, brytyjskiego

Przygotowany z myślą o prezentacji podczas trzeciego
Parallax Forum program wideo odnosi się do tematu
katowickiego spotkania - Stereotypes & Storytelling.
Research Strategies For Art Education. W „potechnologicznej” epoce „postprawdy”, historie opowiadane
przez wybrane do programu prace balansują między
wyobrażeniem a realnością, potencjalnością a diagnozą stanu faktycznego, między mitem a logosem.
Korzystając z różnorodnych strategii i środków artyści

reportera, który został uprowadzony i pojawiał się
w propagandowych filmach Państwa Islamskiego.
My Crush was a Superstar śledzi francuskiego żołnierza ISIS, Abu Abdallaha Guitone’a, podążając
tropem wiadomości, nagrań wideo i postów, aby
zrekonstruować jego istnienie tak w mediach społecznościowych jak i w rzeczywistości.

Piątek, 6 grudnia

Rozważania nad sposobem, w jaki zespół Abba przedstawił i komunikował ideę szwedzkości jako oderwania
się od złożoności historii i polityki powojennej Europy.
12.45

Katowice

Sztuka na co dzień
Prowadzenie: Jolanta Jastrząb i Joanna Zdzienicka
z udziałem, Dominiki Malskiej, Katarzyny
Borkowskiej, Sary Kuzynin

lunch

Miejsce: Kino ASP

13.45

Dominika Kowynia rozmawia
z Agatą Słowak
Miejsce: Kino ASP
Dominika Kowynia porozmawia z Agatą Słowak, artystką sztuk wizualnych, autorką obrazów olejnych,
obiektów przestrzennych i tkanin. W swoich pracach
Agata porusza wątki autobiograficzne, zagadnienia

konstruują w poszczególnych realizacjach osobne
światy, sytuacje, mierzą się z zagrożeniami i głęboko
zakorzenionymi stereotypami. Program Stereo-Stories
to narracyjnne za i przeciw, zestaw prac, w których
ścierają się porządki, wymaga zaangażowania i określenia własnej perspektywy.
Program pokazu:
—— Andres Baron, Printed Sunset (CO, 2017, 06:21)
Praca zasadza się na estetycznym napięciu między
symulacjami wizualnych wyobrażeń zachodu słońca
przedstawionymi na wielkoformatowych planszach
a swobodną intymnością dwóch kobiecych postaci,
które przykuwają nasz wzrok.
—— Daria Jelonek, Technological Nature (DE, 2017,
03:54)
A gdyby tak twój prysznic wytwarzał tęczę, w lodówce można było podziwiać wspaniałości zorzy
polarnej, albo napawać się urokami zachodu słońca
na sztucznym panoramicznym oknie w twoim pokoju? Jak traktował(a)byś technologię wiedząc, że
wszystko kontroluje się za pomocą potęgowania
cudów przyrody?
—— Magdalena Łazarczyk, Zuza Golińska, Nothing
Twice / Nic dwa razy (PL,2017, 06:24)
W realizacji pojawia się figura bliźniaczek, imitujących nie tylko swój wygląd, ale też gesty, czynności

Publikacja obejmuje indywidualne poszukiwania artystyczne, stanowiące platformę do dyskusji nad interesującymi wszystkich autorów zagadnieniami z zakresu
tożsamości płciowej, społecznej i kulturowej. Zróżnicowane dziedzictwo kulturowe trójki autorów (Grecja, Pakistan i Szkocja), odzwierciedla zarówno różnorodność
osób studiujących według nowego programu studiów
magisterskich Chelsea College, jak i zróżnicowanie
głosów stanowiących wkład do dyskusji nad tym, kim
jest i będzie w przyszłości artysta.

Zaproszone autorki projektów terapeutycznych – Sara
Kuzynin, Dominika Malska i Katarzyna Borkowska
opowiedzą o swoich działaniach, które zrealizowały
w ramach dyplomu na kierunku Arteterapia. Autorki
zdecydowały się pracować ze strefami życia powodującymi dyskomfort swoich uczestników w podstawowych sferach codzienności. Pierwszym z zagadnień jest zjawisko integracji w wielokulturowej
grupie dzieci. Kolejnym – charakterystycznym dla
dorosłych – ból i napięcie ciała. Ostatnim – szeroko

11.00

12.00

Dzień drugi: Wprowadzenie

Wpływ nieuświadomionych uprzedzeń
na przebieg studiów artystycznych
pierwszego stopnia

Miejsce: Kino ASP

Laura Rosser, Karen Abadie

11.10

Portland
Georgina Kapralou, Veera Rustomji
i Rosie Dahlstrom
Miejsce: Kino ASP
Trzy studentki studiów magisterskich z wydziału sztuk
pięknych w Chelsea zaprezentuje swoje praktyki i przedyskutuje wspólną publikację zatytułowaną Portland.

w odpowiedzi na nowe okoliczności, ze szczególnym
uwzględnieniem jej relacji ze społeczeństwem. Format
spotkania zakłada dyskusję panelową przechodzącą
w warsztaty, podczas których publiczność będzie
mogła przedstawić własne wyobrażenia na temat
przyszłości szkoły artystycznej.
15.30

Przerwa kawowa
16.00

Lajki, historie i stereotypy: podsumowanie
warsztatów
#againststereotypes // #przeciwstereotypowi
Gloria Lopez Cleries, Kolbrún Inga Söring i James
Duffy
Miejsce: Kino ASP
W ciągu ostatniego roku Gloria, James i Inga pracowali nad koncepcją konstruowania własnego ja i tożsamości w relacji do struktur władzy i mikropolityki.

widniała praca artysty metalowego o pseudonimie
Necrolord. Prezentacja dotyczy idei „estetyki zagłady”
(doom aesthetics) oraz sposobu, w jaki The Grief Prophesy stanowiła próbę skierowania opowieści Dissection na nowe tory.
14.30

Wspomnienia z przyszłości
Martin Newth, Patricia Ellis, Katrine Hjelde
i Ben Fitton

lunch

Miejsce: Kino ASP

13.45

Gdzie kończę ja, a zaczynasz ty?
Maddie Leach
Miejsce: Kino ASP
W roku 2017 Maddie Leach wyprodukowała dla Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej w Göteborgu (Gothenburg International Biennial for Contemporary Art) 12-calową płytę EP, zatytułowaną The Grief
Prophesy (Żałobne proroctwo) Album zawierał dwie
interpretacje utworu instrumentalnego szwedzkiego
zespołu metalowego Dissection, a na jego okładce

W trakcie pobytu na ASP autorzy chcieliby zaproponować problematyzację pojęcia stereotypu w formie
otwartych warsztatów, podczas których tak studenci,
jak i uczestnicy konferencji zaproszeni zostaną do
przeanalizowania możliwości stworzenia nowych imaginariów.
Warsztaty odbędą się w formie otwartego Laboratorium w systemie drop in-drop out (gwarantującym możliwość włączenia się w prace i rezygnację
w dowolnym momencie). Skupimy się na trzech różnych kategoriach, które uznaliśmy za wpływające na
proces formowania się stereotypu: Marki i Reklama
/ przemysł popkulturowy / Turystyka i Polityka. Kategorie te zostaną przedyskutowane w procesie mapowania, spełniającego funkcję narzędzia uwzględniającego różnorodne doświadczenia językowe, bez
przyznawania priorytetowego znaczenia komunikacji
werbalnej.

19.00

ciółmi lub współpracownikami.

7.12.2019

i potencjale sił dynamicznych wypływających z takich
uprzedzeń. W miarę zbliżania się terminu pokazu
dyplomowego student zaczyna reagować w sposób
zaskakujący i ożywczy.
W prezentacji prześledzimy podróż studenta pomiędzy różnymi głosami narracyjnymi, która buduje
jego opowieść snutą pod wiatr stereotypów (nawet,
jeśli nieuświadomionych) prowadząc do stworzenia
potężnej i skutecznej odpowiedzi na napotykane prądy.

W swoim wykładzie-performansie Karen Abadie
i Laura Rosser analizują doświadczenie studenta licencjackich studiów artystycznych na etapie przygotowywania pracy dyplomowej.
Nieuświadomione uprzedzenia wykładowcy ujawniają się powoli, tydzień za tygodniem, zmuszając studenta do nowego typu refleksji nad własną praktyką

*Fika to pojęcie, stan umysłu, postawa i ważny element szwedzkiej
kultury. Wielu Szwedów uznaje znalezienie czasu na fika za niemal
obowiązkowy element każdego dnia. Fika polega na znalezieniu
czasu na wspólną kawę (lub herbatę) i małą przekąskę z przyja-

5.12.2019

rekonstrukcja tej sceny zbudowana z klocków Lego.
Choć ją również szybko wymazano, obraz ten odnalazł się później poza Chinami. Obecnie zdarza mu
się pojawiać wśród pierwszych wyników proponowanych przez wyszukiwarkę Google.
W ramach projektu w roku 2017 wykonano
ponad 300 zrzutów ekranu. Wykorzystano je, aby
stworzyć czasową, pustą, usieciowioną przestrzeń,
w której miniaturki zdjęcia przemieszczają się w granicach ukrytej infrastrukturalnej siatki i poza obrębem zrzutu ekranu, co staje się przyczynkiem
do zgłębiania geopolityki obiegu danych, cenzury
Internetu oraz materialności (re)produkcji obrazów
w odniesieniu do złożonych współoddziaływań parametrów ludzkich i nie-ludzkich.
—— Liliana Piskorska, Public Displays of Affection, PL,
2017, 06:40
Artystka porusza napięcie między pojęciami zgromadzenia publicznego i przestrzeni publicznej. Koncentruję się na fizyczności granic odnoszących się
do tymczasowej legalności zgromadzenia, które wyznaczają linię demarkacyjną pomiędzy uczestnikami
a oddziałami policji chroniącymi zgromadzenia
masowe. Zsynchronizowane policyjne formacje są
w stałym intymnym kontakcie ciała z ciałem, ich
integralność zależy od trwałości skonstruowanych
pomiędzy nimi połączeń, które muszą wyrażać się

Miejsce: Kino ASP

Podczas warsztatów uczestnicy wezmą udział w Fika*,
które stanowi integralną część szwedzkiej kultury.

PL

i ekspresję. To wypadkowa wspólnych wyobrażeń
i poprzednich wcieleń, wzorców z popkultury oraz
echo mitu sobowtóra – Doppelgängera. Indywidualne różnice ulegają zatarciu, nie tylko poprzez
ujednolicony wygląd, ale także próbę zespolenia
mentalnego. Fikcyjnie wykreowane bliźniaczki odbywają podróż poprzez realnie istniejące targowisko
– miejsce wypełnione nieskończoną ilością identycznych, masowo produkowanych przedmiotów – towarów stanowiących obiekt pożądania masowego
odbiorcy, który nabywając je, rezygnuje z własnej
odrębności. Wideo jeszcze raz konfrontuje nas z pojęciem identyczności w kontekście nieustannie przesuwającej się granicy między kopią a oryginałem,
realnością a fikcją, prawdą a symulacją.
—— Winnie Soon, Unerasable Images, HK, 2018,
03:06
Praca przedstawia zrzuty ekranów wyników Google
Image Search dla frazy „六四” („64”) odnoszącej się
do daty protestu studentów na Placu Tiananmen
w Pekinie w roku 1989. Na ikonicznym już zdjęciu
z tego dnia widnieje demonstrant znany jako „Nieznany Buntownik” (natomiast w języku angielskim
jako „Tank Man”), który zastępuje drogę nadciągającej kolumnie czołgów. Fotografię tę władze
chińskie rutynowo cenzurują i blokują dostęp
do niej w Chinach. W roku 2013 krążyć zaczęła

12.45

Paweł Mendrek, Martin Newth

3RD PARALLAX
FORUM

REAL IS A FEELING: Fragments

Panel kreuje fikcyjną rzeczywistość dyskusji toczonej
między czterema jej uczestnikami w roku 2039. Tematem rozważań będą wspomnienia dyskutantów
dotyczące sztuki i edukacji artystycznej w roku 2024.
Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE Chelsea College of Arts godzi się ze swoją peryferyjną pozycją.
Wcześniejsza historia Londynu to historia centrum
potęgi kolonialnej. Obecnie jednak Wielka Brytania
zdążyła już dostosować się do swojej nowej sytuacji
jako kolonialnej placówki USA, oddzielonej od europejskiego kontynentu, z Berlinem jako nowym centralnym ośrodkiem kulturalnym. Dyskutanci podejmą
temat zmian wprowadzonych przez szkołę artystyczną

Sobota, 7 grudnia

Prowadzenie i koordynacja: Philippe Gerlach

19.00

Artyści: Magda Łacek, Michael Adamek, Weronika
Krupa, Klaudia Pisarek, Anhand Kolektiv, Magda
Knapczyk, Kasia Rachuba, Jessica Ciupa, Jagoda
Lukas, Zuza Wasiak, Janina Janicka-Grabowska

Otwarcie

Sex, Suicide, Socialism, Spirit and
Stereotypes
Kurator: Agata Cukierska

Miejsce: pop up gallery (dawny sklep Vena)
Miejsce: CSW Kronika, Rynek 26, Bytom
W ramach tegorocznego Forum Parallax, studenci tegorocznych warsztatów z zakresu mediów obiektywowych „International Studio” wystawią przedstawienie
w toku: REAL IS A FEELING: Fragments
Podczas semestru zimowego studenci koncentrowali się na swoim bezpośrednim otoczeniu, kolegach,
członkach rodziny lub osobach dotąd nieznanych, które
przykuły ich uwagę.
Wykorzystując na bieżąco gotową do użycia
elektronikę użytkową i kładąc główny nacisk nie tyle
na kompozycję czy fotograficzne tropy, co raczej na
bezpośrednią interakcję i świadomość sytuacyjną, autorzy są w stanie wykorzystywać psychikę środowiska,
które zamieszkują.

Artyści: Sally Charlesworth, Rosie Dahlstrom,
James Duffy, Mary Evans, Ben Fitton, Katrine Hjelde,
Jolanta Jastrząb, Karolina Konopka, Kolektyw
Biuro Podróży (Paweł Mendrek, Małgorzata
Szandała, Ewa Zasada), Gloria Lopez Cleries, Gary
Marshall-Stevens, Reyhaneh Mirjahani, Eleanor
Neason, Martin Newth, Johanna Oskarsson, Beate
Persdotter Løken, Rasmus Richter, Laura Rosser,
Secondeditions (Elizabeth Peebles and Marcus
Eisenmann), Alexander Stevenson, Kolbrún Inga
Söring, Veera Rustomji, Miłosz Wnukowski.

3RD PARALLAX
FORUM Katowice
Stereotypes & storytelling. Research strategies for
art education.

Thursday, December 5th

10.30

12.00

Introductory Discussion/ Histories and
Futures
Led by Martin Newth and Pawel Mendrek
with participation of Maddie Leach, Laura Rosser,
Katrine Hjelde, Patricia Ellis and Lesław Tetla
Location: ASP cinema

9.00

Parallax Discuss Breakfast
Location: ASP cafeteria
10:00–17:00

Likes, Stories And Stereotypes/
Workshops
#againststereotypes / #przeciwstereotypowi
Gloria Lopez Cleries, Kolbrún Inga Söring and
James Duffy
Location: ASP cafeteria

possibilities of acting within socially engaged projects.
What we are interested in, however, are not definitions
but the effectiveness and the manner and sense of
presenting therapeutic projects at art galleries. The
exhibition activities make up an important stage of
such projects as they facilitate the dissemination of
ideas. What status do therapeutic projects or documentations of such actions have in the art gallery?
15.30

From Walk And Talk, To Sit Down And
Shut Up

The Parallax Network has evolved from a desire to
enact one of the central roles of the art school; to
encourage critical dialogue. The annual forum has
become a key moment, along with other events, exhibitions and publications, when space is created for
the dialogue to develop. This year’s forum will therefore start with a discussion that invites participation
from everyone attending the forum. The session will
focus on the question: How does tradition and local
culture inform the future of art in an increasingly
global context?
Small groups will discuss this question, bringing
perspectives of the different cultures and identities in
the room. Participants will be invited to pose further
questions which will open up the discussion more
broadly and set the agenda for rest of the Forum.

paintbrush, typewriter, the body; our immediate mode
of being is replete. Processes of distortion, haptic filtering, overload, translation across media and format
can retune our perception of archetypes found in the
stories which underpin contemporary culture.
Screenings:
—— SC Translation of media via haptic filtering, Video
2019, 2 minutes
—— GMS Crudely Staying Sane: Moving Image Medley
2019, 3 minutes
—— EN And as our Bodies, so our Minds Cramp, Video
2019, 3 minutes
16.30

Sally Charlesworth, Eleanor Neason, Gary MarshallStevens

WRO 2019 on Tour #7
Stereo-Stories

Location: ASP cinema
Selection and presentation: Krzysztof Dobrowolski
Three differing approaches to artistic agency, which
share common ground in tackling stereotypes, will
question the role of art education in the context of
a university. The presentation and discussion will explore how contemporary art practices tell their stories
through performative, embodied transformations
that expose stereotypes. Mediated through pencil,

—— Leonhard Müllner, Robin Klengel, Operation Jane
Walk, AT, 2018, 16:14
An experimental short film based on the dystopian multiplayer shooter Tom Clancy’s: The Division
(Ubisoft Entertainment 2016). The game’s digital
war zone is appropriated with the help of an artistic operation: within the rules of the software,
the militaristic environment is being re-used for a
narrative city tour. The urban strollers avoid the
combats whenever possible and become peaceful
tourists of a digital world, which is a detailed replica
of Midtown Manhattan. While walking through the
post-apocalyptic city, issues such as architecture
history, urbanism and the game developer’s interventions into the urban fabric are being discussed.
—— Chloé Galibert-Laîné i Kevin B. Lee, Bottled Songs
3 & 4, FR/USA, 2018, 12:30
A series of video letters investigating desire, power
and terrorism in online and social media. The videos,
recorded from the researchers’ desktops, depict and
interrogate their subjects’ compulsive engagement
in the production of everyday myths and fictions
about themselves and others. Here are presented
Chapters 3 and 4. “The Spokesman” investigates
the online traces of John Cantlie, a British news reporter who was kidnapped and appeared in several
Islamic State propaganda videos. “My Crush was

Location: ASP cinema
The video program prepared for presentation during
the third Parallax Forum refers to the topic of the Katowice meeting - Stereotypes & Storytelling. Research
Strategies For Art Education. In the „post-technological”

a Superstar” tracks a French ISIS fighter, Abu Abdallah Guitone, through a trail of messages, videos
and postings to uncover his existence in both social
media and reality.

Friday, December 6th
11.00

Day 2 Introduction
Pawel Mendrek and Martin Newth
Location: ASP cinema

Mediating the Nation State – Abba and
the Commodification of‚ Swedishness’
Sarah Tuck
Location: ASP cinema
A consideration of how Abba imaged and communicated‚ Swedishness’ as a disengagement from the
complexities of post war European history and politics.

topics. The artist reflects on the social role of the
woman, the causes of exclusion and the history of
madness. The recurrent motif in her art is the function of the ritual and magic as alternative forms of
transferring knowledge and creating the community
of women.

Katowice

14.30

Art For Every Day
Led by Jolanta Jastrząb and Joanna Zdzienicka
with participation of Dominika Malska, Katarzyna
Borkowska, Sara Kuzynin

12.45
Location: ASP cinema

lunch
13.45

Dominika Kowynia talks with Agata
Słowak
Location: ASP cinema
Dominika Kowynia will be speaking with Agata Słowak,
a visual artist, author of oil pictures, spatial objects
and textiles. Agata’s works feature autobiographical
themes and anthropological, cultural and feminist

era of „post-truth”, the stories told by the works selected for the program balance between imagination
and reality, potentiality and diagnosis of the facts,
between myth and logos. Using a variety of strategies and means, the artists construct separate worlds
and situations in individual projects, face threats and
deeply rooted stereotypes. Stereo-Stories is a narrative pros and cons, a set of works in which clash of
orders requires commitment and determination of
one’s own perspective.

Sara Kuzynin, Dominika Malska and Katarzyna
Borkowska, authors of therapeutic projects have been
invited to speak about their activities conducted as
part of their Art therapy diploma works. They decided to focus on those spheres of everyday life which
cause discomfort to the projects’ participants. The first
issue concerns the integration within a multicultural
group of children. The next – typical of adult participants – body pain and tension. The last – the broadly
defined life quality of four elderly women, residents
of a nursing home. Our intention is to examine the

Screening program:
—— Andres Baron, Printed Sunset, CO, 2017, 06:21
The aesthetic tension between the simulated visual
representation of the phases of a sunset, reproduced onto large-scale boards, is juxtaposed with
the easy intimacy of the two female subjects who
hold our gaze.
—— Daria Jelonek, Technological Nature, DE, 2017,
03:54
What if your shower could cause a rainbow, you
could encounter the wonder of the Northern Lights
in your fridge or observe the sunset in your artificial
panorama window? How would you view technology
if you realized everything was controlled through
an augmentation of nature’s wonders?
—— Magdalena Łazarczyk, Zuza Golińska, Nothing

Twice (Nic dwa razy), PL, 2017, 06:24
In the production there appears a figure of twins,
imitating not only each other’s appearance, but
also gestures, activities and expression. It is the
result of common perceptions and previous incarnations, patterns from pop culture and the echo of
the Doppelgänger myth. Individual differences are
blurred, not only by a unified appearance, but also
by an attempt at mental union. Fictitiously created
twins make a journey through a real marketplace
– a place filled with an infinite number of identical,
mass-produced objects – goods constituting the object of desire of a mass recipient who, by purchasing
them, gives up their own separateness. The video
confronts us again with the concept of identity in
the context of the ever-shifting boundary between
the copy and the original, reality and fiction, truth
and simulation.
—— Winnie Soon, Unerasable Images, HK, 2018, 03:06
The artwork presents screenshots from Google
Image Search results for the search term “六四”
(“64”), a reference to the date of the student-led
Tiananmen Square Protest in Beijing in 1989. The
most iconic image of that day depicts an unknown
protestor known as ‘Tank Man’ facing down a
column of advancing tanks. This photograph is
routinely censored by authorities and blocked from

concerns including sexual, social and cultural identity.
The three artists’ cultural heritage is diverse (Greece,
Pakistan and Scotland) reflecting both the diversity of
the range of artists on the recently reimagined MA
programme at Chelsea and the diversity of voices
contributing to what art is and will be in the future.

In this presentation, we will track this student’s
journey through various narrative voices that contributes to their story in the face of a prevailing wind of
stereotype (albeit unconscious) leading to the production of a powerful and impactful response to these
undercurrents.

12.00

12.45

lunch

The impact of unconscious bias in
undergraduate Fine Art teaching

13.45

Laura Rosser and Karen Abadie

Where do I end and you begin?
Maddie Leach

Location: ASP cinema

Georgina Kapralou, Veera Rustomji and Rosie Dahlstrom
Location: ASP cinema
3 MA Fine Art Students from Chelsea will present their
practices and discuss their collaborative publication
Portland. The publication draws together the artist’s
individual research as a platform for discussing shared

15.30

Tea time
16.00

Likes, Stories and Stereotypes/ workshops
summary
#againststereotypes / #przeciwstereotypowi
Gloria Lopez Cleries, Kolbrún Inga Söring and
James Duffy
Location: ASP Cinema
During the past year Gloria, James and Inga have
been working with the concept of the construction of
the self and identity in relation to power structures
and micro-politics. In the light of ASP they would like
to take the opportunity to problematize the idea of the
stereotype in the form of an open laboratory, where
students and conference attendees alike are invited
to come around and explore with us the possibility of
new imaginaries.
The workshop will take place in the form of an
open, drop in – drop out Laboratory. We will look at

en
5.12.2019

7.12.2019

any search results in China. In 2013, a Lego reconstruction of the Tank Man image started circulating
before it, too, was quickly erased. Nevertheless, the
image was later found beyond China, and it occasionally prioritizes on the first few rows of Google
image search.
With more than 300 screenshots were taken
in 2017, the project aims to create a temporal
and empty networked space where the thumbnail
image(s) move within the hidden infrastructural grid
and beyond the screenshot’s frame, examining the
geopolitics of data circulation, internet censorship,
the materiality of image (re)production through
complex entanglement of human and nonhuman
parameters.
—— Liliana Piskorska, Public Displays of Affection, PL,
2017, 06:40
The artist explores tensions between the notions of
the public meeting and public space. She focuses
on the physicality of limits circumscribing the temporary legality of a public meeting which form a
dividing line between the participants and the police
who protect the assembly. The synchronized police
troops are in permanent, intimate, body-to-body
contact, their integrity hinging on the endurance of
connections which must be expressed in constant
movement, shifts, and action.

14.30

Memories of the Future
Patricia Ellis, Katrine Hjelde and Ben Fitton
Location: ASP Cinema

11.10

Portland

3RD PARALLAX
FORUM

Location: ASP Cinema
In this performance lecture, Karen Abadie and Laura
Rosser explore the experience of one Fine Art BA student as they approached their degree show.
A practice tutor’s unconscious biases revealed
themselves slowly over a series of weeks, requiring
the student to reflect differently on their practice, on
the potential power dynamics that emerge from these
biases and, as time slowly ticked away towards their
degree show, the student’s response was surprising
and enlivening.

three different categories which we have identified as
influential in the forming of the stereotype; Brands and
Advertising / pop-culture industry/ Tourism and Politics. These categories will then be discussed, through
a mapping process which will function as a tool of accommodating different linguistic experiences by not
prioritizing verbal communication.
During the workshop Fika* will be provided for
participants, as it is an integral part of Swedish culture.
* Fika is a concept, a state of mind, an attitude and an important
part of Swedish culture. Many Swedes consider that it is almost
essential to make time for fika every day. It means making time
for friends and colleagues to share a cup of coffee (or tea) and a

In 2017 Maddie Leach produced a 12” EP titled The
Grief Prophesy for Gothenburg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA). The album contained two interpretations of an instrumental track
by Swedish black metal band Dissection, and a cover
image by extreme metal artist Necrolord. This presentation considers the idea of “doom aesthetics” and
how The Grief Prophesy attempted a détournement
of Dissection’s story.

For the 2019 edition of Parallax: “Storytelling and
Stereotypes”, the students of this years LensbasedMedia Class “International Studio” stage the Workin-Progress show: REAL IS A FEELING: Fragments.
Throughout the winter-semester they focused on their
immediate surrounding; peers, family members or
formerly strangers that caught their interest. Implementing ready-to-use consumer electronics into their
workflow and laying the main emphasis on direct
interaction and situational awareness rather than
composition and photographic tropes, they are able
to tap into the psyche of the environment they inhabit.

little something to eat.

Saturday, December 7th

19.00

19.00

Real is a Feeling: Fragments

Sex, Suicide, Socialism, Spirit and
Stereotypes

Coordination by Philippe Gerlach
Artists: Magda Łacek, Michael Adamek, Weronika
Krupa, Aleksandra Rajnisz-Podlaska, Anhand Kolektiv, Magda Knapczyk, Kasia Rachuba, Jessica
Ciupa, Jagoda Lukas, Zuza Wasiak, Janina JanickaGrabowska
Location: ASP pop up gallery (ex Vena Shop)

Exhibition opening curated by Agata Cukierska
Location: CSW Kronika, Rynek 26, Bytom
Artists: Sally Charlesworth, Rosie Dahlstrom, James
Duffy, Mary Evans, Ben Fitton, Katrine Hjelde,
Jolanta Jastrząb, Karolina Konopka, Kolektyw

The panel sets up a fiction where the three participants have a discussion in the year 2039. They will
discuss their recollection of art and art education
from 2024.
Having left the EU, Chelsea College of Arts has
come to terms with its position on the periphery.
London’s previous history is as the centre of colonial
power. But now, the UK has adjusted to its new context as a colonial outpost of the USA and estranged
from the European mainland, the cultural centre
having completed its relocation to Berlin. The participants will discuss the changes that the art school
has instigated in response to its new context with
particular focus on its relationship to society. The
format of the session is for the panel discussion to
open up into a workshop, where the audience are
asked to contribute to ideas about what the art school
of the future should be.

Biuro Podróży (Paweł Mendrek, Małgorzata
Szandała, Ewa Zasada), Gloria Lopez Cleries, Gary
Marshall-Stevens, Reyhaneh Mirjahani, Eleanor
Neason, Martin Newth, Johanna Oskarsson, Beate
Persdotter Løken, Rasmus Richter, Laura Rosser,
Secondeditions (Elizabeth Peebles and Marcus
Eisenmann), Alexander Stevenson, Kolbrún Inga
Söring, Veera Rustomji, Miłosz Wnukowski.

