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*Ręcznik means towel in case you were wonderingISSN: 2657-8174

RĘCZNIK EKSTRA



LAZNIA has done something very significant. They have 
washed the dirt from artists. It’s better to be in LAZNIA than 
to look for soap. A towel of art. Totart. Wipe yourself down!

Paulus i Brzóska, założyciele grupy Totart
(życzenia złożone z okazji XX-lecia CSW ŁAŹNIA)

Paulus and Brzóska, founders of the Totart group
(wishes on the 20th anniversary of the founding of laznia cca)

ŁAŹNIA zrobiła bardzo ważną rzecz. Obmyła artystów 
z ich brudu. Lepiej być w ŁAŹNI, niż szukać mydła.
Ręcznik sztuki. Totart. Wytrzyj się sam!
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Projekt STUDIOTOPIA dobiega końca, to 
dobry czas na podsumowania. Przedsięwzięcie 
rozpoczęło się spotkaniem w przedpandemicz-
nym świecie, jesienią 2019 roku. Podczas trzech 
lat trwania projektu nasza rzeczywistość uległa 
gwałtownej zmianie, jednak pytania stawiane 
w projekcie nie straciły na aktualności. Ważnym 
elementem tego międzynarodowego przedsię-
wzięcia były Cele Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ, ambitny program przebudowy współczes- 
ności. Siedemnaście wyzwań doby antropocenu 
włączonych zostało w obszar artystyczno-
-naukowych dyskusji. Do czego doprowadzi 
połączenie tych dwóch dyscyplin? Czy podej-
ście transdyscyplinarne może stać się znakiem 
naszych czasów? Czy połączenie sił artystów 
i naukowców przyniesie nowe rozwiązania dla 
globalnych wyzwań? To tylko kilka pytań, które 
pojawiły się podczas realizacji projektu.

STUDIOTOPIA to wspólne przedsięwzię-
cie ośmiu europejskich instytucji: Center for 
Fine Arts (BOZAR) oraz GLUON w Brukseli, 
Ars Electronica w Linz, Cluj Cultural Centre 
w Kluż, Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 
w Gdańsku, Onassis Cultural Centre w Atenach, 
Vrije Universiteit Amsterdam i Laboral w Gijón.

 W ramach projektu odbyło się szereg działań: 
rezydencji, wystaw, pop-up labs, warsztatów 
i rozmów. Celem przedsięwzięcia było zwiększe-
nie świadomości oraz wspieranie kreatywnych 
i krytycznych refleksji na temat wyzwań śro-
dowiskowych poprzez zwiększenie współpracy 
pomiędzy instytucjami kultury a ośrodkami 
badawczymi, uniwersytetami, laboratoriami 
innowacji, twórcami i obywatelami Europy.

Ważnym elementem projektu były rezydencje, 
w ramach których artyści zaprosili do swoich 
pracowni naukowców. Pracowni rozumianych nie 
jako fizyczne miejsce tworzenia artystycznego 
przedmiotu, ale proces inkubowania idei, tran-

As the STUDIOTOPIA project is drawing to 
a close, it is a good time to take stock. The project 
began with a meeting in a pre-pandemic world, 
in the autumn of 2019. During the three years of 
the project, our reality has changed rapidly, but 
the questions posed by the project have not lost 
their relevance. The UN Sustainable Development 
Goals, an ambitious programme for the remod-
elling of the modern age, have constituted an 
important element of this international endeav-
our: seventeen challenges of the Anthropocene 
era were incorporated into the artistic and scien-
tific discussions. What will the merging of these 
two disciplines lead to? Can a transdisciplinary 
approach become a sign of our times? Can the 
combination of the forces of artists and scientists 
bring new solutions to global challenges? These 
are just a few of the questions that arose during 
the project.

STUDIOTOPIA is a joint venture between 
eight European institutions: Centre for Fine Arts 
(BOZAR) and GLUON in Brussels, Ars Electronica 
in Linz, Cluj Cultural Centre in Cluj, LAZNIA Centre 
for Contemporary Art in Gdańsk, Onassis Cultural 
Centre in Athens, Vrije Universiteit Amsterdam 
and Laboral in Gijon.

 The project encompassed a range of activities: 
residencies, exhibitions, pop-up labs, workshops 
and talks. Its aim was to raise awareness and 
foster creative and critical reflection on envi-
ronmental challenges by increasing collaboration 
between cultural institutions and research cen-
tres, universities, innovation labs, creators and 
European citizens. 

Residencies in which artists invited scien-
tists into their studios - studios understood not 
as a physical place where an artistic object is 
created, but as a process of incubating ideas, 
a transdisciplinary laboratory - for dialogue were 
an important component of the project. During 

WSTĘP | PREFACE

Tekst: Agnieszka Kulazińska, Aleksandra Księżopolska 
Koordynatorki projektu STUDIOTOPIA

Agnieszka Kulazińska, Aleksandra Księżopolska 
STUDIOTOPIA project coordinators

Wstęp
Preface
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sdyscyplinarne laboratorium dialogu. W ciągu 
siedemnastu miesięcy trwania STUDIOTOPII 
trzynastu artystów i ponad trzynastu naukow-
ców miało wyjątkową możliwość współpracy, 
wymiany pomysłów, wiedzy i metodologii. 

Oswaldo Maciá był artystą/rezydentem z ra-
mienia CSW ŁAŹNIA. W otwartym naborze 
zaprosił do współpracy dwójkę naukowców, 
wulkanologa Chrisa Beana oraz neuorobiolożkę 
Emilię Leszkowicz. Efekt końcowy zaprezento-
wany został na trzech wystawach w Gdańsku, 
Brukseli i Kluż.

Drugim istotnym elementem STUDIOTOPII 
był program pop-up labs. W programie CSW 
ŁAŹNIA te tymczasowe laboratoria przybierały 
różne formy – wystaw, warsztatów, dyskusji. Ich 
wspólnym elementem była możliwość bezpo-
średniego doświadczenia zagadnień związanych 
z wyzwaniami współczesności oraz konieczności 
predykcji świata zmierzchu antropocenu.

Wydanie Ręcznik Ekstra jest próbą przy-
bliżenia procesu, jaki miał miejsce w trakcie 
tworzenia/rozwoju projektu STUDIOTOPIA. 

the seventeen months of STUDIOTOPIA, 13 art-
ists and over 13 scientists were given a unique 
opportunity to collaborate and exchange ideas, 
knowledge and methodologies. 

Oswaldo Maciá was the artist-in-residence 
on behalf of the LAZNIA CCA. In an open call, he 
invited two scientists, volcanologist Chris Bean 
and neurobiologist Emilia Leszkowicz, to collab-
orate. The final result was presented at three 
exhibitions in Gdańsk, Brussels and Cluj.

The second major element of STUDIOTOPIA 
was the pop up lab programme. Within the pro-
gramme of the LAZNIA CCA, those temporary 
laboratories took various forms - exhibitions, 
workshops, discussions. Their common denomi-
nator was the opportunity to directly experience 
issues related to the present day challenges and 
the need to predict the world of the twilight of 
the Anthropocene.

The issuance of Ręcznik Ekstra (Towel Extra) 
is an attempt at an insight into the process that 
took place during the creation/development of 
the STUDIOTOPIA project - which is an extremely 

Noise Aquarium, CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA CCA 2, 2020

Fot./ Photo: Adam Bogdan
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Jest to zadanie niezwykle trudne. Jak bowiem 
zmieścić na kilkudziesięciu stronach wszyst-
kie spotkania, dyskusje, wymiany myśli, spory 
wypełniające te ponad dwuletnie artystyczno-
-naukowe negocjacje? Można było poznać ich 
efekt, odwiedzając trzy wystawy w Gdańsku, 
Brukseli i Kluż oraz w publikacjach im towarzy-
szących. W niniejszym magazynie prezentujemy 
teksty artystyczno-naukowych duetów powsta-
łe na początku współpracy, umożliwiając tym 
samym przyjrzenie się wstępnej fazie kooperacji. 
Większość z nich opublikowana została na blogu 
STUDIOTOPII w 2021 roku, kilka z nich zosta-
ło uaktualnionych. Magazyn jest także próbą 
stworzenia kalendarium działań CSW ŁAŹNIA, 
które odbyły się w ramach tego projektu. Tak jak 
napisałyśmy na początku, STUDIOTOPIA powoli 
dobiega końca, nie kończy się jednak proces 
zainicjowanego w jej ramach dialogu. Niektóre 
z artystyczno-naukowych duetów kontynuują 
swoje rozważania, by pogłębić problematykę 
swoich przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że ni-
niejsza publikacja przybliży Państwu proces 
poszukiwań wspólnego języka dla dwóch dys-
cyplin, by przy jego można było odpowiedzieć 
na wyzwania naszej współczesności. •

difficult task. How could one possibly fit all the 
meetings, discussions, exchanges of ideas and 
disputes that filled more than two years of ar-
tistic and scientific negotiations into a few dozen 
pages? Their results could be seen at three ex-
hibitions in Gdańsk, Brussels and Cluj and in the 
publications accompanying them. Therefore, 
this magazine presents the texts created by 
the artistic-scientific duos at the beginning of 
their collaborations, providing an opportunity of 
insight into the initial cooperation phase. They 
were mostly published on STUDIOTOPIA's 2021 
blog – a few of which have been updated. The 
magazine is also an attempt to create a calendar 
of the activities of the LAZNIA CCA that took 
place as part of the project. As stated at the 
beginning, STUDIOTOPIA is slowly coming to an 
end, but the process of dialogue initiated within 
it is not over. Some of the artist-scientist duos 
are continuing their deliberations to deepen the 
issues addressed in their projects. We hope that 
this publication will bring you closer to the pro-
cess of finding a common language for the two 
disciplines in order to respond to the challenges 
of our contemporary times. •

Hypercomf

Bentosowe lastryko / Benthic Terrazzo, CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA CCA 2, 2022

Fot. / Photo: Adam Bogdan
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Karolina Żyniewicz
Znaki naszych czasów / Signs of Our Times, CSW ŁAŹNIA 1 / LAZNIA CCA 1, 2021
Fot. / Photo: Adam Bogdan

Oswaldo Maciá / Chris Bean, Emilia Leszkowicz, Instalacja dźwiękowo-zapachowa Korupcja i Świadomość
Sound and Olfactory installation Corruption and Consciousness, Korzenie / Roots,
CSW ŁAŹNIA 1 / LAZNIA CCA 1, 2022, Fot. / Photo: Adam Bogdan
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Przejście Północno-Zachodnie to droga pomię-
dzy Oceanem Spokojnym a Atlantyckim biegnąca 
przez labirynt ruchomych brzegów, okrytych 
mgłą ławic i zamarzniętego lodu. Przez wieki 
odkrywcy próbowali znaleźć przejście do Indii, że-
glując po tych arktycznych wodach. Udało się to 
dopiero Amundsenowi, który w latach 1903–1906 
jako pierwszy przebył tę trasę łodzią. W ostat-
nich, smutniejszych czasach globalne ocieplenie 
otworzyło je dla regularnej żeglugi.

Dla francuskiego filozofa Michela Serresa to 
mityczne przejście jest metaforą drogi łączącej 
sztukę i naukę. W swej klasycznej już publikacji 
z 1980 roku, Przejście Północno-Zachodnie, opi-
suje je jako wąski, lawirujący tor wodny, który 
otwiera się po to, by za chwilę zostać ponownie 
zablokowanym przez ciężar kry, na przemian 
topiącej się i zamarzającej, szlak manewrują-
cy wokół zmieniających się wysepek, nigdy nie 
pozostający taki sam przez dłuższy czas. Dla 
Serresa jest to przejście między naukami ści-
słymi a humanistycznymi lub mówiąc bardziej 
ogólnie, między nauką a sztuką – nieprzewidy-
walna i ciągle zmieniająca się droga, trudna do 
przebycia oraz nieustannie mutująca.

 Serres – z wykształcenia matematyk, filolog 
klasyczny i filozof – odbywa własną wędrówkę 
po sztuce i nauce, poruszając się pomiędzy nimi 
zygzakiem, od nauk humanistycznych do ma-
tematyki i z powrotem. Oszałamia czytelnika 
łatwością przemieszczania się między różnymi 
dyscyplinami i dziedzinami sztuki, co stanowi 
cechę charakterystyczną jego rozległego i nie-
zmiennie interesującego dorobku. Każdy Francuz 
zna Serresa dzięki Petite Poucette (Calineczka) 
– skromnej deklaracji wiary w przyszłość, która 
odniosła spektakularny sukces w 2012 roku. 
Niemniej jednak jest on mało znany poza gra-

The Northwest passage is a northern route 
between the Pacific and the Atlantic oceans, 
through a labyrinth of moving shores, mist banks 
and frozen ice. For centuries, explorers have tried 
to find a passage to India by navigating these artic 
waters. They did not succeed until Amundsen in 
1903-1906 was the first to complete the passage 
by boat. In more recent and sadder times, global 
warming opened it for regular shipping. 

 
The French philosopher Michel Serres uses 

this mythical passage as a metaphor for the 
road that brings art and science together. In 
his 1980 classic, The Northwest Passage, he de-
scribes it as a narrow, ever-twisting fairway that 
opens up, then is blocked again by the weight of 
floes that melt then freeze up again, twisting 
around changing islets, never staying the same 
for longer periods of time. This is, for Serres, 
the passage between the exact sciences and 
the human sciences, or more generally speak-
ing, between science and art: an unpredictable 
and ever-changing route, arduous to walk on, 
continuously mutating.

 
Trained as a mathematician, classical philolo-

gist as well as a philosopher, Serres embarks on 
his own itinerary in art and science, zigzagging 
from science to art to human science to mathe-
matics and back again. He dazzles the reader with 
that easy tacking between various disciplines and 
the arts, which is the hallmark of his vast and al-
ways interesting oeuvre. Every Frenchman knows 
Serres because of Petite Poucette or Thumbelina, 
his little declaration of confidence in the future 
that was a resounding success in 2012. Yet, he 
is too little known outside his country. One of 
the reasons might be his magnificently poetic 
French, which earned him a seat in the famous 
Académie française. Even the best translator 

50 000 000 odcieni sztuki w nauce
lub nauki w sztuce
50.000.000 shades of art between science, 
or of science between the arts

Tekst: Adriaan Eeckels, lider projektu SciArt, 
Joint Research Centre

Text by: Adriaan Eeckels, project leader SciArt, 
Joint Research Centre
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nicami Francji, a jedną z przyczyn może być 
jego wspaniały, poetycki francuski, który za-
gwarantował mu miejsce w słynnej Académie 
Française. Koniec końców nawet najlepszy tłu-
macz nie podoła jego często poetyckim, a zawsze 
pouczającym tournures de phrase, czyli nieocze-
kiwanym meandrom zdań. Serres kręci się, czy 
raczej kołysze się niczym tancerz, przeskakując 
od jednego wglądu do kolejnego, często kreśląc 
ścieżkę na mapie poszerzającej się wiedzy sre-
brem czystego odkrycia, nieodmiennie łącząc 
dziedziny i dyscypliny, zawsze dochodząc do 
zaskakujących spostrzeżeń.

W swoim przemówieniu z 1959 roku zaty-
tułowanym Dwie kultury i rewolucja naukowa 
(opublikowanym później jako Dwie kultury)  
C.P. Snow wzywał do lepszego poznania, a co 
za tym idzie, do docenienia nauki przez społe-
czeństwo, które było wciąż zdominowane przez 
literacki establishment. Opisując te dwie kul-
tury jako te, które nic o sobie obie nawzajem 
nie wiedzą, Snow ukazuje je jako nieodwra-
calnie odrębne: drugie prawo termodynamiki 
powinno być fetowane jako zabytek kultury na 
równi z 40. symfonią Mozarta, zaś naukowcy 
nie będą potrafili czytać Szekspira, a literaci 
nie będą rozumieli podstaw fizyki, nie mówiąc 
już o fizyce kwantowej. 

Snow w zasadzie apelował o większy udział 
nauki w brytyjskiej edukacji, gdy porównywał 
systemy szkolnictwa różnych krajów, głów-
nie Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec i Związku 
Radzieckiego. Choć był to w pełni uzasadniony 
punkt widzenia, przyćmił go sukces wspomniane-
go skromnego przemówienia i namiętna debata, 
którą wywołał, przeciwstawiająca sobie naukow-
ców i literatów. 

„Taka przepaść między nauką i sztuką nie ist-
nieje. W ogóle. 

Dlatego wielu uczestników STUDIOTOPII upra-
wia SciArt: przezwyciężyli to, co nie jest niczym 
więcej niż konstruktem kulturowym”.

 Dwie kultury stały się w ten sposób synonimem 
rozdźwięku między sztuką a nauką. Pomińmy 
jednak znaczenie wspomnianej debaty w Wielkiej 
Brytanii i w innych krajach czy też wpływ, jaki 
wywiera ona do dnia dzisiejszego, a zamiast tego 
skupmy się na wysoce symbolicznej roli przemó-
wienia Snowa. Dało ono początek imponującej 
literaturze naukowej na temat jego wpływu 

will in the end betray Serres’ often poetic but 
always enlightening tournures de phrase – or 
twists of sentence. And Serres twists nay, rather 
swings as a dancer, jumping from one insight 
to another, often tracing his path on a map of 
expanding knowledge with the silver of pure dis-
covery, always combining fields and disciplines, 
always arriving at startling insights.

 In his 1959 speech on The Two Cultures and 
The Scientific Revolution (later published as The 
Two Cultures), C. P. Snow called for a better 
knowledge and hence, appreciation of science by 
a society still dominated by its literary establish-
ment. Presenting the two cultures as mutually 
ignorant, Snow depicts them as irremediably 
separate: the second law of thermodynamics 
should be feted as a cultural monument on a par 
with Mozart’s fortieth symphony. Yet scientists 
will not be able to read Shakespeare, nor will lit-
erary wo.men understand the basics of physics, 
let alone quantum physics. 

Snow basically called for more science in 
British education, comparing the educational 
systems of different countries, mostly the UK, 
the USA, Germany and the Soviet Union. While 
this was an entirely justified point of view, it was 
eclipsed by the success of the little speech and 
the furious debate it provoked, pitting scientists 
against literary wo.men.

 
"There is no such a chasm between science 
and the arts. At all. 

That is why many STUDIOTOPIA participants 
practice SciArt: they have overcome what is 
nothing more than a cultural construct."

 The Two Cultures thus became a synonym for 
the rift between art and science. Let us leave 
aside the importance of this debate in the UK 
and beyond or its influence even until today and 
stick to the highly symbolic role of the speech. 
It gave rise to an impressive trove of academic 
literature on its influence and effects, readily 
quoted whenever science and art are discussed 
together – and often, in stark opposition. All of 
these manifold documents, articles, studies and 
blogs can deny or endorse the rift between art 
and science, but nobody has ever succeeded, 
since C. P. Snow, to undo this distancing. Suffice it 
to say that, once this kind of opposition is created, 
it is very difficult to overcome (as the political 
polarisation of these days demonstrates). Snow 
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i skutków, chętnie cytowanej za każdym razem, 
gdy nauka i sztuka potraktowane są łącznie 
w dyskusji, a przy tym często w ostrej opozycji. 
Wszystkie powstałe dokumenty, najróżniejsze 
artykuły, opracowania i blogi mogą zaprzeczać 
lub potwierdzać istnienie rozdźwięku między 
sztuką a nauką, lecz od czasu wypowiedzi C.P. 
Snowa nikomu nie udało się go zlikwidować. Dość 
stwierdzić, że raz ustalona opozycja jest bardzo 
trudna do przezwyciężenia (czego ilustracją jest 
dzisiejsza polaryzacja polityczna). Sam Snow 
był zarazem wydawanym powieściopisarzem 
i uznanym, publikującym naukowcem, łączą-
cym z powodzeniem obie te dziedziny. Nawet 
jeśli nie miał takiego zamiaru, stał się symbolem 
tego, co wielu określało – często z niezachwianą 
pewnością – jako przepaść, otchłań, głębokie 
rozszczepienie, którego nie da się pokonać.

Taka przepaść między nauką a sztuką nie 
istnieje. W ogóle. Dlatego wielu uczestników 
STUDIOTOPII praktykuje SciArt, gdyż prze-
zwyciężyli to, co nie jest niczym więcej niż 
konstruktem kulturowym. Wyruszyli, i to nie raz, 
w trudną podróż, która zaprowadziła ich na 
północny zachód, przekonując się, że można nią 
znacznie łatwiej wędrować, niż wskazywałby 
na to dawny sposób myślenia. Przekonali się, 
że trasy, choć czasem trudne, są nieodmien-
nie absorbujące i często wzbogacające ponad 
wszelkie oczekiwanie. Dzięki temu zrozumieli, że 
ten konstrukt kulturowy przestał być aktualny 
i należy do przeszłości, a przy tym utrudnia nam 
reagowanie na pilne potrzeby bieżących czasów 
z ich licznymi kryzysami i wielkimi wyzwaniami.

 
„Jeśli chcemy w pełni odkrywać nasze człowie-
czeństwo, musimy pamiętać, że nie ma dobrej 
sztuki bez nauki, dobrej nauki bez sztuki”.

 Nie twierdzę, że wypowiadam się w imieniu 
każdego uczestnika tego ekscytującego i istot-
nego projektu, lecz wierzę, że większość z nas 
postrzega różnicę między sztuką a nauką raczej 
jako różnicę stopniowania i ma świadomość, że 
istnieje nie 50 odcieni, ale co najmniej 50 000, 
jeśli nie 50 000 000 odcieni sztuki w nauce lub 
nauki w sztuce. 

Nie jest to kwestia przeciwległych biegunów 
i bogactwa odcieni pomiędzy nimi, lecz okręgu 
o 360 stopniach. Serres wiedział, że im dłużej 
podróżuje się po tym niekończącym się okręgu, 
tym więcej można dostrzec niuansów i subtelno-
ści. Ów okrąg nie ma przeciwstawnych biegunów 

himself was a published novelist and an affirmed 
scientist, combining both with success. Even if he 
did not intend it as such, he has become a symbol 
of what many have defined, often with absolute 
certainty, as a chasm, an abyss, a deep cleft that 
cannot and will not be overcome.

 
There is no such a chasm between science and 

the arts. At all. That is why many STUDIOTOPIA 
participants practise SciArt: they have overcome 
what is nothing more than a cultural construct. 
They have embarked, and more than once, on 
the difficult passage that brings them to the 
Northwest, and found that it is much more fea-
sible than the old way of thinking implies. They 
have found that these itineraries are sometimes 
difficult, always engaging, and often enriching 
beyond expectation. In this way, they have put 
themselves in the position to understand that this 
cultural construct is a thing of the past, by now 
thoroughly superseded. It impedes our response 
to the urgent demands of our times with its many 
crises and great challenges.

 
"If we want to explore our humanity to the ful-
lest, we must remember that there can be no 
good art without science, and no good science 
without art."

 I do not pretend to talk for each and every 
participant in this exciting and urgent project, but 
I believe that most of us can see the difference 
between art and science rather as a difference 
in gradience – with the understanding that there 
are not fifty shades, but at least 50.000 if not 
50.000.000 shades of art between science, or 
of science between the arts. 

 
It is not a question of opposing poles and the 

wealth of shades between them, but of a circle 
of 360 degrees. The more you travel this endless 
circle (as Serres knew), the more nuances and 
refinements you can perceive. A circle has no 
opposing poles – only gradations of inquiry that 
help scientists as well as artists to investigate 
the world. The arc of inquiry invests us all, some 
more intellectually (though not necessarily sci-
entifically), some more emotionally (though not 
necessarily artistically), yet it is still the same 
curiosity that moves us all.

 
Juxtaposing Serres to Snow – without wanting 

to create a new opposition! – I could conclude 
that it is better to be unknown than to be widely 
read and misunderstood. Which would be no more 
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– istnieją w nim tylko stopnie dociekań, które 
pomagają tak naukowcom, jak i artystom badać 
świat. Łuk dociekań angażuje nas wszystkich, 
niektórych bardziej intelektualnie (choć nieko-
niecznie naukowo), innych bardziej emocjonalnie 
(choć niekoniecznie artystycznie), lecz wciąż 
jest to ta sama ciekawość, która porusza nas 
wszystkich.

 Zestawiając Serresa ze Snowem – bez intencji 
tworzenia nowej opozycji! – mógłbym stwierdzić, 
że lepiej być nieznanym, niż być powszechnie 
czytanym i niezrozumianym, ale byłby to wniosek 
jedynie tymczasowy. W zakończeniu posłużmy się 
jednak spojrzeniem Serresa na skutki tej kultu-
rowej konstrukcji rozłamu: oto jałowa opozycja, 
w której obie skrajności przegrywają, a wszyscy 
praktykujący zostają zubożeni. To właśnie ozna-
cza życie w spolaryzowanym świecie, w którym 
jedno potwierdza się jedynie poprzez wykluczenie 
drugiego. Jeśli chcemy w pełni odkrywać nasze 
człowieczeństwo, musimy pamiętać, że nie ma 
dobrej sztuki bez nauki, a dobrej nauki bez sztuki. 
I świętujmy to nieskończone koło we wszystkich 
jego 50 giga odcieniach odkryć. •

Styczeń 2021

Michel Serres tak to ujmuje w Przejściu Pół- 
nocno-Zachodnim:

„Żegluję po tych wodach od trzydziestu lat. Są one 
niemal opuszczone, zapomniane, jakby zakazane. 
Zderzają się tu dwie kultury, dwie grupy, dwie 
społeczności mówiące dwoma różnymi językami. 
Ci, którzy od młodości byli kształceni w nauce, 
przywykli wykluczać ze swojego myślenia, ze 
swojego życia, ze swoich wspólnych działań to, 
co może przypominać historię i sztukę, dzieła 
języka, dzieła czasu. Pozbawieni ogłady ludzie 
nauki przyuczani są do zapominania o ludziach, 
ich związkach, smutkach, śmiertelności. Ci, którzy 
od młodości byli kształceni w literaturze, rzuca-
ni są w to, co zgodziliśmy się nazywać naukami 
humanistycznymi, gdzie na zawsze tracą świat: 
dzieła bez drzew i morza, bez chmur i ziemi, chyba 
że w snach i słownikach. Wykształceni ignoranci 
oddający się bezprzedmiotowym sprzeczkom, 
którzy nigdy nie znali niczego poza udziałami, 
fetyszami i towarami. Obawiam się, że grupy te 
walczą o majątek, który już dawno został zmie-
ciony przez grupę trzecią – pasożyta, zarazem 
niedouczonego i nieokrzesanego, który wydaje 
im rozkazy i zarządza nimi, który cieszy się roz-
łamem między nimi i go pielęgnuje!"

than a temporary conclusion. But let us end with 
Serres’ take on what this cultural construct of 
the rift provokes: an arid opposition, where both 
extremes lose and all practitioners are impover-
ished. That is what it means to live in a polarised 
world, where one can only affirm itself by exclud-
ing the other. If we want to explore our humanity 
to the fullest, we must remember that there can 
be no good art without science, and no good sci-
ence without art. And celebrate this infinite circle 
in all its 50 Giga shades of discovery. •

January 2021

This is how Michel Serres expresses it in The 
Northwest passage.

"I have been sailing these waters for thirty 
years. They are almost deserted, forgotten, as 
if forbidden. Two cultures are juxtaposed, two 
groups, two communities speak two different 
languages. Those who were trained in science 
from their youth are accustomed to exclude 
from their thought, from their life, from their 
common actions what may resemble history 
and the arts, works of language, works of time. 
Uncultivated men of learning, they are trained 
to forget men, their relationships, their sorrows, 
their mortality. Those who were trained in liter-
ature from their youth are thrown into what we 
agreed to call the human sciences, where they 
lose the world forever: works without trees or 
sea, without cloud or earth, except in dreams 
or dictionaries. Cultivated ignoramuses, they 
devote themselves to the squabbles without 
object, they have never known but stakes, fe-
tishes or merchandise. I am afraid that these 
two groups are fighting for possessions long 
since swept away by a third, a parasite, ignorant 
and uncultivated at the same time, who gives 
them orders and who administers them, who 
enjoys their division and nourishes it!"
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Odsłanianie współzależności
Unravelling Interdependencies

Tekst: Andrew Newmann, koordynator programu 
STUDIOTOPIA w Ars Electronica

Text by: By Andrew Newmann, coordinator of the 
STUDIOTOPIA program at Ars Electronica

Jeśli nie zdamy sobie sprawy z tego, jak pa-
lącym problemem jest kryzys bioróżnorodności 
i klimatu, czeka nas „upiorna przyszłość ma-
sowego wymierania, pogarszającego się stanu 
zdrowia i chaosu spowodowanego zakłóceniami 
klimatu”. W ostatnim raporcie opublikowanym 
w czasopiśmie Frontiers in Conservation grupa 
naukowców ostrzega, że „opóźnienia między 
pogarszaniem stanu środowiska a sankcjami 
społeczno-gospodarczymi” tuszują ogrom i nie-
bezpieczeństwo problemów, które przed nami 
stoją, „pomimo stałej erozji tkanki ludzkiej cywi-
lizacji”. Międzynarodowe ambicje powstrzymania 
kryzysów są zdecydowanie niewystarczające, 
przy czym naukowcy twierdzą, że wiele z Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ skazanych 
jest na porażkę, „ponieważ większość z nich 
nie uwzględnia w wystarczającym stopniu 
współzależności z innymi czynnikami społeczno-
-ekonomicznymi”. To właśnie w tym kontekście 
rozpoczęła się współpraca artystów i naukowców 
uczestniczących w programie rezydencyjnym 
STUDIOTOPIA w nadziei, że dzięki wspólnej pracy 
i dzieleniu się wiedzą ekspercką przyczynią się do 
ujawnienia tych współzależności, a tym samym 
do powszechnego zrozumienia pilności bieżą-
cych kryzysów splecionych z każdym aspektem 
naszej egzystencji.

Celem STUDIOTOPII jest obalenie wszech-
obecnego antropocentrycznego rozumienia 
świata, które oddziela to, co kulturowe, od tego, 
co naturalne. To właśnie przez takie dychotomie 
nieświadomie, a niestety czasem świadomie, 
zwalniamy się z odpowiedzialności za wpływ na-
szych działań na świat, w którym żyjemy. Nasze 
systemy społeczne, polityczne i ekonomiczne nie 
funkcjonują na jakiejś alternatywnej płaszczyź-
nie egzystencji, oderwanej od zamieszkiwanych 
przez nas żywych, oddychających ekosyste-
mów. Kultura jest splątana z naturą, a ludzkość 
związana z Ziemią. Zrównoważona egzystencja 
i nasza przyszłość wymagają, byśmy dostrzegli 

We face a “ghastly future of mass extinc-
tion, declining health and climate-disruption 
upheavals” unless we grasp the urgency of the 
biodiversity and climate crises. In a recent report 
in Frontiers in Conservation, an international 
group of scientists warned that “delays between 
ecological deterioration and socio-economic 
penalties” have disguised just how vast and dan-
gerous the problems we face are, “despite the 
steady erosion of the fabric of human civilisa-
tion.” International ambitions to stem the crises 
are falling far short, with the scientists arguing 
that many of the United Nations Sustainable 
Development Goals are on track for failure 
"because most SDGs have not adequately in-
corporated their interdependencies with other 
socio-economic factors.” It is in this setting 
that the artists and scientists participating in 
the STUDIOTOPIA residency programme have 
started their collaborations in hopes that by 
working together and sharing their expertise 
they can help unravel these interdependencies, 
and further contribute to a mainstream under-
standing of the urgency of the crises that are 
intertwined with every aspect of our existence.

STUDIOTOPIA seeks to subvert a pervasive 
anthropocentric understanding of the world 
that disconnects the cultural from the natural. 
It is with such dichotomies that we unconscious-
ly and, sadly, sometimes consciously, absolve 
ourselves from the implications of our actions 
on the world we live in. Our social, political and 
economic systems do not operate along some 
alternative plane of existence, disconnected 
from the living breathing ecosystems we inhabit. 
Culture is entangled with nature, and human-
ity is entangled with the Earth. A sustainable 
existence and our future necessitates that we 
recognise and understand that we are part of 
a vast interconnecting system.
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Pierwsze kolorowe zdjęcie całej Ziemi opublikowane w 1967 przez NASA

The first colour photograph of the whole Earth published in 1967 by NASA
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i zrozumieli, że jesteśmy częścią rozległego, 
połączonego we wzajemnych relacjach systemu.

Może się wydawać, że nie jesteśmy w stanie 
pojąć skomplikowania współzależności eko-
systemów Ziemi. Każdy komputer kwantowy 
zawiódłby w obliczu zadania odwzorowania 
wszystkich interakcji, od naszych mikrobiomów 
po zonobiomy. Pojedynczy ludzki umysł nie jest 
w stanie ogarnąć tego wszystkiego, ale wiele 
umysłów niestrudzenie pracuje nad poszerze-
niem wspólnej wiedzy naukowej wyjaśniającej te 
współzależności. „Stać na ramionach gigantów” 
– to często stosowana metafora autorstwa 
Bernarda z Chartres, który pisał, że „widzimy 
więcej i dalej niż nasi poprzednicy, nie dlatego, 
że mamy lepszy wzrok lub większy wzrost, ale 
dlatego, że jesteśmy podniesieni i wyniesieni 
na ich gigantycznej posturze”. I zostaliśmy wy-
niesieni tak daleko w górę – to nasza wiedza 
wyniosła nas na poziom ciał niebieskich – że 
mogliśmy spojrzeć za siebie i zobaczyć całą 
Ziemię, niebieską kropkę poza światem. 

Jest to obraz obecnie uważany za oczywi-
sty, lecz pierwsze kolorowe zdjęcie całej Ziemi 
opublikowane w 1967 roku oferowało ludzkości 
perspektywę, jakiej nigdy nie miała. Stewart 
Brand, który prowadził kampanię na rzecz 
udostępnienia zdjęcia przez NASA, a później 
wykorzystał je na okładce katalogu Whole 
Earth Catalog, wierzył, że „obraz ten może być 
potężnym symbolem, wywołującym poczucie 
wspólnego przeznaczenia i pobudzającym two-
rzenie strategii adaptacyjnych przez ludzi”. To 
obraz, który powstał dzięki wiedzy naukowej, 
lecz jednak przekłada się również na wiedzę 
estetyczną. Wiedzę, która nie jest antytetycz-
na w stosunku do wiedzy naukowej, a przecież 
która nie powinna być postrzegana jako nic 
innego, jak tylko jako środek komunikacji wie-
dzy naukowej. Jest to wiedza określana przez 
Baumgartena jako „zmysłowa” oraz „wrażliwa” 
i właśnie w taki sposób, z zachwytem i przera-
żeniem, moglibyśmy postrzegać obraz Ziemi 
zawieszonej samotnie w próżni kosmosu, by 
„wyczuwać nasze wspólne przeznaczenie”.

To właśnie dzięki cichej, ucieleśnionej wiedzy, 
która przychodzi wraz z wiedzą estetyczną, mo-
żemy pojąć sieć współzależności życia na Ziemi. 
Ponadto absolutnie naglący charakter kryzysu kli-
matycznego wymaga od nas eksperymentowania 
poza wiedzą estetyczną, wyrastającą z do-
świadczania wzniosłości. Jill Bennett proponuje 

It may seem unfathomable that we could ever 
grasp the sheer complexity of the interdepen-
dencies of Ecosystem Earth. Each and every one 
of our quantum computers would crash when 
faced with the task of mapping all interactions 
from our microbiomes to the zonobiomes. One 
human mind cannot comprehend it all, but mul-
titudes of minds have tirelessly worked towards 
contributing to a shared scientific knowledge 
that together unravels these interdependencies. 
Standing on the shoulders of giants" by Bernard 
of Chartres is an often used metaphor. He de-
scribed how “we see more and farther than our 
predecessors, not because we have keener vision 
or greater height, but because we are lifted up 
and borne aloft on their gigantic stature”. And 
we have been borne so far aloft, our bodies of 
knowledge bringing us to celestial bodies, where 
we could look back and see the whole Earth - 
a blue dot in the beyond. 

It is an image we now take for granted, but 
the first colour photograph of the whole Earth 
published in 1967 gave humanity a perspective it 
had never had. Stewart Brand who campaigned 
for NASA to release the photograph and later 
used it as the cover of the Whole Earth Catalog, 
believed the “image might be a powerful symbol 
evoking a sense of shared destiny and adaptive 
strategies from people”. It is an image formed 
from scientific knowledge, yet which also forms 
aesthetic knowledge. A knowledge not antithet-
ical to scientific knowledge, yet also should not 
be perceived as nought but which should be 
perceived as nothing else but a communicative 
vessel for scientific knowledge. It is a knowledge 
Baumgarten termed as ‘sensuous’ and ‘sensitive’ 
and it is how we could look with both wonder 
and terror at this image of Earth, suspended 
alone in the vacuum of space, and ‘sense our 
shared destiny’.

It is with the tacit and embodied knowing that 
comes with aesthetic knowledge that we can 
grasp the web of interdependencies of life on 
Earth. Yet the absolute urgency of the climate 
crisis demands we experiment beyond aesthetic 
knowledge situated in experiencing the sublime. 
Jill Bennett proposes a practical aesthetics that 
is “informed by and derived from practical, real 
world encounters, an aesthetics that is capable 
of being used or put into effect in a real situa-
tion”. It is our hope that the encounters between 
the artists and scientists within STUDIOTOPIA 
can stimulate such a practical aesthetics that 
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estetykę praktyczną, „opartą na praktycznych, 
rzeczywistych spotkaniach i wyrastającą z nich, 
estetykę, która może być zastosowana w realnej 
sytuacji”. Mamy nadzieję, że spotkania pomiędzy 
artystami i naukowcami w ramach STUDIOTOPII 
owocować będą stymulacją praktycznej estety-
ki posiadającej potencjał inicjacji rzeczywistej 
zmiany. Jak pisze Bennett: „Zmiana zachodzi 
na obrzeżach dyscyplin i praktyk, nie tylko dla-
tego, że to właśnie tam gromadzą się ci, którym 
centrum nie służy, lecz dlatego, że uprawnienie 
przyznane w jednej dziedzinie jest wstrzymywane 
w innej”. Naukowcy, którzy odpowiedzieli na nasze 
otwarte zaproszenie, byli gotowi wyruszyć poza 
centra swoich specjalizacji i przekroczyć granice. 
Tutaj, na krawędziach, spotkają artystów i razem 
stworzą przestrzeń eksperymentalną do prowa-
dzenia badań – STUDIOTOPIĘ.

W ramach 13. rezydencji programu STUDIO-
TOPIA zespoły artystów i naukowców badają 
oceany i Arktykę, czas i przestrzeń, SI i zwie-
rzęta oraz wiele innych. Każdy z nich wypowie 
się w tym blogu i choć nie możemy oczekiwać, że 
uda im się rozwikłać wszystkie współzależności 
naszego świata, mamy nadzieję, że przyczynią 
się do wyłonienia gigantów, na których ramio-
nach będziemy mogli stanąć i ujrzeć przetrwanie 
odnawialnej Ziemi. •

can affect real change. As Bennett writes, 
“change occurs at the edges of disciplines and 
practices, not only because it is here that those 
ill-served by the centre congregate but because 
license granted in one field is withheld in anoth-
er”. The scientists who responded to our open 
call were willing to travel beyond the centres 
of their expertise and traverse the boundar-
ies. Here at these edges they will meet artists, 
and together they are creating an experimental 
space, a STUDIOTOPIA, to explore.

Within the 13 STUDIOTOPIA residencies, the 
teams of artists and scientists are examining the 
oceans and the Arctic, time and space, AI and 
animals and beyond. We will hear from each of 
them within this blog, and while we cannot expect 
them to unravel all the interdependencies of our 
world, we hope that they will contribute to the 
emergence of giants on whose shoulders we can 
stand to see a surviving sustainable Earth. •
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Historia opakowań zaczęła się od jedzenia.
Od glinianych garnków Egipcjan do płatków 
kukurydzianych Kellogs
The story of packaging started with eating.
From Egyptian clay pots to Kellogg's corn flakes
Artyści | Artists  
kolektyw 3 137 | 3 137 collective

Naukowczyni | Scientist 
Audrey-Flore Ngomsik

Instytucja | Hosting Institution  
Onassis Stegi, Ateny / Athens 

Czy nasz codzienny posiłek ma wpływ na śro-
dowisko? Czy możemy stać się aktywistami 
poprzez jedzenie? Czy nasze odpady spożyw-
cze mogą przyczynić się do zrównoważonego 
rozwoju Ziemi? Jak wygląda kolacja z zerową 
ilością odpadów? Czy możemy sobie wyobrazić, 
że nasze jednorazowe opakowania są zjada-
ne lub noszone? Czy możemy przemyśleć na 
nowo sposób produkcji poprzednich pokoleń 
i odzwierciedlić to doświadczenie w naszym 
współczesnym i przyszłym systemie produkcji? 
Jak możemy przewidzieć i przygotować się na 
dystopijne scenariusze najbliższej przyszłości? 

Kolektyw 3 137 i Audrey-Flore Ngomsik pra-
cują wspólnie nad projektem, który koncentruje 
się na modelu gospodarki cyrkularnej i sposo-
bach jego zastosowania w naszym codziennym 
odżywianiu i nawykach. 

W jaki sposób gospodarka cyrkularna może 
być odpowiedzią na bardziej zrównoważony 
system żywnościowy?

W tej części projektu zajmujemy się opako-
waniami na żywność.

Does our everyday meal have an environmen-
tal impact? Can we become activists through 
eating? Can our food waste propagate a sustain-
able earth? What does a zero-waste dinner look 
like? Can we imagine our single-use packaging 
being eaten or worn? Can we rethink previous 
generations' production methods and reflect 
this experience in our contemporary and future 
production system? How can we foresee and 
be prepared for the dystopian scenarios of the 
near future? 

3 137 collective and Audrey-Flore Ngomsik 
work together on a project concerning a circu-
lar economy model and its applications in our 
everyday nutrition and habits. 

How could the circular economy be an answer 
to a more sustainable food system? This part of 
the project looks into food packaging. 

The history of packaging started with food. 
People had to travel from A to B. Food needed 
to be preserved for soldiers. This is how the first 
containers were came into being.
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Historia opakowań zaczęła się od jedzenia. 
Ludzie musieli podróżować z punktu A do punktu 
B. Żywność trzeba musiała być zachowana dla 
żołnierzy. Tak narodziły się pierwsze pojemniki.

W ciągu ostatnich 70 lat opakowania żywności 
odegrały kluczową rolę w poprawie bezpieczeń-
stwa i jakości żywności, ponieważ chronią ją 
przed zanieczyszczeniami, utlenianiem, psuciem 
się pod wpływem drobnoustrojów, wydłużają 
okres przydatności do spożycia i zapewniają 
możliwość jej transportu na całym świecie.

Przez ostatnie 50 lat kluczową rolę odgrywały 
w tym tworzywa sztuczne wytwarzane z paliw 
kopalnych, ponieważ są bardzo tanie, łatwe 
w produkcji, łatwe w użyciu i łatwe do czyszcze-
nia zgodnie z normami dotyczącymi żywności. 
Problem polega na tym, że opakowania te są 
przeznaczone do jednorazowego użytku, co 
sprawia, że stanowią doskonały przykład go-
spodarki liniowej.

Ten plastik nie podlega recyklingowi, więc mimo 
cotygodniowego sortowania może zostać spalony 
lub, co gorsza, trafić na wysypiska śmieci.

In the last 70 years, food packaging has been 
key to the improvement of food safety and quality 
as it protects food from contaminants, oxida-
tion, microbial spoilage, it increases its shelf life 
and provides opportunities to transport food 
worldwide. 

In the last 50 years, plastic made from fossil 
fuels has been key, because it is very cheap. It 
is easy to use, easy to make and easy to clean 
to food standards. 

The issue is that such packaging is meant to 
be used only once – which makes it a perfect 
example of linear economy. 

Such plastic is not recycled, so despite your 
weekly waste sorting, it could be burnt or worse, 
end up in landfill sites. 

In 2019, the global production of plastics reached 
368 million metric tons, with 57.9 million metric 
tons produced in Europe alone. How much is used 
for food packaging? 

Historia Opakowań na żywność, arch. artystów 

Story of Food Packing, artists’ archive
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To visualise this number, consider a pallet of 
banana boxes as a unit. Such a pallet weighs 
approx. 1 ton. Placing 368 million of such pallets 
one after the other would result in a line long 
enough to span the circumference of the earth 
21⁄2 times. And that’s just for one single year! 

As the world population increases, so will the 
problem. 

The main issue is that food packaging is a sin-
gle-use item, which is immediately disposed of 
after the product it contained is consumed. 

In Greece, most plastic waste ends up in landfill 
sites due to challenges related to waste collection 
and management.

According to the World Economic Forum (WEF), 
by the year 2050, there will have been more plastic 
than fish in the oceans. 

We have no precise idea what the impact of 
this from a public health perspective will be but 
your guess is as good as ours. 

Why then are we going on using limited re-
sources, i.e. fossil fuels, that create carbon 
emissions to produce plastic items that will be 
used once and then pollute the food chain for 
centuries to come? And what alternative ways 
are there? 

Could we use side products from food pro-
duction (leaves, stems, etc.) as raw materials 
to produce bioplastics which will have similar 
properties to conventional plastics? 

That would be a step towards the circular 
economy! 

W 2019 roku światowa produkcja tworzyw 
sztucznych wyniosła 368 mln ton, z czego 57,9 
mln ton metrycznych wyprodukowano w samej 
Europie. Ile z tego przypada na opakowania do 
żywności?

Aby zobrazować tę liczbę, weźmy pod uwagę 
paletę pudełek po bananach. Taka paleta waży 
niemal tonę. Umieszczenie 368 mln takich palet 
jedna za drugą spowodowałoby powstanie linii 
wystarczająco długiej, aby objąć obwód Ziemi 
2,5 razy. I to tylko w ciągu jednego roku!

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie 
narasta również ten problem. Polega on głównie 
na tym, że opakowania na żywność są przed-
miotami jednorazowego użytku, które wyrzuca 
się natychmiast po spożyciu zawartego w nim 
produktu. W Grecji większość odpadów z two-
rzyw sztucznych trafia na wysypiska śmieci, 
ponieważ jest problem z ich gromadzeniem 
i zarządzaniem odpadami.

Według Światowego Forum Ekonomicznego 
(WEF) do roku 2050 w oceanach będzie więcej 
plastiku niż ryb. Trudno jest nam oszacować, 
jaki będzie tego wpływ na zdrowie publiczne, ale 
wasze przypuszczenia są podobne do naszych.

Dlaczego więc nadal zużywamy ograniczo-
ne zasoby, tj. paliwa kopalne, które powodują 
emisję dwutlenku węgla, do produkcji przed-
miotów z tworzyw sztucznych, które zostaną 
użyte tylko raz, a potem będą zanieczyszczać 
łańcuch pokarmowy przez następne stulecia? 
A jakie są alternatywne sposoby?

Historia Opakowań na żywność, arch. artystów 

Story of Food Packing, artists’ archive

Historia Opakowań na żywność, arch. artystów 

Story of Food Packing, artists’ archive
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Czy moglibyśmy wykorzystać produkty ubocz-
ne produkcji żywności (liście, łodygi itp.) jako 
surowce do produkcji bioplastików, które będą 
miały właściwości podobne do konwencjonalnych 
tworzyw sztucznych? Byłby to krok w kierunku 
gospodarki cyrkularnej!

Taki proces został wynaleziony w tym samym 
czasie, co tworzywa sztuczne na bazie paliw ko-
palnych, ale nie doczekał się uprzemysłowienia. 
Teraz pojawiła się szansa rynkowa.

Czy my, konsumenci, moglibyśmy podjąć kroki 
we właściwym kierunku?

Zacznijmy od supermarketów. Co by się stało, 
gdyby supermarkety musiały zorganizować (i za 
to zapłacić!) utylizację wszystkich plastiko-
wych opakowań, w których dostarczane są ich 
produkty? Co by się stało, gdyby konsumenci 
odmówili kupowania produktów w plastikowych 
opakowaniach?

8 kwietnia grupa 7 osób spotyka się w lokalnym 
supermarkecie. Ich celem jest kupienie zapako-
wanych produktów i opuszczenie supermarketu 
bez opakowań.

Stało się jasne, że supermarkety są częścią 
problemu. Ale mogą też stać się częścią roz-
wiązania, wpływając na swoich dostawców i na 
sposób, w jaki używają oni opakowań.

Sklepy mają moc tworzenia lub niszczenia 
marki. Dlaczego więc nie sprawią, że ich dostaw-
cy będą używać mniej plastiku lub nie przestawią 
się na bioplastiki?

Istnieje wiele alternatywnych rozwiązań dla 
opakowań plastikowych. Jeśli wszystkie super-
markety poprosiłyby swoich dostawców o podjęcie 
wysiłku, miałoby to ogromny wpływ na obecną 
sytuację. To do nas, konsumentów, należy obo-
wiązek wywierania presji na supermarkety.

Sytuacja się zmienia. Na przykład we Francji 
uchwalono nowe prawo, zgodnie z którym do 
2030 roku każdy supermarket będzie musiał 
przeznaczyć 20% całej swojej powierzchni na 
zakupy bez opakowań, tzn. zakupy hurtowe.

To krok we właściwym kierunku! •

Such a process was, in fact, invented at the 
same time as fossil fuel-based plastics but it 
was not industrialised. Now, there is a market 
opportunity. 

Could we, the consumers, take a step in the 
right direction? 

Let’s start with supermarkets. 

What if supermarkets had to organise (and 
pay for!) the disposal of all the plastic packaging 
their products come in? 

What would happen if consumers refused to 
buy products in plastic packaging? 

On 8th of April, a group of 7 people meet at 
the local supermarket.

Their goal is to buy packaged products and 
leave the supermarket without packaging. 

It has become clear that supermarkets are 
part of the problem. 

Nevertheless, supermarkets could be part of 
the solution too, through influencing their sup-
pliers and the way they use packaging. 

Stores have the power to make or break 
a brand. So why don’t they make their suppliers 
use less plastic, or switch to bioplastics? 

Many alternatives to plastic packaging are 
available. 

If all supermarkets asked their suppliers to 
make an effort, it could have a huge impact, and 
it is up to us as consumers to put pressure on 
the supermarkets. 

Things are changing. For example, in France a 
new law has been passed under which, by 2030, 
every supermarket will have to dedicate 20% 
of its total area to unpackaged purchases, i.e. 
bulk purchasing.

A step in the right direction! •
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CO3(6)5, CSW ŁAŹNIA 1 / LAZNIA CCA 1, 2022

Fot. / Photo: Adam Bogdan 

CO3(6)5, akcja w przestrzeni publicznej / intervention in the public space, 2022

Fot. / Photo: Adam Bogdan
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Palaeoplasticene

Artystka | Artist 
Kat Austen

Naukowcy | Scientists 
Indrė Žliobaitė, Laurence Gill

Instytucja | Hosting Institution  
Ars Electronica, Linz 

Ostatnie badania wykazały obecność mikropla-
stiku na granicy ludzkiego zasięgu: na dnie Rowu 
Mariańskiego i na szczytach gór. Jednoznaczna 
wszechobecność plastiku charakteryzuje to, co 
uważamy za nasze środowisko naturalne. Z uwagi 
na obecną sytuację powstał termin ‘plastisfera’, 
który określa współcześnie wszechogarniające 
rozprzestrzenianie się tworzyw sztucznych na 
całym świecie. Zaprojektowane jako wytrzymałe 
i niereaktywne tworzywa sztuczne przewyższają 
trwałością otaczającą je florę i faunę, a mimo to 
ekosystemy już przystosowują się do tej nowej 
materialności. Mikroorganizmy ewoluują w kie-
runku odżywiania się tworzywami sztucznymi, 
a rośliny, jak się okazuje, absorbują mikroplastik 
do tkanek.

Ta nowa materialność rodzi pytania o „Długi 
Czas" – obejmujący okresy tak wielkie, że wy-
kraczające poza ludzkie doświadczenie. Timothy 
Morton określa tworzywa sztuczne jako hiper- 
obiekty, tj. zjawiska o takiej skali i rozproszeniu 
w czasie lub przestrzeni, że pozostają poza zasię-
giem ludzkiego doświadczenia. Ze skalami czasu 
wykraczającymi poza nasze pojęcie stykamy 
się wskutek konsekwencji uwalniania tworzyw 
sztucznych do środowiska, a także poprzez 
procesy geologiczne, takie jak wietrzenie, for-
mowanie się skał, cykle hydrologiczne i węglowe. 
Co się dzieje, gdy obecność tworzyw sztucznych 
zbiega się z tymi procesami? 

Recent research has shown the presence of 
microplastics on the boundaries of human reach: 
at the bottom of the Mariana trench and on 
mountain tops. What we consider to be our nat-
ural environment unequivocally and ubiquitously 
contains plastic. The situation is such that the 
phrase “plastisphere” has been coined to denote 
the contemporary pervasive dispersal of artificial 
plastics around the globe. Designed to be durable 
and unreactive, plastic outlasts its surrounding 
flora and fauna, yet ecosystems are already 
adapting to this new materiality with microor-
ganisms evolving to feed on plastic, and plants 
being shown to take microplastics into tissue.

This new materiality raises questions about 
"Long Time" - timescales so big that they are 
beyond human experience. Timothy Morton re-
fers to plastics as hyperobjects; phenomena so 
large and distributed in time or space that they 
are beyond our human experience. We encounter 
time-scales beyond our reach through the rami-
fications of plastics' release in the environment, 
and also through geological processes such as 
weathering, rock formation, the hydrological 
and carbon cycles. What happens when plastic 
coincides with these processes?
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Paleontologia ewolucyjna bada zapis kopalny, 
by uzyskać wiedzę na temat ewolucyjnych punk-
tów zwrotnych i warunków, które je wywołują. 
W szerszym ujęciu jej celem jest zrozumienie, 
jak wyglądał świat w przeszłości, a przez to jak 
funkcjonuje świat w ogóle. Dzisiejszy świat oferu-
je jedynie migawkę żywych światów, które mogą 
istnieć w harmonii i mimo zachodzących zmian. 
Analiza zapisu kopalnego i historii życia pozwala 
na uzyskanie wglądu w to, jak funkcjonowały 
inne światy w przeszłości. Przykładowo, miliony 
lat temu istniały wielkie społeczności ssaków, 
w których koegzystowało pięć, a nawet siedem 
gatunków nosorożców i słoni. Takie ekosystemy 
nie mają dziś swoich odpowiedników.

Żywe systemy z przeszłości można poznać 
i zrekonstruować na drodze analizy zapisu kopal-
nego, czyli szczątków lub odcisków organizmów 
zachowanych w skałach osadowych.

Stephen J. Gould, być może najbardziej znany 
paleontolog, zaproponował eksperyment myślo-
wy znany dziś jako „odtwarzanie taśmy życia”. 
Naukowiec postawił pytanie, czy gdyby w jakiś 
sposób możliwe było przewinięcie historii ziem-
skiego życia do punktu wyjścia, potoczyłaby się 
ona ponownie w ten sam sposób.

Evolutionary palaeontology looks into the fossil 
record to understand evolutionary tipping points, 
and conditions that trigger them. And more 
broadly, it aims to understand how the world was 
in the past and, via that, how the world works in 
general. The world today gives us only a snapshot 
of the living worlds that can exist in harmony and 
through changes. Analyzing the fossil record and 
the history of life allows us to see what other 
worlds have worked in the past. As an example, 
millions of years ago large mammal communi-
ties existed where five or even seven species of 
rhinoceroses and elephants lived together. Such 
ecosystems have no analogues today.

Living systems of the past can be seen and re-
constructed through analyzing the fossil record 
- remains or imprints of organisms preserved in 
sedimentary rocks.

Perhaps the most popular palaeontologist, 
Stephen J. Gould, proposed a thought experiment 
known today as "replaying the tape of life". He 
asked if somehow life could be rewound to its 
starting point, would history of life turn out the 
same way again.

Here, we would like to propose another thought- 
and art-and-science experiment: to rewind the 
tape of Earth and add pre-human plastics.

Palaeoplasticene, fragment / detail, 2022
Arch. artystki / Artist's archive
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Proponujemy tu kolejny eksperyment myślowy 
i artystyczno-naukowy zarazem polegający na 
przewinięciu taśmy z dziejami Ziemi, dodając 
tworzywa sztuczne sprzed epoki człowieka.

Patrząc przez pryzmat historii globalnej, nie 
zaś ludzkiej, plastik można uznać za zmianę śro-
dowiskową stanowiącą bodziec adaptacyjny. 
Jego produkcja może być postrzegana właśnie 
jako adaptacja jako taka: udoskonalenie trwało-
ści i odporności biopolimerów, takich jak lignina 
i celuloza. Co by się stało, gdyby ten krok ewo-
lucyjny nastąpił dużo wcześniej? Jakie byłyby 
konsekwencje dla ekosystemu i krajobrazu Ziemi, 
gdyby tworzywa sztuczne były produkowane 
w prehistorii? W jaki sposób tworzywo sztuczne 
i inne materiały długowieczne, takie jak kość 
i kamień, oddziaływałyby na siebie wzajemnie 
przez Długi Czas? Jak kształtowałby się globalny 
cykl biogeochemiczny tworzywa sztucznego? •

Seen through a lens of global, rather than 
human, history, plastic can be considered an 
environmental change that is an impetus for 
adaptation. Its production can be seen as an 
adaptation itself; an improvement on the du-
rability and resilience of bio-polymers like lignin 
and cellulose. What if this evolutionary step had 
come far earlier? What would the consequenc-
es for the Earth's ecosystem and landscape 
have been, if plastic had been produced in pre-
history? How would plastic interact with other 
long-lasting materials, such as bone and stone, 
over Long Time? How would plastic's own global 
biogeochemical cycle have evolved? •

Palaeoplasticene Platform, CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA CCA 2, 2022
Fot. / Photo: Adam Bogdan
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Palaeoplasticene Platform, CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA CCA 2, 2022
Fot. / Photo: Adam Bogdan
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Jaskinie morskie i lastryko bentosowe:
skamieniałości w domu i ślady
na ścianach jaskiń
Marine Caves and Benthic Terrazzo: 
Fossils at home and markings on cave walls.

Artyści | Artists 
kolektyw Hypercomf | Hypercomf collective

Naukowiec | Scientist 
Markos Digenis

Instytucja | Hosting Institution  
Onassis Stegi, Ateny / Athens 

Czy odległe i kruche ekosystemy jaskiń mor-
skich mogą wchodzić w codzienne interakcje 
z nami, ich odległymi ziemskimi sąsiadami? Czy 
nasza miejskość jest mokra? 

 „Nikt nie mieszka wszędzie – każdy mieszka 
gdzieś. Nic nie jest połączone ze wszystkim – 
wszystko jest połączone z czymś” (Haraway 
2016). Jaskinie morskie stanowią unikalne ekosys-
temy ze względu na fakt, iż dla szeregu gatunków 
morskich to cenne, rzadkie schronienia, a także 
ze względu na różne poziomy intensywności 
przenikającego przez nie światła, które tworzy 
odrębne strefy ekologiczne. Ich ciemne wnętrza 
stwarzają odpowiednie warunki bytowania dla 
organizmów lubiących cień, jak np. stworzeń głę-
binowych, a także dla gatunków endemicznych, 
rzadkich i chronionych. Jednocześnie jaskinie 
morskie przyciągają coraz więcej gatunków in-
wazyjnych, które szukając w nich schronienia, 
zmieniają różnorodność biologiczną ekosystemu 
w nieprzewidywalny sposób. W tych ciemnych, 
starożytnych i do niedawna stosunkowo niena-

 Could remote and fragile marine cave eco-
systems interact with us daily, their distant 
terrestrial neighbors? Is our urbanity wet? 

 “Nobody lives everywhere; everybody lives 
somewhere. Nothing is connected to everything; 
everything is connected to something. “ (Haraway 
2016) Marine caves constitute unique ecosystems 
due to their use by several marine species as 
a precious, rare opportunity for refuge, and due 
to the varying intensity levels of light penetrating 
them, which create several distinct ecological 
zones within each cave. Their dark interior creates 
suitable conditions for sciaphilic (shade loving) 
organisms, such as deep-sea creatures, while 
endemic, rare and protected species can also be 
found. At the same time, marine caves attract 
an increasing number of invasive species seeking 
refuge, altering the biodiversity of the ecosys-
tem in unpredictable ways. These dark, ancient 
and, up to recent years, relatively undisturbed 
“homes” are being infused with new objects and 
materialities, and their discreet inhabitants are 
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ruszonych „domach” pojawiają się nowe obiekty 
i materie, a ich dyskretni mieszkańcy podda-
wani są nowym interakcjom. Oprócz gatunków 
nieendemicznych nurkowie zauważyli zanie-
czyszczające dna jaskiń plastiki, a intensywna 
działalność człowieka w pobliżu wejść do jaskiń 
stwarza nowe potencjalne zagrożenia. 

 Okazjonalny gest „posprzątania” tych miejsc 
przyniósłby jedynie chwilową ulgę, gdyż poważ-
niejsze problemy, z którymi borykają się oceany, 
wymagają istotnych zmian percepcyjnych i syste-
mowych, takich jak zmiana mentalności społecznej 
w stosunku do konsumpcji oraz dokonanie ponow-
nej oceny stosowanych praktyk z uwzględnieniem 
nowego zbioru wartości, który skupia się na dłu-
gofalowych skutkach ludzkiej działalności.

 W celu zbadania i zakomunikowania tych kwe-
stii, obejmujących zarówno postrzeżeniowe, jak 
i praktyczne problemy związane z ochroną eko-
systemu morskiego, biolog morski Markos Digenis 
z Krety, badacz bentosu greckich jaskiń morskich, 
będzie współpracował z kolektywem artystycz-
nym Hypercomf, eksplorującym krajobraz dna 
morskiego jako scenę klęski antropocentrycznej 
kultury. Projekt ten opiera się na szczegóło-
wych badaniach terenowych ekosystemów jaskiń 
morskich w Chanii na Krecie, które umożliwią 
wypracowanie pierwszego holistycznego podej-
ścia do tych środowisk i zagrożeń związanych 
z działalnością człowieka, jakie przed nimi stoją 
(niezwykle cenny punkt odniesienia dla przyszłe-
go monitoringu ekosystemów). Pozwolą również 
na opracowanie prototypu zrównoważonego 
projektu, uwzględniającego ustalenia badań 
terenowych, a także wykorzystanie trudnych 
do przetworzenia i zagrażających morskiej bio-
różnorodności plastikowych odpadów morskich 
do budowy podłóg i powierzchni domów. Jest to 
propozycja zrównoważonego projektu, która 
oferuje możliwość wykorzystania materiałów 
odpadowych na drodze ponownego ich wykorzy-
stania w domenie ludzkiej i może przyczynić się 
do zredukowania ilość betonu i piasku rzecznego/
morskiego wydobywanego ze środowiska natu-
ralnego dzięki takiemu zastosowaniu.

Komory podwodne 

Badanie stanowiące podstawę projektu jest 
pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem do-
tyczącym jaskiń morskich w określonym rejonie 
Krety i pierwszym, które skupia się na poziomach 
stężenia zanieczyszczeń makro- i mikroplasti-

being introduced to new interactions. Besides 
non-endemic species, plastics have been sighted 
by divers, littering the floors of the caves, while in-
tense human activity close to the cave entrances 
creates the possibility of added evolving threats. 

 A momentary gesture of “cleaning up” these 
sites would only cause momentary relief, as larg-
er oceanic issues and systemic transformations, 
such as the reforming of the social mentality 
towards consumption and the re-evaluation 
of our practises using a new set of values, one 
that focuses on the long term implications of 
our practises.

 
 In order to investigate and communicate 

these issues that include both perceptual and 
practical problematics related to marine eco-
system preservation, marine biologist Markos 
Digenis from the island of Crete, who is studying 
the marine cave benthos of Greece, will collabo-
rate with Hypercomf, an artist team researching 
the landscape of the seabed as the stage of an 
anthropocentric culture’s undoing. Their collab-
orative project is based on a detailed field study 
of the marine cave ecosystems of Chania, Crete, 
which will provide the first holistic approach to 
these environments and their threats from human 
activities (an extremely valuable baseline for fu-
ture ecosystem monitoring), and the development 
of a sustainable design prototype that will incor-
porate the field study findings and utilize hard to 
recycle, marine plastic waste threatening marine 
biodiversity for home flooring and surface con-
struction. A sustainable design proposal providing 
a method of utilization of this waste material and 
reintroducing it to the human home and domain 
would help reduce the amount of concrete and 
river/marine sand extracted from the natural 
environment for such purposes. 

Bentosowe lastryko / Benthic Terrazzo, 2022
Fot. / Photo: Adam Bogdan



28

PL ENG

WYSTAWY | EXHIBITIONS

kiem w jaskiniach morskich Morza Śródziemnego. 
Rok 2021 ustanowiono Międzynarodowym Rokiem 
Jaskiń i Krasu (IYCK), dlatego jest to świetna 
okazja do zaprezentowania wspomnianych wyżej 
ekosystemów i podniesienia świadomości spo-
łecznej dzięk temu badaniu.

 Podczas ekspedycji nurkowej dla celów jako-
ściowej i ilościowej oceny będą zbierane dane 
fauny osiadłej i ruchliwej, zamieszkującej ja-
skinie o twardym i miękkim podłożu, w formie 
spisu wizualnego, identyfikacji próbek i analizy 
fotokwadratowej. W ramach badań każda jaski-
nia morska zostanie podzielona na trzy części 
zgodnie z ustanowionymi strefami ekologicznymi: 
strefę wejściową, do której wpada dużo światła, 
co sprzyja przetrwaniu i wzrostowi organizmów 
fotosyntetyzujących, takich jak rodofity; stre-
fę pośrednią, półmroczną, gdzie światło ulega 
mniejszemu rozproszeniu, a w pokrywie domi-
nują gąbki; strefę wewnętrzną, ciemną, gdzie 
większość podłoża to goła skała z pewną ilością 
wieloszczetów (robaków morskich), mszywiołów 
inkrustujących, ramienionogów i gąbek.

 Underwater Rooms

 The study constituting the base of the project 
is, as mentioned, the first of its kind conducted on 
the marine caves of a specific area of Crete, and 
the first one that focuses on the concentration 
levels of macroplastic and microplastic pollution 
in marine caves in the Mediterranean Sea. The 
year of 2021 is the International Year of Caves 
and Karst (IYCK) - this study seized this timely 
opportunity to present these ecosystems and 
raise public awareness.

 During the diving expedition, data will be 
collected for both qualitative and quantitative 
assessment of sessile and motile cave fauna 
of hard and soft substrate via visual census, 
samples identification and photoquadrat anal-
ysis. The study will divide each marine cave 
into the three following established ecological 
zones: the entrance zone where plenty of light 
intrudes, enhancing the survival and growth 
of photosynthetic organisms such as rhodo-
phytes; the intermediate Semi-dark zone where 

Bentosowe lastryko / Benthic Terrazzo, 2022, arch. artystów / artists' archive
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Przedstawione zostaną różne cechy mor-
fologiczne i topograficzne badanych jaskiń, 
takie jak minimalna/maksymalna głębokość, 
długość całkowita, szerokość, orientacja, typ 
jaskini (zanurzona lub półzanurzona, ślepy za-
ułek lub tunel), liczba wejść oraz ewentualne 
występowanie: plaży wewnętrznej, komory po-
wietrznej, wąskich korytarzy i innych elementów. 
Odnotowane zostaną oddziaływania i zagroże-
nia, takie jak śmieci morskie (np. makroplastiki) 
i gatunki nieendemiczne, fragmentacja i obu-
mieranie gatunków, a także gatunki chronione 
i właściwe dla jaskiń. Zebrane zostaną wszyst-
kie znalezione makroplastiki. W wyniku badań 
powstanie archiwum zawierające co najmniej 
60 fotokwadratów z każdej jaskini, próbki or-
ganizmów ruchliwych i/lub osiadłych oraz co 
najmniej 9 próbek rdzeniowych dla celów analizy 
osadów. Szczególny nacisk będzie położony na 
poszukiwanie małych i wysoce kryptycznych 
gatunków ruchliwych.

 Po nurkowaniu zebrany osad zostanie poddany 
filtrowaniu i separacji, makrofauna posortowana, 
a następnie przypisana do ogólnych grup mor-
fologicznych, znaleziony w pobranych próbkach 
osadu mikroplastik posortowany i zarchiwizo-
wany. Fotokwadraty i gatunki ruchliwe zostaną 
również szczegółowo przeanalizowane i zarchi-
wizowane przy użyciu oprogramowania i sprzętu 
laboratoryjnego, co pozwoli na opracowanie 
pierwszej oficjalnej dokumentacji bioróżnorod-
ności tych jaskiń i na dokonanie pierwszej oceny 
poziomu zagrożenia, jakim jest dla nich działal-
ność człowieka.

 W skład zespołu nurkowego wejdą badacze 
HCMR, nurkowie zawodowi oraz naukowiec-re-
zydent, Markos Digenis. Nurkowanie, badania 
terenowe oraz proces wydobywania osadów i ich 
późniejsza analiza zostaną zarchiwizowane na 
materiałach wideo. Szeroki zakres archiwizacji 
wizualnej i zbioru danych, analizy próbek, mi-
kroskopii, fotografii i analizy foto-kwadratów 
ścian i dna podwodnych jaskiń posłuży do za-
projektowania szeregu zrównoważonych płytek 
lastrykowych, stanowiących łącze pomiędzy 
tymi niewidocznymi, względnie odizolowanymi 
ekosystemami morskimi a kwestiami kultury, 
przemysłu i terytorium, które nieuchronnie do-
tykają każdego ekosystemu. 

light diffusion decreases and sponges dominate 
in terms of coverage, and the inner Dark zone 
where most of the substrate is constituted by  
bare rock with some polychaetes (sea worms), 
encrusting bryozoans, brachiopods and sponges.

Different morphological and topographic char-
acteristics of the studied caves, such as min/
max depth, total length, width, orientation, cave 
type (submerged or semi-submerged,blind end 
or tunnel), number of entrances, the possible 
presence of an inner beach, air chamber, narrow 
passages and others will be reported. Impacts and 
threats such as marine litter (e.g., macroplastics) 
and non-endemic species, species fragmenta-
tion and necrosis, as well as protected and cave 
-characteristic species will be recorded. Any and 
all found macroplastics will be collected. The 
study will result in an archive of a minimum of 
60 photoquadrats per cave, samples of motile 
and/or sessile organisms, and a minimum of 9 
core samples for sediment analysis. Special care 
will be given to the search for small and highly 
cryptic motile species.

Following the dive, the collected sediment will 
be filtered and separated, macrofauna sorted 
and identified to general morphological groups, 
and microplastic material found in the sampled 
sediment sorted and archived. Photoquadrats and 
motile species will also be extensively analyzed 
and archived through the use of software and 
laboratory equipment, creating the very first 
official documentation of the biodiversity of these 
caves and the first assessment of the level of 
threat they are facing from human activity.

 The diving team will consist of HCMR re-
searchers, professional divers and the resident 
scientist, Markos Digenis. The dive, field study 
and the process of sediment extraction and its 
subsequent analysis will be archived on video. This 
wide radius of visual archiving and data collecting, 
sample analysis, microscopy, photography and 
photoquadrat analysis from the walls and seabed 
of the underwater caves will inform the design 
of several sustainable terrazzo tiles that will link 
these unseen, relatively isolated marine ecosys-
tems with the cultural, industrial and territorial 
affairs that inevitably surround any ecosystem. 
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Ponowne „udomowienie” znajdujących się 
w morzu tworzyw sztucznych 

 Opracowanie prototypu obejmuje jasno 
zdefiniowaną i łatwo replikowalną technikę 
wykonywania podłóg, zainspirowaną wenec-
kim „lastryko”, to znaczy techniką mozaikową, 
która w ostatnich dziesięcioleciach była szero-
ko stosowana w Grecji, głównie w budynkach 
mieszkalnych oraz podłogach przemysłowych 
i magazynowych. Proponowany zrównowa-
żony projekt zakłada wykorzystanie dużego 
odsetka różnorodnych zaśmiecających oceany 
mikro- i makroplastików, które można zebrać po 
wyrzuceniu na brzeg. Są to m.in. liny, nakrętki 
od butelek, sieci i siatki rybackie, mikroplasti-
kowe fragmenty, całe obiekty z mikroplastiku, 
a także przemioty z materiałów łączonych 
(np. zapalniczki i inne wielokomponentowe mi-
kroprzedmioty z tworzyw sztucznych). Dodanie 
odpadów z tworzyw sztucznych do mieszanek 
betonowych stosowanych do produkcji podłóg 
i płytek podłogowych nie zagraża stabilności 
materiału, a przy zastosowaniu odpowiedniej 
procedury może wzmocnić jego właściwości. 
Propozycja ta jest skierowana zarówno do branży 
budowlanej, jak i do prywatnych osób lub małych 
społeczności. Może to być sposób na wykorzy-
stanie trudnej do przetworzenia mieszaniny 
rozdrobnionego plastiku i odpadów organicz-
nych, często zbieranej z morskich brzegów przez 
lokalne społeczności i władze miejskie, a następ-
nie wyrzucanej, co często skutkuje ponownym 
wprowadzeniem materiału w problematyczny 
cykl, z którego „uciekł”. Ta metoda umożliwia 
bezpośrednie ponowne wykorzystanie, zmianę 
przeznaczenia i jednocześnie nadanie wartości 
artystycznej dużej ilości zmieszanych odpadów, 
gdyż tworzy się z nich funkcjonalną powierzch-
nię. W sensie wizualnym stanowi ona ilustrację 
bieżącej sytuacji, a w kategoriach koncepcyjnych 
jest refleksją na temat przyszłej archeologii 
morskiej, gdzie skamieniałe obiekty konsumpcji 
będą świadczyć o momentach naszego życia 
prywatnego i nawykach związanych z poszuki-
waniem komfortu. Detale z morskiego lastryka, 
wyprodukowane w ramach niniejszego projektu, 
zostaną poddane manipulacji w celu zilustrowa-
nia specyficznych problemów, z jakimi boryka 
się bioróżnorodność jaskiń morskich, ustalonych 
na podstawie wyników badań organizmów, za-
nieczyszczeń i mikroplastików w osadach jaskiń 
morskich. Będzie to zarówno gest podnoszący 
świadomość społeczną, jak i oda do odporności 
morskiej różnorodności biologicznej.

Marine plastics re-domesticated

 The prototype development involves a clearly 
defined and easily replicated flooring technique, 
inspired by the Venetian “terrazzo”, a mosaic tech-
nique which has also been widely used in Greece in 
the past decades, mostly for apartment building 
and industrial/storage space floors. The sustain-
able design proposal utilises a big percentage of 
the variety of micro and macro plastics that litter 
the oceans and can be collected when they end 
up on the shoreline. This includes ropes, bottle 
caps, product nets, fishing netting, microplastic 
fragments, entire microplastic objects as well as 
complex material objects (e.g., lighters and other 
multicomponent plastic micro-objects). The addi-
tion of this plastic waste to concrete mixtures for 
the production of floors and floor tiles does not 
compromise the stability of the material – with 
correct procedure it can reinforce the qualities 
of the material. This proposal is addressed both 
to the construction industry and to individuals or 
small communities. It could, for example, be a way 
to utilize a hard to recycle mixture of fragment-
ed plastic and organic waste that is frequently 
collected from the shoreline through community 
and municipality efforts, only to be thrown away, 
which often results in reintroducing the materi-
al back into the problematic cycle from which it 
"has escaped". This method could directly help 
reuse, repurpose and, at the same time, add value 
through artistic merit to a large amount of this 
mixed debris, whilst resulting in a functional sur-
face. Visually, it represents the current situation, 
while conceptually it speculates on the subject of 
future marine archaeology, where instants of our 
private life and comfort-seeking habits will be 
represented through our fossilized consumables. 
The details of the marine terrazzo that will be 
produced for this project will be manipulated to 
illustrate the specific problematics that marine 
cave biodiversity faces, determined on the basis of 
the results of the study of organisms, pollutants 
and microplastics present in the marine cave sed-
iment. It will be both a public awareness gesture 
and an ode to the resilience of marine biodiversity.

The entirety of the obtained material will be 
used in the exploration of new territories in ex-
perimental storytelling and methods of wide public 
engagement, promoting information accessibility 
as well as the necessary cultural synchronization 
that is required to tackle global issues such as 
oceanic protection and preservation. These will 
include an online representation of the collected 
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Wszystkie powstałe materiały zostaną wy-
korzystane do zbadania nowych obszarów 
eksperymentalnego opowiadania historii i jako 
element pobudzenia zaangażowania społecznego, 
promowania dostępności informacji i niezbęd-
nej synchronizacji kulturowej, koniecznej do 
rozwiązania globalnych problemów, takich jak 
ochrona i zachowanie oceanów. Działania te 
obejmować będą internetową prezentację ze-
branego archiwum wraz z instrukcją wykonania 
lastryka bentosowego oraz krótki film cyfrowy 
podnoszący kwestię pilności problemu – po-
przez powiązanie z ziemskim domem człowieka, 
a w szczególności ze zlewem kuchennym, który 
łączy każdy dom z oceanem w tak bezpośredni, 
fizyczny i konceptualny sposób. Materiały z tego 
projektu to wkład w ogólnoświatowe wysiłki 
na rzecz zwrócenia tak potrzebnej uwagi na 
problemy i zagrożenia, z jakimi boryka się eko-
system morski, oraz na konieczność opracowania 
zrównoważonego rozwiązania, które można za-
stosować zarówno na małą, jak i na dużą skalę. 
Wszystko po to, by rozwiązać problem określany 
mianem „ślepoty morskiej” – niedostrzegania 
przez ludzi problemów środowiska morskiego 
– dzięki eksploracji narracji łączących naturę, 
naukę i kulturę. •

archive together with instructions for making 
benthic terrazzo, and a short digital video on 
the urgency of the problems, linking them to 
the human terrestrial home and, specifically, 
to the kitchen sink which connects every home 
to the ocean in such a direct physical and con-
ceptual way. Collectively, the material from 
this project will participate in the worldwide 
efforts to grasp much-needed attention to the 
problems and threats the marine ecosystem 
faces, and to propose a sustainable solution 
that can be applied both on a small and large 
scale, addressing what has been termed “sea 
blindness” – the invisibility of the problems of 
the sea to humans – by exploring narratives 
that link nature, science and culture. •

Jaskinie morskie i bentosowe lastryko / Marine Caves and Benthic Terrazzo
Kadr z wideo / A still from the video, 2021
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Lux Spiralis
Artyści | Artists 
Evelina Domnitch, Dmitry Gelfand

Naukowcy | Scientists 
Florian Schreck, Guillaume Schweicher 

Instytucja | Hosting Institution  
Vrije Universiteit, Amsterdam
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Life on Earth originated in an intricate dialogue 
between light and soft matter. In the series of 
artworks initiated together with chemical en-
gineer Guillaume Schweicher and experimental 
physicist Florian Schreck, we strive to reveal how 
light can stir a liquid and induce a state of lifelike 
self-organisation. A feedback system arises, 
whereby a laser beam is restructured during its 
passage through a light-sensitive fluid, which is 
reciprocally transformed along the beam’s path. 

For two of the Lux Spiralis artworks, liquid 
crystal serves as the light’s medium.

In Lemniscate Cascade, hollow glass micro-
spheres are suspended in a liquid crystal solution. 
The spheres enhance the liquid’s sensitivity to the 
laser beam’s brightness and colour and also trace 
its light-driven flow patterns. The beam’s self- 
shaping journey creates a magnified wide-angle 
projection of optical and topological phenomena 
in the liquid’s depths. 

The second STUDIOTOPIA artwork, Curls of 
Archimedes, explores light-induced spiral waves 
in a liquid crystal membrane. Topped with a mol-
ecule-thick coating that is sensitive to polarised 
light, the spiralling patterns of the liquid film are 
molecular realignments continuously activated by 
a laser. While traversing the twisted structure of 
the liquid crystal amalgam, the laser beam gen-
erates a wall projection of dynamically evolving 
Archimedean spirals. The finely tuneable length 
scales of these waves can range from tens of 
micrometres to millimetres. 

The third installation, Lux Spirans (breath-
ing light), is composed of a helical beam of light, 
known as an optical vortex, navigating a cloud of 
glass microspheres dispersed in water. Optical 
vortices are characterised by spiral wavefronts, 
winding around a “dark beam”. In Lux Spirans, the 
optical vortex stimulates an alternately inward 
and outward motion of the floating glass spheres. 
Evoking respiration, these density oscillations are 
large enough to observe with the naked eye. •

Czarne Dziury Percepcji / The Black Holes of Perception,
kadr z wideo / a still from the video, 2021-2

Życie na Ziemi jest owocem skomplikowanego 
dialogu pomiędzy światłem a materią miękką. 
Poprzez cykl dzieł sztuki, zainicjowany wspól-
nie z inżynierem chemicznym Guillaume’em 
Schweicherem i fizykiem eksperymentalnym 
Florianem Schreckiem, staramy się pokazać, 
jak światło może pobudzić ciecz i wywołać stan 
samoorganizacji przypominający życie. Powstaje 
system sprzężenia zwrotnego, w którym struk-
tura wiązki laserowej zostaje zmieniona podczas 
przechodzenia przez światłoczułą ciecz, a ta 
z kolei ulega również przekształceniu wzdłuż 
drogi wiązki.

W dwóch pracach Lux Spiralis ciekły kryształ 
został wykorzystany jako medium dla światła. 
W pracy Lemniscate Cascade / Leminiskatowa 
kaskada puste szklane mikrosfery zawieszono 
w ciekłym roztworze krystalicznym. Sfery zwięk-
szają wrażliwość cieczy na jasność i barwę wiązki 
laserowej, a także śledzą wzorce jej przepływu 
pobudzanego światłem. Samokształtująca się 
droga wiązki tworzy powiększoną, szerokokątną 
projekcję zjawisk optycznych i topologicznych 
w głębiach cieczy. 

Druga praca wykonana w ramach STUDIOTOPII, 
czyli Curls of Archimedes / Spirale Archimedesa, 
bada wywołane światłem fale spiralne w mem-
branie ciekłokrystalicznej. Spiralne wzory ciekłej 
folii pokrytej powłoką o grubości molekuły i wraż-
liwą na światło spolaryzowane, to molekularne 
układy nieustannie aktywowane przez laser. 
Przemierzając skręcone struktury ciekłokrysta-
licznego amalgamatu, wiązka lasera generuje 
ścienną projekcję dynamicznie rozwijających się 
spirali Archimedesa. Precyzyjnie dostrajane skale 
długości tych fal mogą wynosić od dziesiątek 
mikrometrów do kilku milimetrów.

Trzecią instalację, Lux Spirans / Oddychające 
światło, tworzy helikalna wiązka światła określana 
jako wir optyczny, poruszająca się po chmurze 
szklanych mikrosfer rozproszonych w wodzie. 
Wiry optyczne charakteryzują się spiralnymi czo-
łami fal, które okręcają się wokół „ciemnej wiązki”. 
W pracy Lux Spirans wir optyczny stymuluje na 
przemian ruch do wewnątrz i na zewnątrz uno-
szących się szklanych kul. Te przypominające 
oddychanie oscylacje gęstości są na tyle duże, że 
można je obserwować gołym okiem. • 
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Quantasonic – doświadczanie danych 
poprzez światło i dźwięk
Quantasonic – experiencing data through
light and sound
Artysta | Artist 
Voldemārs Johansons

Naukowcy | Scientists 
Prof. Hugo Thienpont, Wendy Meulebroeck, Lien Smeesters, Natalie Vermeulen (Brussels Photonics B-PHOT), 
Prof. Antoine Reserbat-Plantey (Quantum Nano-Optoelectronics Group at ICFO), Dr Alexander Kish 
(Department of Physics and Astronomy at the University of Hawaii and European Organisation for Nuclear 
Research CERN - DarkSide project)

Instytucja | Hosting Institution  
GLUON, Bruksela / Brussels

Wsparcie | Supported by 
Innovatieve partnerprojecten (władze flamandzkie)

Cele projektu to zbadanie integracji danych 
w domenach akustycznych i wizualnych.

 Quantasonic to środowisko hybrydowe, ma-
jące swój początek w podstawowej koncepcji 
syntezy w muzyce elektronicznej. Służy eks-
ploracji ekstremalnych form światła: od plazmy 
indukowanej laserem do generacji promieniowa-
nia supercontinuum.

 Od czasu studiów w Instytucie Sonologii Król-
ewskiego Konserwatorium w Hadze Voldemārs 
Johansons zgłębia temat danych przestrzennych 
w muzyce komputerowej oraz problem wielowy-
miarowej reprezentacji w przestrzeni fizycznej. 

„Interesuje mnie tworzenie eksperymentalnych 
sytuacji na żywo, prowokujących powstawanie 
doświadczeń percepcyjnych i pobudzających 
wyobraźnię”.

Voldemārs Johansons

The project Quantasonic aims to explore the in-
tegration of data in acoustic and visual domains.

 Quantasonic is a hybrid environment origi-
nating from a fundamental synthesis concept 
in electronic music. It explores extreme forms 
of light: from laser-induced plasma to super-
continuum generation.

 Since his studies at the Institute of Sonology of 
the Royal Conservatory in Den Haag, Voldemārs 
Johansons has been exploring the subject of spa-
tial data within computer music and the problem 
of multidimensional representation in a physical 
space.

“I am interested in creating live and experi-
mental situations that invite for perceptual 
experiences to arise and excite the imagination.”

Voldemārs Johansons
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 W ramach projektu STUDIOTOPIA, w ścisłej 
współpracy z zespołem naukowo-badawczym, 
Voldemārs Johansons planuje dokonać projekcji 
kwantów akustycznych w domenie wizualnej za 
pośrednictwem najnowocześniejszych metod 
fotoniki. Jednym z celów badawczych projektu 
jest osiągnięcie spójności i organicznej integracji 
danych w domenach akustycznych i wizualnych.

W ramach rezydencji Art&Science uczest-
nicy badają sposoby ujarzmienia intensywnego 
światła w celu stworzenia form wizualnych 
w przestrzeni, wykorzystując przy tym zjawiska 
optyczne, takie jak optyczny rozkład induko-
wany laserem i generowanie promieniowania 
supercontinuum.

 „W mojej pracy artystycznej zjawiska fizyczne, 
takie jak dyfrakcja światła, przepływ cieczy 
i fale świetlne, prezentowane są w ramach 
percepcyjnego przetworzenia wiedzy teore-
tycznej i danych”.

Voldemārs Johansons

Quantasonic to eksperymentalna instalacja, 
której celem jest stworzenie dynamicznego au-
diowizualnego krajobrazu zapraszającego widza 
do doświadczenia immersyjnej turbulencji wizu-

Within the STUDIOTOPIA project, in close 
collaboration with the scientific research team, 
Voldemārs Johansons is aiming to project acous-
tic quanta in the visual domain with cutting-edge 
photonics approaches. One of the research ob-
jectives of the project is to achieve coherence 
and organic integration of data in acoustic and 
visual domains.

This Art&Science residency is exploring ways 
to tame intense light to create visual forms in 
space employing optical phenomena such as 
laser-induced optical breakdown and supercon-
tinuum generation.

 “In my artistic work, physical phenomena such 
as diffraction of light, the flow of fluid and 
light waves are presented in the perceptual 
translation of theoretical knowledge and data.”

Voldemārs Johansons

Quantasonic is an experimental installation 
that aims to create a dynamic audio-visual 
landscape in which the spectator is invited to 
experience an immersive turbulence of data 
visualization. The Quantasonic idea goes back 
to the tradition of the European avant-garde 
and electronic music and combines notions in 

Quantasonic, CSW ŁAŹNIA 1 / LAZNIA CCA 1, 2022
Fot. / Photo: Adam Bogdan
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alizacji danych. Idea Quantasonic sięga tradycji 
europejskiej awangardy i muzyki elektronicznej, 
łącząc pojęcia fizyki kwantowej i kompozycji 
muzycznej. Pionierem kwantowego podejścia 
do muzyki był kompozytor Iannis Xenakis, który 
stworzył podwaliny pod granularne podejście do 
produkcji dźwięku.

Koncepcja ta została później rozwinięta i stała 
się postawą metody produkcji dźwięku opartej 
na skali czasowej mikrodźwięku. We współcze-
snych środowiskach muzyki komputerowej znana 
jest jako synteza granularna. Stanowiąc stra-
tegię obserwacji danych, projekt Quantasonic 
inspirowany jest ideą głoszącą, że cała materia, 
w tym dźwięk i światło, może być obserwowana 
jako cząstki o różnej skali. Wolno go również 
postrzegać jako namysł nad istniejącymi od 
dawna koncepcjami dotyczącymi natury dźwięku. 
W fizyce kwantowej pojawiła się hipoteza, że 
dźwięk można atomowo zredukować do cząstek 
fizycznych1. W 1946 roku brytyjski fizyk Dennis 
Gabor, laureat Nagrody Nobla za holografię, 
opisał kwantowe podejście do dźwięku i sposób, 
w jaki należy go postrzegać z tej perspekty-
wy2. Wprowadził termin ‘kwanty akustyczne’ 
i przedstawił koncepcję zastosowania metod 
fizyki kwantowej do sygnału dźwiękowego3. 
Koncepcja ta jest stosowana względem prze-
strzeni danych i abstrakcyjnych struktur danych, 
interpretowanych jako cząstki w wielowymiaro-
wej przestrzeni. •

quantum physics and music composition. The 
quantum approach to music was pioneered by 
composer Iannis Xenakis who laid the foundation 
for the granular treatment of sound production.

The notion was later developed into a method 
of sound production that operates on the mic-
rosound time scale and is known as the granular 
synthesis within modern computer music envi-
ronments. As a strategy to observe data, the 
Quantasonic project draws inspiration from 
the idea that all matter, including sound and 
light, can be observed as particles of differ-
ent scale. It can also be seen as a reflection of 
long-standing ideas about the nature of sound. 
Quantum physics has hypothesized that a sound 
can be atomically reduced to physical particles1. 
In 1946, the British physicist Dennis Gabor, the 
Nobel Prize winner for holography, described the 
quantum approach to sound and how it should 
be looked at from this perspective2. He intro-
duced the term Acoustical Quanta and presented 
the idea of applying quantum physics methods 
to the sound signal3. This quantum concept is 
applied to the data space and abstract data 
structures that are interpreted as particles in 
a multidimensional space. •

1 Wiener Norbert, 1964 „Spatio-Temporal Continuity, Quantum Theory 

and Music”, The Concepts of Space and Time. Dordrecht: D. Reidel 

Publishing Company, s. 539–546.

2 „Ziarno jest szczególnie trafną i elastyczną reprezentacją 

dźwięku muzycznego, ponieważ łączy informacje z domeny czasu 

(czas rozpoczęcia, czas trwania, kształt obwiedni, kształt fali) 

z informacjami z dziedziny częstotliwości (częstotliwość fali w ziarnie)”, 

Roads Curtis „Asynchronous Granular Synthesis”. Representations of 

Musical Signals. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991.

3 Gabor Dennis, 1946 „Theory of Communication”, The Journal of the 

Institution of Electrical Engineers. London: Unwin Brothers, 93(3), 

s. 429–457.

1 Wiener, N. 1964 'Spatio-Temporal Continuity, Quantum Theory and 

Music' The Concepts of Space and Time. Dordrecht: D. Reidel Publishing 

Company. 539-546.

2 “The grain is a particularly apt and flexible representation for musical 

sound because it combines time-domain information (starting time, 

duration, envelope shape, waveform shape) with frequency domain 

information (the frequency of the waveform within the grain)” in Roads, 

Curtis. “Asynchronous Granular Synthesis.” Representations of Musical 

Signals. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991. 

3 Gabor, Dennis (1946) 'Theory of Communication' The Journal of the 

Institution of Electrical Engineers. London: Unwin Brothers. 93(3): 

429-457.
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Quantasonic, CSW ŁAŹNIA 1 / LAZNIA CCA 1, 2022
Fot. / Photo: Adam Bogdan
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Calico Human
Artysta | Artist 
Kuang-Yi Ku

Naukowiec | Scientist 
Jean-Christophe Marine

Instytucja | Hosting Institution  
GLUON, Bruksela / Brussels

Wstęp

Artysta Kuang-Yi Ku i naukowiec Jean-Chris- 
tophe Marine zainicjowali rozważania na temat 
możliwości wykorzystania najnowszej wiedzy 
naukowej i technologii biomedycznych dla celów 
manipulowania kolorem skóry, bez powodowania 
jej uszkodzeń. Będzie to możliwe na drodze induko-
wanego „bezpiecznego” opalania dzięki aktywacji 
funkcji produkcji melaniny w wyspecjalizowanych 
komórkach zwanych melanocytami. Takie opalnie 
przyczyni się do zmniejszenia ryzyka zachorowa-
nia na czerniaka, agresywną formę raka skóry, 
będącą skutkiem ekspozycji na promieniowanie 
słoneczne UV. 

Już teraz możliwe jest prowokowanie pigmen-
tacji (melanogenezy) w normalnych melanocytach 
dzięki zastosowaniu wyciągu fenolowego z liści 
trawy wielbłądziej. Metoda ta zostanie wykorzy-
stana w ramach niniejszego projektu jako studium 
przypadku, które służy weryfikacji koncepcji. Na 
podstawie wyników eksperymentów pilotażowych 
autorzy opracują scenariusz spekulacyjny, by 
ukazać, w jaki sposób nowa biomedycyna może 
kształtować przyszłe społeczeństwo.

Autorzy projektu planują również zilustrować 
potencjalny świat przyszłości (oraz sposób, w jaki 
nauka i sztuka mogą współpracować, służąc po-
prawie stanu zdrowia w twórczy i artystyczny 
sposób). W fikcyjnym świecie, w którym możliwe 
jest tworzenie koloru skóry, projekt Calico Human 
/ Człowiek Kaliko to próba zgłębienia złożonych 
relacji między rasą, pochodzeniem etnicznym, 
kolorem skóry, migracją, zdrowiem i biotechno-
logią za sprawą kreacji futurystycznej narracji 
wizualnej na temat hybrydowości kolorów skóry.

Intro

The Artist Kuang-Yi Ku and scientist Jean-
Christophe Marine have initiated a reflection on 
how recent scientific knowledge and biomedical 
technologies may be used to manipulate the 
color of the skin. This will be done by inducing 
“safe” tanning (by activating the melanin-pro-
ducing ability of specialized cells -known as 
melanocytes- without causing skin damage) 
with the primary goal to decrease the risk of 
melanoma, an aggressive form of skin cancer 
which is induced by exposure to UV of sunlight. 

It is already possible to use a phenolic ex-
tract from the leaves of camel grass to treat 
normal melanocytes to turn on pigmentation 
(melanogenesis). This method will be used in 
the context of this project as a proof of the 
concept case study. According to the results of 
pilot experiments, they will create a speculative 
scenario to show how the emerging biomedicine 
can shape the future society.

They plan to illustrate how the future world 
may look like (and how science can meet art to 
improve health in a creative and artistic way). In 
the fictional world, where creating a pattern of 
skin color is possible, how will the fashion culture 
evolve? “Calico Human” attempts to explore the 
complex relationships between race, ethnicity, 
skin color, migration, health and biotechnology 
via building up a futuristic visual narration of 
the hybridity of skin colors.
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Związek między pochodzeniem etnicznym, 
migracją i rakiem skóry

Czerniak, najbardziej śmiertelna forma raka 
skóry, ma swój początek w bardzo wyspecjalizowa-
nym typie komórek (melanocytach) produkujących 
tzw. melaninę. Melanina to pigment decydujący 
o kolorze ludzkiej skóry. Ustalono jednoznacznie, 
że ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe 
(UV) – pochodzące ze światła słonecznego lub 
lamp i łóżek opalających – drastycznie zwięk-
sza ryzyko rozwoju czerniaka. W związku z tym 
częstość występowania czerniaka jest wyraź-
nie związana z kolorem skóry i historią migracji. 
Przykładowo, częstość występowania czernia-
ka jest 10-krotnie wyższa w Australii i Nowej 
Zelandii, co wynika z faktu, że skóra większości 
Australijczyków i Nowozelandczyków, których 
przodkowie pochodzą z Wielkiej Brytanii, nie jest 
przystosowana do „słonecznego” środowiska (co 
dodatkowo pogarsza dziura ozonowa znajdująca 
się nad tymi regionami). Zasadniczo, w wyniku mi-
gracji, kraje te zostały zasiedlone przez wiele osób 
o jasnej karnacji, których przodkowie pochodzili 
ze znacznie mniej słonecznego klimatu (Wielka 
Brytania). Brak ochronnej pigmentacji sprawia, że 
komórki skóry są szczególnie narażone na dzia-
łanie promieni słonecznych uszkadzających DNA.

Eksperymenty biologiczne jako praktyka 
artystyczna

Zespół naukowo-badawczy we współpracy 
z Ku proponuje zastosowanie różnych stężeń 
wyciągu roślinnego (zebrane w Tunezji liście 
Cymbopogon schoenanthus, trawy wielbłądziej) 
względem melanocytów w celu aktywowania 
procesu pigmentacji. Następnie komórki zosta-
ną rozmieszczone na płytkach 384-dołkowych 

The relationship between ethnicity, migration 
and skin cancer

Melanoma, the most lethal form of skin can-
cer, finds its origin in a very specialized cell type 
(melanocytes) that produce “melanin”. “Melanin” 
is the pigment that gives people their skin colour. 
It has been clearly established that exposure 
to ultraviolet (UV) radiation from sunlight or 
tanning lamps and beds drastically increases 
the risk of developing melanoma. Accordingly, 
the incidence of melanoma is clearly connected 
with skin color and the history of migration. For 
example, the incidence of melanoma is 10 times 
higher in Australia and New Zealand. It is due 
to the fact that the skin of most Australians 
and New Zealanders, whose descendants come 
from the UK, is not adapted to the “sunny” en-
vironment (which is further exacerbated by 
the ozone hole over these regions). Basically, 
through migration, these two countries are 
populated by fair-skinned people whose ances-
tors came from much less sunny climates (UK). 
Lack of protective pigmentation leaves skin 
cells especially vulnerable to the DNA-damaging 
rays of the sun.

Biological experiments as artistic practice

The scientific research team in collabora-
tion with Ku propose to use a plant extract 
(Leaves of Cymbopogon schoenanthus, camel 
grass collected in Tunisia) to treat melano-
cytes with varying concentrations to activate 
pigmentation. Next, the cells will be dispersed 
in a 384-well plate or other kinds of petri dish 
in a pattern of artist’s choice to explore the 
diversity of skin colours. Pilot experiments will 
be conducted in order to assess what could 

Człowiek Kaliko / Calico Human, 2022
Kadr z wideo / A still from the video
Arch. artysty / Artist's archive
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lub innych szalkach Petriego w wybrany przez 
artystę wzór, by zbadać różnorodność koloru 
skóry. Przeprowadzone zostaną eksperymenty 
pilotażowe, pozwalające ocenić, czego można do-
konać w zakresie barwy ludzkiej skóry. Czynności 
te potrwają kilka tygodni lub miesięcy, zanim 
uzyskane zostaną konkretne wyniki naukowe. 

Ku planuje we współpracy z projektantami 
mody zaprojektować wzór dla ludzkiej skóry. 
Następnie przeprowadzone zostaną konsulta-
cje z zespołem naukowym kierowanym przez 
Marine nad sposobem dokonania eksperymentów 
na ludzkich komórkach. Może minąć kilka tygo-
dni lub miesięcy, zanim zespół będzie w stanie 
stwierdzić, czy wyniki są zgodne z pierwotnymi 
wyobrażeniami. Jeśli rezultat nie będzie zgodny 
z oczekiwaniami, być może niezbędna okaże się 
druga tura eksperymentów. W trakcie ekspery-
mentów Ku planuje także zorganizować zespół 
filmowców/fotografów, którzy zajmą się wizualną 
dokumentacją eksperymentu naukowego, sta-
nowiącą materiał wykorzystywany w następnej 
fazie pracy twórczej. 

Spekulacja jako metoda 

Na podstawie wyników eksperymentów bio-
logicznych zespół stworzy ostateczny projekt 
oparty na badaniach naukowych. Ponadto au-
torzy zamierzają opracować spekulatywny/
hipotetyczny scenariusz zastosowania tej kon-
cepcji względem ludzkiej skóry.

W przyszłości lekarze będą wykorzystywać 
technologię biomedyczną w celu manipulowania 
rozkładem kolorów w ludzkiej skórze dla celów 
ochrony przed rakiem skóry. Lekarze będą two-
rzyć wzory na skórze swoich pacjentów chroniące 
ich przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) 
światła słonecznego. W przyszłości wielu ludzi 
może wyglądać jak kot trikolor (kaliko) - każdy 
z nich inaczej i niepowtarzalnie. 

Wskutek pobudzania aktywności głównego 
regulatora mechanizmu produkcji pigmentu 
w melanocytach, znanego jako MITF, małe czą-
steczki aktywujące MITF właśnie w melanocytach 
będą stymulować produkcję melaniny i przeka-
zywanie barwnika do otaczających je komórek 
skóry (keratynocytów). Zidentyfikowano już 
takie aktywatory MITF i wykazano, że induku-
ją aktywność MITF, nie powodując uszkodzeń 
w komórkach skóry. Należałoby ocenić specy-
ficzność takich czynników (efekt „off-target”), 

eventually be done with regard to human skin. 
This operation will take a few weeks or months 
before concrete scientific results are obtained. 

Ku plans to work with fashion designers to 
co-design a pattern for human skin. Next, they 
will consult the scientific team headed by Marine 
to figure out how to conduct the experiments on 
human cells. It may take a few weeks or months 
before the team will be able to visualize whether 
the results are in agreement with what they have 
imagined. If the outcome is not as expected, they 
might need to run the second round of these 
experiments. During the experiments, Ku plans 
to organize a video shooting/photography team 
to visually document the scientific experiment as 
material for the next phase of the artistic project. 

Speculation as method 

According to the results of biological experi-
ments, the team will co-create the final design 
based on the scientific research. On top of that, 
they plan to develop a speculative/hypothetical 
scenario where this concept will be applied to 
human skin.

In the future scenario, in order to protect 
people from skin cancer, the doctors use biomed-
ical technology to manipulate the distribution of 
colors in human skin. Doctors will create patterns 
on their patients, which will protect them from 
the ultraviolet (UV) radiation of sunlight. As a 
result, in this variant of future, many people may 
look like calico cats - with each and all of them 
looking different and unique. 

By inducing the activity of the master reg-
ulator of the pigment-producing machinery in 
melanocytes, known as MITF, small molecules 
activating MITF specifically in melanocytes 
would stimulate the production of melanin and 
the transfer of the pigment to the surrounding 
skin cells (keratinocytes). Such MITF activators 
have already been identified and shown to in-
duce MITF activity without damaging skin cells. 
The specificity of such agents (off-target effect) 
and potential toxicity in patients would need to 
be evaluated and possibly minimized. However, 
it seems that such an approach may be possible 
in a not so distant future. These agents may be 
formulated in the form of a cream that could 
be applied on the skin either by doctors or even 
any individual (as it is currently the case for 
sunblock creams).
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a także potencjalną toksyczność u pacjentów, 
aby ewentualnie ją zminimalizować. Wydaje się, 
że takie podejście może być możliwe w niedalekiej 
przyszłości. Czynniki tego rodzaju mogą mieć 
postać kremu, który byłby nakładany na skórę 
przez lekarzy lub nawet przez osoby samo-
dzielnie (jak ma to obecnie miejsce w przypadku 
kremów z filtrem przeciwsłonecznym).

Celem projektu jest demonstracja potencjal-
nego sposobu działania nowej usługi medycznej 
w przyszłości. Ta spekulatywna narracja może 
skutkować pojawieniem się nowego trendu 
w modzie, który wiąże się z wzorami na skórze. 
Projektanci mody będą współpracować z lekarza-
mi, aby móc świadczyć usługi, które polegałyby 
na zmianie wyglądu skóry na określony wzór, 
co pozwoli uzyskać stylowy wygląd i jednocze-
śnie polepszy stan zdrowia. Dodatkowo projekt 
umożliwia uświadomienie społeczeństwu nie-
bezpieczeństwa związanego z ekspozycją na 
promieniowanie UV. •

Artysta Kuang-Yi Ku był gościem w laborato-
rium naukowca Jeana-Christophe'a Marine'a 
w Centrum Biologii Raka (CCB) VIB-KU Leuven.

This project aims to show how the new medical 
service may work in the future. In this speculative 
narration, there might be a new fashion trend 
of skin patterning. Fashion designers will work 
with doctors to provide a service consisting in 
changing your skin to a specific pattern to look 
stylish and become healthier at the same time. 
Moreover, the project offers an opportunity to 
make the general public aware of the danger of 
UV exposure. •

Artist Kuang-Yi Ku was a guest at scientist Jean-
Christophe Marine’s lab at VIB-KU Leuven Center 
for Cancer Biology (CCB).

Człowiek Kaliko / Calico Human, 2022
Kadr z wideo / A still from the video
Arch. artysty/ Artist's archive
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Centrum Integracji Imigrantów Roślinnych
Center for Plant Immigrant Integration

Artysta | Artist 
Kuang-Yi Ku

Naukowczyni | Scientist 
Sofie Goormachtig (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)

Instytucja | Hosting Institution  
GLUON, Bruksela / Brussels

Wstęp

W ramach projektu z zakresu nauki obywa-
telskiej Sofie Goormachtig bada możliwości 
uprawy soi w rejonie Flandrii, która w przyszłości 
mogłaby stanowić wysokobiałkową, ekologiczną 
alternatywę dla mięsa. Badania te koncentrują 
się przede wszystkim na interakcji między soją 
(nierodzimą rośliną tropikalną) a lokalnym mi-
kroorganizmem glebowym odpowiedzialnym za 
symbiotyczne wiązanie azotu. Zainspirowało 
to artystę Kuang-Yi Ku do przeanalizowania 
podobieństw między badaniami nad roślinami 
i mikrobami a zjawiskami społecznymi, które 
dotyczą integracji imigrantów w Europie. 

Centrum Integracji Imigrantów Roślinnych 
współtworzyć będą Ku i Goormachtig. Jest 
to fikcyjna instytucja zajmująca się procedu-
rą legalnego ubiegania się o wizę i integracją 
międzygatunkową imigrantów roślinnych. W bie-
żącym projekcie to fikcyjne centrum pracuje 
dla swojego pierwszego klienta, czyli soi, która 
zamierza ubiegać się o pracę oraz zamieszkać 
w Europie Zachodniej. Centrum wykorzysta 
posiadaną wiedzę fachową, by wesprzeć soję 
w opracowaniu własnego profilu i w jej integracji 
z lokalnym środowiskiem przy pomocy lokalnego 
endemicznego mikroorganizmu. Artysta i na-
ukowiec planują zbadać, w jaki sposób stworzyć 
serię fikcyjnych, wizualnych, metaforycznych 
narracji, które odzwierciedlałyby kontrowersje 
związane z relacjami międzyetnicznymi wśród 
ludzkich imigrantów.

Intro

Scientist Sofie Goormachtig’s citizen science 
project is looking for the possibility of growing 
soybean in Flanders area in order to provide 
it as a high-protein crop and as a eco-friend-
ly meat alternative in the future. Her research 
especially focuses on the interaction between 
soybean (a foreign tropical plant) and the local 
soil microorganism which performs symbiotic 
nitrogen fixation. 

The research inspired artist Kuang-Yi Ku to 
explore the similarity between the plant-microbe 
research and the social phenomena of immigrant 
integration in Europe.

 
Center for Plant Immigrant Integration will be 

co-built by Ku and Goormachtig. It is a fictional 
institution which deals with the legal visa appli-
cation process and the interspecies integration 
of plant immigrants. In this project, the fictional 
center works for their first client, soybean, who 
wants to apply to work and live in Western Europe. 

The center will provide their expertise to help 
soybean to create its own profile and to inte-
grate with the local environment by the help of 
a local endemic microorganism. The artist and 
scientist plan to find out how to create a series 
of fictional visual narrations of metaphors to 
reflect the controversy of human immigrants' 
interethic relationships.
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Co jeszcze o badaniach Sofie Goormachtig 
w 2021 roku? 

Żeby znaleźć endogenne rizobia zdolne do 
nodulacji roślin soi w warunkach środowiskowych 
Belgii, laboratorium Goormachtig nawiązało 
współpracę z 1000 mieszkańców w całej Flandrii, 
którzy będą uprawiać soję w swoich ogrodach. 
Wykorzystany zostanie ten sam kanał, co w eks-
perymencie pilotażowym przeprowadzonym 
w 2019 roku. Kandydaci wysieją nasiona soi 
w maju 2021 roku i będą uprawiać rośliny przez 
minimum dwa miesiące (do lipca/sierpnia 2021 
roku), co pozwoli na rozwój dojrzałych guzków. 
Latem 2021 roku rośliny zostaną zebrane, a guzki 
zbadane w laboratorium. Naukowcy ustalą sze-
reg istotnych parametrów wzrostu roślin, takich 
jak wysokość, waga w stanie surowym i zawar-
tość chlorofilu, po czym wszystkie guzki zostaną 
zebrane. Każdej roślinie przyporządkuje się 
określoną mikroskopowo liczbę, wielkość, formę 
i kolor guzków (tzn. kolor czerwony = wiążący, 
biały = niewiążący). By zidentyfikować wystę-
pujące rizobia, guzki będą dalej przetwarzane 
z wykorzystaniem dwóch równoległych metod. 
Z jednej strony guzki ulegną rozdrobnieniu, a eks-
trakt będzie rozprowadzony po specjalnych 
pożywkach dla rizobiów, by umożliwić wzrost 
wolno i szybko rosnących rizobiów. Poszczególne 
kolonie rizobii zostaną pobrane w celu prze-
prowadzenia wysoko wydajnej identyfikacji na 
poziomie gatunku z wykorzystaniem analizy 
MALDI-TOF-MS (MALDI – Matrix-Assisted Laser 
Desorption/Ionization – desorpcja/jonizacja 
laserem wspomagana matrycą; TOF – Time 
of Flight – pomiar czasu przelotu jonów; MS – 
Mass Spectrometry – spektometria masowa) 
z wykorzystaniem SPeDE. Samo SPeDE to na-
rzędzie do analizy danych spektralnych, które 
umożliwia szybką charakterystykę, specyficzną 
dla gatunku i na poziomie szczepu, oraz dere-
plikację izolatów. W przypadku kolonii, których 
identyfikacja za pomocą widm masowych nie jest 
możliwa, przeprowadzony zostanie podstawowy 
PCR amplikonu genu 16S rRNA. 

Ponadto guzki tej samej rośliny będą równo-
legle sterylizowane powierzchniowo, zaś DNA 
izolowane dla celów przeprowadzenia sekwen-
cjonowania amplikonu genu 16S rRNA, by określić 
najliczniejszy szczep rizobii i zobrazować róż-
norodność mikrobiologiczną guzków. Dzięki 
zastosowaniu tych dwóch uzupełniających się 
metod tożsamość pojedynczego izolatu może być 
łatwo skorelowana z najliczniej występującym 

What’s more about Sofie Goormachtig’s 
research in 2021?

To find endogenous rhizobia able to nodulate 
soybean plants in Belgian environmental condi-
tions, the Goormachtig's lab will cooperate with 
1000 citizens spread over Flanders to grow soy-
bean plants in their gardens. The candidates will 
sow soybean seeds in May 2021 and will grow the 
plants for a minimum of two months (until July/
August 2021), which allows the development of 
mature nodules. 

In the summer of 2021, plants will be collected 
and nodules will be assessed in the lab. The sci-
entists will determine several important plant 
growth parameters such as plant height, fresh 
weight (FW) and chlorophyll content, after which 
all nodules will be collected. For every plant, nod-
ule number, size, form and color (i.e. red color = 
fixing, white = non-fixing) will be microscopically 
determined. 

To identify the residing rhizobia, nodules will 
be further processed in two parallel approaches. 
On the one hand, nodules will be crushed and the 
extract will be plated out on special rhizobia-spe-
cific growth media to allow growth of slow- and 
fast-growing rhizobia. Individual rhizobia colonies 
will be picked for high-throughput species-level 
identification using the matrix-assisted laser 
desorption-ionization time-of-flight (MALDI-
TOF) MS method coupled with SPeDE. SPeDE is 
a spectral data analysis tool which enables a rapid 
species-specific and strain-level characterization 
and dereplication of isolates. For all colonies for 
which no identification is possible through mass 
spectra, basic 16S rRNA gene amplicon PCR will 
be performed. 

On the other hand, in parallel, nodules of the 
same plant will be surface-sterilized and DNA will 
be extracted to perform 16S rRNA gene amplicon 
sequencing to uncover the most abundant rhizo-
bia strain and to visualize the nodule microbial 
diversity. By using these two complementary 
approaches, the identity of the individual isolate 
can be easily correlated with the most abundant 
rhizobia strain to perform confirmation experi-
ments. To confirm the nodulation capacity of the 
selected rhizobia, inoculation experiments will 
be performed in the lab. Soybean plants will be 
grown in an inert and sterile substrate and the 
selected rhizobia candidate will be used to inoc-
ulate. After 4 weeks of growth, nodule number 
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Ośrodek Integracji Roślinnych Imigrantów / Center for Plant Immigrant Integration, 2021,
kadr z wideo / a still from the video

Ośrodek Integracji Roślinnych Imigrantów / Center for Plant Immigrant Integration, BOZAR Lab, 2022, 
arch. artysty/ artist's archive



CSW ŁAŹNIA

45RĘCZNIK EKSTRA

szczepem rizobii dla potrzeb przeprowadzenia 
eksperymentów potwierdzających. By potwier-
dzić zdolność do nodulacji wybranych rizobiów, 
w laboratorium zostaną przeprowadzone do-
świadczenia inokulacyjne. Rośliny soi będą 
uprawiane na obojętnym i sterylnym podłożu, 
a do inokulacji użyje się wybranego kandyda-
ta rizobii. Po 4 tygodniach uprawy określi się 
liczbę guzków. Gdy pojawią się guzki, będziemy 
o krok bliżej do uzyskania optymalnej współpracy 
między soją a rizobią, która podlegać będzie dal-
szej analizie w przyszłych, bardziej przydatnych 
eksperymentach.

Budowa fikcyjnego centrum dla imigrantów 
roślinnych 

Zainspirowany badaniami Sofie Goormachtig 
Kuang-Yi Ku planował przeprowadzenie wizualnej 
analizy wyników badań w latach 2019-2020, by 
móc wstępnie rozpoznać cele budowy Centrum 
Integracji Imigrantów Roślinnych. Następnie 
w 2021 roku zamierza zebrać próbki soi, mikro-
organizmów i gleby z około 1000 lokalizacji we 
Flandrii. Po przeprowadzeniu badań tereno-
wych uda się do laboratorium Goormachtig, by 
sprawdzić, w jaki sposób naukowcy przeprowa-
dzają eksperymenty z ww. próbkami i sporządzić 
dokumentację wizualną potrzebną w kolejnym 
etapie pracy artystycznej.

 Artysta zamierza przeanalizować dokumen-
tację wizualną z badań terenowych i wykorzystać 
wspomniane wyżej materiały wizualne dla celów 
budowy fikcyjnej instytucji Centrum Integracji 
Imigrantów Roślinnych. Dokona tego dzięki opra-
cowaniu wizy migracyjnej rośliny, jej profilu, 
prześledzeniu aktywności zachodzących po-
między lokalnymi mikrobami a rośliną obcego 
pochodzenia itd. Fikcyjne infografiki, wydruki, 
dokumenty czy filmy wideo mają posłużyć jako 
metafora, która odzwierciedla aktualne proble-
my społeczne związane z integracją imigrantów. 
Przeprowadzone w tym projekcie porównanie 
interakcji międzyetnicznych i interakcji mię-
dzygatunkowych u gatunków innych niż ludzkie 
umożliwi stworzenie unikalnej perspektywy – 
spojrzenia na skomplikowaną relację między 
„naturą” a „kulturą”. •

Artysta Kuang-Yi Ku i zespół BOZAR złożyli wizy-
tę naukowczyni Sofie Goormachtig w Gandawie. 
Wyjaśniała ona zależności między soją a rizobia-
mi na polu uprawy soi. 

will be determined. When nodules are found, we 
are one step closer to an optimal soybean-rhizo-
bia partnership which will be further analyzed in 
future and more applicable experiments.

Constructing a fictional center for plant 
immigrants

Inspired by Sofie Goormachtig’s research, 
Kuang-Yi Ku plans to visually analyze the research 
results from Goormachtig’s project in 2019/2020 
as preliminary research for the construction of 
Center for Plant Immigrant Integration. Secondly, 
he plans to collect samples of soybean, microbes 
and soils from some of the 1000 locations in 
Flanders in 2021. After the field research, he also 
plans to go to Goormachtig’s lab to see how the 
scientists conduct their experiments on these 
samples and to make the visual documentation as 
material for the next phase of the artistic project.

 
Artist Kuang-Yi Ku attempts to analyze the 

visual documentation from the field research. He 
plans to use this visual material to construct the 
fictional institution Center for Plant Immigrant 
Integration by creating a plant migration visa, 
plant’s profile, activities between local microbes 
and the foreign plant and so on. Through these 
fictive infographics, prints, documents, videos, 
this project attempts to use a metaphor to re-
flect the current social issues of immigration 
integration. The comparison between inter-
ethnic interaction and nonhuman interspecies 
interaction in this project also provide a unique 
perspective to see the complicated relationship 
between “nature” and “culture”. •

Artist Kuang-Yi Ku was visiting scientist Jean-
Christophe Marine’s lab at VIB-KU Leuven Center 
for Cancer Biology (CCB).
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Jak czytać poezję komórkom nowotworowym
How to read poetry to cancer cells

Artystka | Artist 
Sandra Lorenzi 

Naukowiec | Scientist 
Jean-Christophe Marine

Instytucja | Hosting Institution  
BOZAR, Bruksela / Brussels

Jak czytać poezję komórkom nowotworowym 
to nowy projekt artystyczno-naukowy realizowa-
ny przez artystkę Sandrę Lorenzi (FR) i biologa 
molekularnego specjalizującego się w nowotwo-
rach, Jean-Christophe’a Marine’a (VIB, BE). 
Projekt zakłada stworzenie pomostu między 
pacjentami chorymi na raka skóry a ich chorobą. 

Starając się zrozumieć dokładne przyczy-
ny, dla których normalna komórka nagle staje 
się nowotworowa i wywołuje choroby w ludzkim 
organizmie, naukowcy zauważyli, że większość 
zaawansowanych nowotworów nieuchronnie 
znajduje drogę ucieczki przed stosowanymi 
obecnie metodami leczenia – jest to zjawisko 
określane jako oporność na terapię. Dlatego też 
niniejszy projekt ma podwójny cel. Pierwszy z nich 
dotyczy rozwinięcia i wzmocnienia relacji opartej 
na zaufaniu między pacjentami a naukowcami 
zaangażowanymi w projekt. Relacja budowana 
na zaufaniu ma kluczowe znaczenie w przypadku 
leczenia osób chorych na raka, ponieważ umoż-
liwia opracowanie spersonalizowanych terapii 
chorób zaawansowanych takich jak czerniak.

Następnie w ramach projektu pacjenci z czer-
niakiem będą mieli możliwość nawiązania 
indywidualnej więzi ze swoją chorobą. Dzięki 
nowatorskiemu protokołowi wykorzystujące-
mu organoidy pacjenci będą mogli, jeśli tylko 
poczują taką potrzebę, wyrazić swoje uczucia, 
zwracając się bezpośrednio do swojej choroby. 
Ta innowacyjna technologia opracowana przez 
naukowców stanowi prawdziwy pomost między 
artystą, naukowcem i pacjentem.

How to read poetry to cancer cells is a new 
Art&Science project co-developed by the French 
artist Sandra Lorenzi and the Belgian molecular 
cancer biologist Jean-Christophe Marine (Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie). Together, they 
form the BOZAR team within the STUDIOTOPIA 
Art&Science Residency Programme. Their com-
mon project aims to build a bridge between skin 
cancer patients and their illness. 

While researchers are trying to understand 
the exact reasons why a normal cell suddenly 
becomes cancerous and causes diseases in our 
bodies, it also has been noticed that most ad-
vanced cancers almost invariably find an escape 
route from current treatments, a phenomenon 
known as therapy resistance. So, this Art&Science 
residency has a double objective. Firstly, it aims  
to develop and strengthen the relationship of 
trust between the patients and the scientists 
involved in the project. The trust relationship 
is of crucial importance when trying to cure 
people with cancer, as it allows to develop per-
sonalised therapies targeting advanced diseases 
like melanoma. 

Subsequently, the project will offer melanoma 
patients the opportunity to establish individu-
al links with their disease. If they feel the need, 
patients will be able to express their feelings 
by addressing their disease directly, thanks to 
a novel protocol using organoids. This innovative 
technology developed is a real bridge between 
the artist, the scientist and the patient.
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 W ramach badań nad czerniakami metasta-
tycznymi po wykonaniu biopsji za zgodą pacjenta 
próbki wysyłane są do laboratorium celem zbada-
nia, w ten sposób stają się „surowcem” naukowca. 
Na tym etapie pacjent nie ma już dostępu do 
materiału i może zadawać uzasadnione pytania: 
jakiemu traktowaniu jest on poddawany? Jak 
i gdzie jest przechowywany? Co się z nim dzieje? 

„Bardzo rzadko zdarza się, że pacjent w pełni 
rozumie tajniki procesu naukowego, w którym 
uczestniczy".

Sandra Lorenzi

Chociaż materiał ten nie jest już częścią ciała, 
pozostaje przecież związany z jego historią. Ma 
teraźniejszość i przyszłość i może być postrze-
gany jako niewykorzystany w pełni potencjał 
w relacji pacjent–naukowiec. W przeciwieństwie 
do klinicysty, który ma bezpośredni kontakt 
z pacjentem, naukowiec-badacz nie buduje re-
lacji z pacjentem, lecz z fragmentem jego ciała. 
Bardzo rzadko zdarza się, by pacjent całkowicie 
rozumiał tajniki procesu naukowego, w którym 
uczestniczy. Nowa forma relacji, która wyrasta 
na innym terytorium ekspresji, mogłaby okazać 
się korzystna także dla badacza.

Tutaj działanie artystyczne może zrekompen-
sować ten brak poprzez ustanowienie nowego 
rodzaju protokołu, zwanego „protokołem wza-
jemnej ekspresji i uwagi” lub ProMEA. ProMEA 

ForceField #1 (Stefan & Sofie L.), 
CSW ŁAŹNIA 1 / LAZNIA CCA 1, 2022
Fot. / Photo: Adam Bogdan

 
In research on metastatic melanomas, once the 

biopsies have been carried out with the patient’s 
consent, the samples are sent for laboratory anal-
ysis and become the scientist’s «raw material». At 
this stage, the patient no longer has access to this 
material and can ask some legitimate questions 
: what kind of handling is it being subjected to ? 
How and where is it stored ? What happens to it ? 

“It is very rare that the patient fully under-
stands the ins and outs of the scientific process 
in which they participate."

Sandra Lorenzi

Although it is no longer part of the body, this 
material remains connected to its history. It has 
a present and a future, and can be perceived as 
a potential not fully exploited through the pa-
tient-scientist relationship. Unlike the clinician in 
direct contact with the patient, the scientist-re-
searcher doesn’t build a specific relationship with 
the patient themselves, but with a part of their 
body. It is very rare that the patient fully under-
stands the ins and outs of the scientific process 
in which they participate. The researcher’s work 
could benefit from a new form of relationship 
growing in another territory of expression.

Here, artistic action can compensate for this 
absence by setting up a new type of protocol, 
called the ‘protocol of mutual expression and at-
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proponuje rozszerzenie naszych ram percepcji 
i osądu oraz uważa każde żywe ciało lub żywą 
istotę za środek dla jej własnej ekspresji.

 
„Protokół daje pacjentowi możliwość wyrażenia 
swoich uczuć, jego głębokich myśli, jego woli 
życia przed komórkami rakowymi".

Sandra Lorenzi

 To co żyje, wyraża siebie, życie jest ekspresją. 
W ludzkim wymiarze pacjent i naukowiec-ba-
dacz są ekspresjami, które podążają własnymi 
ścieżkami. W wymiarze komórkowym zdrowa 
komórka i komórka nowotworowa są również 
ekspresjami, które podążają własnymi droga-
mi. W tym sensie protokół wzajemnej ekspresji 
i uwagi dotyczy zarówno ekspresji ludzkiej, jak 
i komórkowej, a jego realizacja polega na zbli-
żeniu ich do siebie. Komórki nowotworowe, 
o których tu mowa, wyrażone są przez aberrację 
chromosomalną. Aberratio po łacinie oznacza 
‘odbiegać od’. Używając tego słowa, naukowcy 
sugerują, że jednostka nowotworowa zboczy-
ła ze swojej zwykłej trajektorii. Odgałęzia się. 
Jej cel został zasymilowany przez organizm, 
który rozprzestrzenia się w populacji zdolnej 
do przekształcenia środowiska w takie, które 
sprzyja jej rozwojowi. Ta populacja komórek no-
wotworowych rozprzestrzenia się aż do śmierci 
gospodarza. Jej ekspresja pociąga za sobą nie-
-ekspresję, czyli, że życie wyraża się tu przez 
intencję śmierci. 

Na komórkę nowotworową, która wyraża się 
poprzez aberrację, odpowiadamy inną formą 
aberracji – dla odmiany pozytywną i życiodajną. 
Polega ona na fizycznym umieszczeniu pacjenta 
za pośrednictwem awatara w obecności jego 
własnych komórek nowotworowych. Technologia 
awatarów lub organoidów umożliwia wzrost 
komórki nowotworowej w organizmie in vitro  
– ProMEA wykorzystuje narzędzia opracowane 
przez naukowców. Pacjent staje twarzą twarz ze 
swoją chorobą. Poprzez nośnik słowa, wiersza 
czy piosenki protokół daje mu możliwość wyra-
żenia swoich uczuć, głębokich myśli, woli życia 
wobec komórek nowotworowych. Od jednego 
ciała do drugiego, od wnętrza do zewnętrza, 
ProMEA pozwala na ciągłość ekspresji dzięki 
wspólnemu wysiłkowi sztuki i nauki. •

tention’ or ProMEA. ProMEA proposes to extend 
our framework of perception and judgement, 
and considers each living body or living entity as 
a vehicle for its own expression.

 
"The protocol gives the patient the possibility 
to express their feelings, their deep thoughts, 
their will to live in front of the cancerous cells."

Sandra Lorenzi

 What lives expresses itself, the living is ex-
pression. On a human scale, the patient and the 
scientist-researcher are expressions that engage 
in their own paths. On a cellular scale, a healthy 
cell or a tumour cell are also expressions that 
engage in their own paths. In this sense, the pro-
tocol of mutual expression and attention concerns 
both human and cellular expression. Its conduct 
involves bringing the two together. The tumour 
cells of interest here are expressed by a chromo-
somal aberration. Aberratio in Latin means «to 
deviate from». By the use of this word, scientists 
suggest that the tumour entity has deviated from 
its usual trajectory. It branches off. Its intention 
is assimilated by an organism that spreads in 
a population capable of making its environment 
favourable to its development. This population of 
cancer cells spreads until the death of its host. 
Its expression engages its non-expression, that 
is to say that life here is expressed by an inten-
tion of death. 

To the tumour cell expressing itself by aberra-
tion, we respond with another form of aberration, 
this time positive and life-bearing. It consists in 
physically placing the patient in front of their can-
cer cells using an avatar. The avatar or organoid 
technology makes the cancer cell grow on a body 
in vitro. ProMEA exploits the tools developed by 
the researchers. The patient finds themselves 
in front of their disease. Through the vector of 
a word, a poem, a song, the protocol gives the 
patient the possibility to express their feelings, 
their deep thoughts, their will to live in front of 
the cancerous cells. From one body to another, 
from an interiority to an exteriority, the ProMEA 
allows the continuity of expression thanks to the 
joint effort of art and science. •
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Po lewej / On the left: Jak czytać poezję komórkom nowotworowym? / How to read poetry to cancer cells?
Po prawej / On the right: ForceField #1 (Stefan & Sofie L.), Tranzit House w Kluż/Tranzit House in Cluj, 2022
Fot. / Photo: Komiti, dzięki uprzejmości / courtesy of Cluj Cultural Centre

ForceField #1 (Stefan & Sofie L.), BOZAR Lab, 2022
Fot. / Photo: Philippe de Gobert, dzięki uprzejmości / courtesy of BOZAR Lab
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Świadomość
Consciousness
Artysta | Artist 
Oswaldo Maciá

Naukowcy | Scientists 
Chris Bean, Emilia Leszkowicz

Instytucja | Hosting Institution  
CSW ŁAŹNIA / LAZNIA CCA, Gdańsk

Nasz projekt otwarty jest na [wsłuchiwanie się] 
w planetę, mózgi i wszystkie organizmy, które na 
niej żyją. Pracujemy z listą słów. Słowa są pojem-
nikami, zawierają znaczenia i mają moc budowania 
idei i pojęć.

+ Płeć i gender
+ Nierówność rasowa i płciowa
+ Świadomość
+ Wiedza a ignorancja
+ Niesprawne narządy
+ Ludzka nieświadomość
+ Punkty zwrotne
+ Wykluczenie / włączenie do społeczeństwa
+ Sprawiedliwość a równość
+ Kryzys klimatyczny
+ Korupcja
+ Pazerne korporacje
+ Cyniczna postawa polityczna
+ Komunikacja węchowa
+ Dyskryminacja zapachowa
+ Neuronauka
+ Fizyka
+ Wiatr
+ Komunikacja dźwiękowa
+ Słuchanie planety
+ Czytanie mózgu
+ Sztuka jako przestrzeń do myślenia 
+ i opracowywania nowych pytań
+ Zenit
+ Nadir
+ Poznanie pozaludzkie
+ Połączone systemy ziemskie
+ Oscylacje
+ Iluzja

Our project is opened to [Listening] to the plan-
et, the brains and all the organisms who live on 
it. We work around the glossary of words, as the 
words are containers; they contain meanings and 
have power to build ideas and concepts. 

+ sex and gender
+ racial and gender inequality
+ consciousness
+ knowledge vs ignorance
+ failed organs
+ human unconsciousness
+ turning points
+ exclusion / inclusion in society
+ equity vs equality
+ climate crisis
+ corruption
+ rapacious corporations
+ political cynical attitude
+ smell communication
+ smell discrimination
+ neuroscience
+ physics
+ wind
+ sound communication
+ listening the planet
+ reading the brain
+ art as a space for thinking and elaborating
+ new questions
+ zenith
+ Nadir
+ Non-human cognition
+ Connected earth systems
+ oscillations
+ illusion
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+ Taniec
+ Surowa koncepcja i powolne gotowanie
+ Porażka [w sztuce porażka jest ważna, 
+ jest oknem na nowe]
+ Zapach „rzeźba pionowa”
+ Dźwięk „rzeźba pozioma”
+ Pszczoły i orchidee
+ Współewolucja
+ Ultradźwięki i infradźwięki
+ Pręciki i czopki, fotoreceptory
+ Receptory węchu
+ Kształt i wibracja

Jak znaleźć „tylne drzwi” do świadomości 
widzów w sposób nieświadomy, poza własnymi 
przekonaniami i osądami? Jak otworzyć ludzką 
percepcję na perspektywę Innego?

Pytanie, które chcielibyśmy zadać, brzmi: 
w jaki sposób możemy zacząć czuć się odpo-
wiedzialni za świat wokół nas? Jak możemy 
naprawdę słuchać naszej planety i jej ludzkich 
mieszkańców i mieszkańców innych niż ludzie? •

+ dancing
+ raw concept & slow cooking
+ failure [in art failure is important, light 
+ to something new]
+ smell 'vertical sculpture'
+ sound 'horizontal sculpture’
+ bees & orchids
+ co-evolution
+ ultra-sound & infra-sound
+ Rods and Cones, photo-receptors
+ olfactory receptors
+ shape & vibration

How to find ‘back doors’ to enter viewers’ 
consciousness in an unconscious way beyond one’s 
beliefs and judgements? How to open peoples’ 
perception to the perspective of the Other?

The question that we would like to raise is how 
we could start to feel responsible for the world 
around us? How can we truly listen to our planet 
and its human and non-human inhabitants? •

Instalacja zapachowo-dźwiękowa Korupcja i Świadomość / Sound and Olfactory installation Corruption and 
Consciousness, 2022, Tranzit House w Kluż / Tranzit House in Cluj, fot. / Photo: Roland Váczi, 
dzięki uprzejmości / courtesy of Cluj Cultural Centre
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Pod ziemią i poza skałami
Świat powietrza i nieba powyżej 
oraz świat korzeni i gleby poniżej

Beneath the earth and beyond the rocks
A world above of air and sky
and a world below of roots and soil

Artystka | Artist 
Siobhán McDonald

Naukowcy | Scientists 
Chris Bean, Arwyn Jones, Emily Shuckburgh

Instytucja | Hosting Institution  
GLUON, Bruksela / Brussels

Siobhān McDonald we współpracy z Chrisem 
Beanem (profesorem zwyczajnym i kierowni-
kiem Zakładu Geofizyki w Institute for Advanced 
Studies DIAS (Instytut Studiów Zaawansowanych 
DIAS) w Dublinie oraz Arwynem Jonesem (JRC-
ISPRA) bada unoszące się w powietrzu cząsteczki 
oraz znajdującą się pod ziemią materię, która 
pochodzi z minionych światów. Dzięki badaniom 
nad arktyczną zmarzliną i roślinami zachowa-
nymi w złożu projekt odtwarza historie pokoleń 
systemów podziemnych. Z torfowiskiem jako 
ich bohaterem – jego ekosystemem, historią 
i mitologią – projekt ten obejmuje rzeźbę, wideo, 
prace na papierze oraz dźwięk, prowadząc do 
rozważań na temat koncepcji tworzonych wokół 
pojęcia czasu oraz refleksji nad zachowaniem 
pamięci zbiorowej w cienkiej warstwie między 
glebą a skałami, gdzie zachodzą jedne z najważ-
niejszych zmian w obecnych czasach.

Artystka spędziła rok na badaniu zachowanych 
torfowisk o dużym znaczeniu, tworząc archi-
wum obrazów i nagrań wiążących torfowiska 
Irlandii z nieoczekiwanymi miejscami jak np. top-

Siobhān McDonald examines particles float-
ing in the air and matter from the past worlds 
buried underground in collaboration with Chris 
Bean (Senior Professor and Head of Geophysics 
at the Dublin Institute for Advanced Studies at 
DIAS) and Arwyn Jones (JRC —ISPRA). Exploring 
Arctic permafrost and plants preserved in this 
depository, the project traces the histories of 
generations of underground systems. Starting 
with boglands as its protagonist – their eco-
systems, history and mythologies - the project 
presents sculpture, video, works on paper and 
sound considering ideas around time and the 
preservation of the collective memory stored 
in that thin layer between the soil and the rock, 
where some of the most important changes in 
contemporary times are taking place.

The artist has spent a year researching the re-
maining prominent boglands, creating an archive 
of images and recordings which link bog pools 
across Ireland to unexpected places, such as 
the melting permafrost in the Russian Siberian 
Arctic, where ice turns into the soil. The project 
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niejącą wieczną zmarzliną w rosyjskiej Arktyce 
Syberyjskiej sprawiającą, że lód zamienia się 
w glebę. W ramach projektu widzowie zapro-
szeni są do zobrazowania sposobów topnienia 
i utrwalania materii organicznej (od pni drzew 
po rośliny) w zamrożonej ziemi na przestrzeni 
tysięcy lat na drodze eksperymentowania z róż-
nymi skalami czasowymi.

Prace Siobhán McDonald, będące kombinacją 
rysunków, odcisków oraz nagrań z głębi torfowisk 
i z rozmarzającej wiecznej zmarzliny, przed-
stawiają rozbieżności w czasie, języku i wiedzy 
pomiędzy jednym momentem a drugim, w miarę 
jak mikroby w glebie budzą się i zaczynają uczto-
wać na rozmrażającej się biomasie. 

Cosmic Gas / Komiczny gaz (2022) to seria prac 
na papierze łącząca materiały stworzone na 
bazie trującego, niewidocznego gazu metano-
wego, badająca koncepcje tego, co jest w stanie 
żyć w ruinach powstałych wskutek naszych dzia-
łań. Prace - rysunki i litografie - stworzone są 
z bezpośrednich  odcisków segmentów roślin 

invites audiences to experiment with different 
time scales to imagine the forms of melt and 
preservation in the thousands of years of frozen 
organic matter in the soil, from tree stumps to 
plant life.

Combining drawings, imprints and record-
ings from bogland depths with those from the 
permafrost as it thaws, Siobhān McDonald’s 
artworks depict slippages of time, language 
and understanding between one moment and 
another, as the microbes in the soil awaken and 
begin to feast on the defrosting biomass. 

Cosmic Gas (2022) is a series of works on 
paper that fuses materials devised from poison-
ous invisible methane gas and explores ideas of 
what manages to live in the ruins we have made. 
Consisting of both drawings and lithographic 
prints, they bear a direct imprint of the plant 
fragments collected from bog sites, of what 
used to be living organisms and over time have 
become gaseous. The drawings appear delicate 
and complex, conveying the light and dark histo-

Punkt krytyczny / Tipping point, BOZAR Lab, 2022
Fot. / Photo: Philippe de Gobert
Dzięki uprzejmości / Courtesy of BOZAR Lab
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zebranych z torfowisk, czyli tego, co kiedyś było 
żywym organizmem, a z czasem stało się gazem. 
Rysunki, delikatne i złożone, przekazują jasne 
i mroczne historie opowiadające o życiu i roz-
padzie, z których się wyłaniają – od remedium/
lekarstwa do zatrucia ekosystemu. 

Praca ta zakorzeniona jest w średniowiecznej 
mitologii traktującej bagna jako strażnika kul-
tury, który umożliwia wgląd w starożytne czasy 
pogańskie. Dziwny krajobraz bagien o wielu 
rzadkich cechach geograficznych i zjawiskach 
tłumaczy potężną mitologię, jaka powstała 
w związku z nim. Tim Robinson, znany pisarz 
i kartograf, stwierdził w związku z irlandzkimi 
bagnami: „Umysł jest ponownie wchłaniany 
przez materię; narzucane przez ludzkość języki, 
porządek, znaczenia wysysane są i dławione 
przez naturę”. Może to właśnie ta tajemnicza 
ponadczasowość sprawia, że torfowiska przy-
pominają nam o naszej nieśmiertelności. Że 
jesteśmy stworzeni z tego samego materiału. 

Methane Lake / Jezioro metanowe (2022) to 
ewoluująca praca wykonana z wykorzystaniem 
powietrza zebranego w Arktyce Syberyjskiej. 
W ciągu ostatnich lat Roman Pietrow z Instytutu 
Problemów Biologicznych Kriolitozonu SB RAS 
co miesiąc przelatywał samolotem nad jezio-
rem Jakuckim z przymocowanym do skrzydła 
samolotu wężem, który zasysał powietrze do 
szklanych cylindrów. Cylindry zawierają toksycz-
ny metan, z którego Siobhán McDonald wykona 
tusz do kolejnej fazy projektu, by ujawnić historie 
ukryte w polarnym lodzie. Łącząc lód i nagrania 
z głębi lodowców, artystka buduje pomost między 
naszymi starożytnymi przodkami a historią pod 
naszymi stopami. 

Praca Of Atmospheres Futures / O przy-
szłościach atmosfery (2022) jest wykonana 
wspólnie z wieloletnią współpracowniczką ar-
tystki, Jennifer McElwain, kierowniczką Zakładu 
Botaniki w Szkole Nauk Przyrodnicznych w Trinity 
College Dublin. To ręcznie dmuchane szklane 
naczynie zawierające 2,00 ml powietrza, które 
służy zobrazowaniu odmiennej temperatury, at-
mosfery i biosfery występujących w przyszłości 
o naruszonej równowadze ekologicznej.

ries from which they emerge - recounting stories 
of life and decay – from remedy/medicine to the 
poisoning of an ecosystem. 

The work is rooted in the medieval mythology 
of boglands as a cultural preserver offering an 
insight into ancient pagan times. The strange 
landscape of boglands with many rare geograph-
ical features and occurrences explains the large 
mythology surrounding it. Tim Robinson, a cele-
brated writer and cartographer, remarked on an 
Irish bog as follows: “Mind is being reabsorbed 
into the matter; humanity’s imposition of lan-
guages, order, meaning is being sucked down and 
choked off by nature.” Maybe it is this mysterious 
timelessness that casts the bogs as reminders 
that we are not mortal. That we are made of 
the same material.

 
Methane Lake (2022) is an evolving work made 

from the air collected in the Siberian Arctic. 
Every month for the past years, Roman Petrov, 
Institute for Biological Problems of Cryolithozone 
SB RAS, has flown a plane over a lake in Yakutia 
with a hose attached to the plane’s wing that 
sucks air into glass cylinders. The cylinders 
contain toxic methane from which Siobhán 
McDonald makes ink for the next phase of this 
project to reveal histories hidden in polar ice. 
In combining ice and recordings from deep in 
the glaciers, the artist builds a bridge between 
our ancient ancestors and the history beneath 
our feet. 

Of Atmospheres Futures (2022), made with 
the artist’s long-term collaborator, Jennifer 
McElwain, Chair of Botany at Trinity College 
Dublin's School of Natural Sciences, presents 
a hand-blown glass vessel containing 2.00 ml 
of air to imagine the altered temperature, atmo- 
sphere and biosphere occurring in an unsustain-
able future.

 
A World Without Ice (2022) is a sound piece 

conceived in the context of the project, centring 
on the realm of collective unease and pointing to 
a place of hope. Acoustically reimagining the celes-
tial ‘harmony of the spheres’ for a human-altered 
planet, this composition gives sonic expression 
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A World Without Ice / Świat bez lodu (2022) 
to utwór dźwiękowy stworzony w kontekście 
projektu, skupiający się na domenie zbioro-
wego niepokoju i wskazujący miejsce nadziei. 
Niebiańska kompozycja Harmonia sfer, wy-
obrażona akustycznie na nowo z perspektywy 
zmienionej przez człowieka planety, stanowi 
dźwiękowy wyraz zmieniających się często-
tliwości natury i przełamanych rytmów Ziemi 
w antropocenie. Utwór prowadzi subtelną 
grę z rytmem świata, eksplorując bizantyjski 
manuskrypt, który ilustruje fizykę czystej często-
tliwości wibracyjnej. Proste struktury akordowe 
oparte na kwintach tworzą zmieniające się 
powierzchnie dźwiękowe generowane przy po-
mocy urządzeń szumiących i nagrań z miejsc 
umierania lodowców i odsłoniętych torfowisk, 
gdzie zachodzą jedne z najważniejszych zmian 
w czasach współczesnych. •

to the changing frequencies of nature and the 
broken rhythms of Earth in the Anthropocene. 
The piece plays with a world rhythm in subtle 
ways to explore the Byzantine manuscript that 
illustrates the physics of a pure vibrational fre-
quency. The simple chord structures, based on 
fifths, create changing sound surfaces with the 
aid of humming devices and site recordings from 
dying glaciers and exposed boglands, where some 
of the most important changes in contemporary 
times are taking place. •

Kosmiczny gaz / Cosmic Gas
CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA CCA 2, 2022
Fot. / Photo: Adam Bogdan
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Relacja między artystą a materiałami
The Artist’s Relationship with Materials

Artysta | Artist 
Ciprian Mureșan

Naukowcy | Scientists 
Sanneke Stigter, Sven Dupré

Instytucja | Hosting Institution  
Cluj Cultural Center, Kluż

Quietly Subversive / Wywrotowy po cichu to 
projekt artysty Cipriana Mureșana i badaczy 
Sanneke Stigter i Svena Dupré realizowany w ra-
mach programu rezydencyjnego STUDIOTOPIA 
Art&Science, którego gospodarzem jest Centrum 
Kultury w Cluj (Rumunia).

Celem tej współpracy jest zbadanie mecha-
nizmów sterowania praktykami muzealnymi 
i strategiami konserwatorskimi, aby wzmocnić 
ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez zwięk-
szenie świadomości możliwych zmian dzieł sztuki 
w kontekście ich tworzenia. Stawiając pytania 
o fundamentalne kwestie związane z trwałością 
funkcjonowania sztuki w ekosystemach, projekt 
przyczynia się do zwiększenia wysiłków na rzecz 
ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzic-
twa kulturowego i naturalnego.

Na początku współpracy w ramach rezyden-
cji STUDIOTOPIA Sanneke Stigter, adiunkt na 
kierunku Konserwacja i restauracja dziedzictwa 
kulturowego na Uniwersytecie Amsterdamskim, 
zaprosiła Cipriana Mureșana, którego twórczość 
stanowi rdzeń projektu Quietly Subversive, do 
udziału w wywiadzie przeprowadzonym przez 
studentów kierunku licencjackiego Konserwacja 

Rozmowa artysty Cipriana Mureșana ze studentami kierunku 
licencjackiego Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturo-
wego na Uniwersytecie Amsterdamskim, koordynowana przez 
Sanneke Stigter, adiunkta na kierunku Konserwacja i restauracja 
dziedzictwa kulturowego, specjalizacja: sztuka współczesna.
 
Tekst: Alexandra Chițu

A conversation between artist Ciprian Mureșan and students of 
the Minor in Conservation and Restoration of Cultural Heritage at 
the University of Amsterdam, coordinated by Sanneke Stigter, 
Assistant Professor Conservation and Restoration of Cultural 
Heritage, specialisation: Contemporary Art.

Text by: Alexandra Chițu

Quietly Subversive is a project that brings 
together artist Ciprian Mureșan and research-
ers Sanneke Stigter and Sven Dupré in the 
frame of STUDIOTOPIA Art&Science Residency 
Programme hosted by Cluj Cultural Centre 
(Romania).

Their collaboration will explore and intersect 
with the steering mechanisms of museum prac-
tices and conservation strategies, with the aim 
to enhance the conservation of our cultural her-
itage eliciting better awareness about possible 
change in artworks from within the art (making) 
context. Asking about fundamental issues of the 
durability of art's functioning in ecosystems, the 
project contributes to strengthening efforts to 
protect and safeguard the world’s cultural and 
natural heritage.

At the beginning of the collaborative work during 
their STUDIOTOPIA residency, Sanneke Stigter, 
Assistant Professor in Conservation and Resto- 
ration of Cultural Heritage at the University of 
Amsterdam, invited Ciprian Mureșan, whose art 
lays at the center of the Quietly Subversive proj-
ect, to take part in an artist interview conducted 
by her students of the Minor in Conservation and 
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i restauracja dziedzictwa kulturowego w ra-
mach kursu Chemia, materiały, techniki obiektów 
dziedzictwa kulturowego, aby zagłębić się 
w wyzwaniach związanych z konserwacją sztuki 
współczesnej. 

Poniższy fragment wywiadu uwypukla za-
równo zainteresowanie, jak i obawy studentów 
dotyczące materiałów wybranych przez artystę, 
nietrwałości materiałów w zestawieniu z ich 
trwałością oraz sposobu integracji tych dwóch 
kwestii w procesie twórczym. Ponadto prezen-
tuje on osobiste poglądy Mureșana na temat 
renowacji i konserwacji tworzonych przez niego 
dzieł sztuki. Rozmowę z artystą rozpoczęły 
pytania studentów.

Czy ma Pan ulubione materiały, z których Pan 
korzysta? Nie musi być to materiał praktyczny 
czy łatwy, ale po prostu coś, co naprawdę lubi 
Pan używać.

Ciprian Mureșan: Tak, mam. W gruncie rzeczy 
bardzo lubię wosk. Uważam, że jest to inte-
resujący materiał, mimo że w tradycyjnym, 
klasycznym sensie jest to materiał przejścio-
wy, używany zazwyczaj do odlewania brązu. 
Widziałem prace wielu artystów pracujących 
z woskiem i zwykłem mówić: „Podoba mi się 
ten artysta!”, dopóki nie zdałem sobie spra-
wy, że to właśnie ich wybór materiału mi się 
podoba, a niekoniecznie ich sztuka. Wosk to 
świetny materiał dla rzeźby. Praca w wosku 
prawdopodobnie odpowiada mi dlatego, 
że jest materiałem organicznym, którego 
efemeryczne właściwości mogę wykorzystać. 
Eksperymentowałem też z rzeźbami z wosku, 
które są de facto trwałe, przynajmniej na 
razie, ponieważ dla celów struktury użyłem 
żywicy. Nie wiem jednak, jak będą zachowywać 
się w miarę upływu czasu.

Gdy tworzy Pan swoje dzieła, czy myśli Pan 
o materiałach, których używa i o tym, w jaki 
sposób będą z czasem ulegać degradacji?

Ciprian Mureșan: Na początku nie zdawa-
łem sobie z tego sprawy, choć w Akademii od 
początku byliśmy na to nastawieni, ponie-
waż program nauczania skupiał się na pracy 
z kamieniem, drewnem, brązem i metalem. 
Powoli uświadomiłem sobie, że na przykład 
papier-mâché, którego czasem próbowałem 
używać, bardzo różni się od odlewu w brązie. 
Ale bardzo lubię papier. Jakieś dwa lata temu 

Restoration as part of their course Chemistry, 
materials, techniques of cultural heritage objects 
to explore the challenges in the conservation of 
contemporary art. 

A snippet of the interview highlights the stu-
dents' interest as well as concerns regarding 
the artist’s choice of materials, their perishabili-
ty as opposed to their permanence, and how the 
two can be integrated in the creative process, as 
well as Mureșan’s personal views on the resto-
ration and conservation of his artworks. Please, 
find below a summary of the conversation with 
Ciprian Mureșan, sparked by students’ questions. 

Do you have a favorite material from all the 
ones that you've used? It doesn’t have to be 
practical; it doesn’t have to be easy, just so-
mething you’ve really enjoyed using.

Ciprian Mureșan: Yes, as a matter of fact 
I like wax a lot. I find it to be an interesting 
material, even though in a traditional, classi-
cal sense it’s a transient material, regularly 
used for bronze casting. I saw works of many 
artists who work with wax and I’d say ‘I like 
this artist!’, until I realized it was actually their 
choice of material which I liked, not neces-
sarily their art. Wax is a great material for 
sculpture. I probably enjoy working with it 
because it’s an organic material that allows 
me to use its ephemeral characteristics. Also, 
I’ve experimented with some wax sculptures 
which are actually durable, at least for now, 
as I’ve used resin as a structure. I don’t know 
how they will evolve in time though.

When you create your artworks, do you think 
about the materials you use and how they will 
degrade over time?

Ciprian Mureșan: In the beginning I didn’t 
realize it, but in the Academy, because the 
curriculum was focused on working with stone, 
wood, bronze and metal, we were set up from 
the beginning with this. But I slowly became 
aware that, for example, using papier-mâché, 
which I tried to use sometimes, is very diffe-
rent from casting in bronze. But I do like paper 
a lot. About two years ago, I chose to exhibit 
some drawings outside, to see what would 
happen, how they’d get degraded in time. Of 
course, I worked with irony, because I knew 
both collectors and the public really like my 
drawings, that they are really precious, as 
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postanowiłem wystawić kilka rysunków na 
zewnątrz, by zobaczyć, co się stanie, w jaki 
sposób będzie przebiegać ich degradacja. 
Oczywiście było to działanie ironiczne, ponie-
waż wiedziałem, że zarówno kolekcjonerzy, 
jak i publiczność ogromnie lubią moje rysunki, 
że są one naprawdę cenne - jak przedmiot, 
który jest niezwykle wartościowy. Mój pomysł 
polegał więc na tym, by wziąć trzy rysunki, 
przykleić je do rzeźby i zostawić na zewnątrz. 
Oczywiście z czasem uległy zniszczeniu, bo to 
był ołówek na papierze. 

Czy przed stworzeniem dzieła sztuki bierze 
Pan pod uwagę sposób, w jaki ulegnie ono de-
gradacji? Czy zastanawia się Pan, jak stworzyć 
coś, co przetrwa dłużej, co pozostanie w tym 
samym stanie przez dłuższy czas?

Ciprian Mureșan: Tak, biorę pod uwagę ten 
aspekt, ale lubię też sposób, w jaki dzieła sztu-
ki zmieniają się wraz z upływem czasu. Na 
początku nie zdawałem sobie z tego sprawy, 
ale teraz cieszę się, gdy widzę prace, które 
stworzyłem ponad dziesięć lat temu i to, jak 
się w zmieniły. I pamiętam o tym, ponieważ nie 
oglądam ich codziennie. Jeśli sprzedam lub 
oddam jakąś pracę lub jeśli jest w magazynie, 
to już jej nie oglądam, zatem z czasem pozo-
staje tylko pamięć o niej. I wtedy zaczynasz się 
zastanawiać, czy ten kolor zawsze taki był, czy 
też się zmienił. W jakiejś mierze podoba mi się, 
gdy praca ulega degradacji do tego stopnia, 
że można to uznać za katastrofę, czyli gdy 
wygląda o wiele gorzej niż pierwotnie. Może 
to kwestia mojej subiektywności, ale staram 
się zachować pozytywne nastawienie i mówić, 
że ona mi się podoba, że jest inna niż była. 
W takich przypadkach nie jest to zamierzone. 
Oczywiście można kontrolować ten proces, 
jeśli ma się solidną wiedzę o materiałach, któ-
rych się używa. 

Co sądzi Pan o zmianie fragmentu lub części 
dzieła, jeśli wpływa to destrukcyjnie na całość 
pracy?

Ciprian Mureșan: Nie mam problemu z taką 
zmianą. Jeśli o mnie chodzi, nie jestem zbyt 
rygorystyczny w odniesieniu do materiałów, 
więc to mi nie przeszkadza. Na przykład pe-
wien mój rysunek uległ zniszczeniu podczas 
transportu do Hongkongu. Szkło wykruszy-
ło się z ramy i pocięło papier, a specjalista 
w Hongkongu naprawił go, oczywiście nie py-

an object which is very valuable. So, my idea 
was to take three of my drawings, stick them 
to the sculpture and leave them outside. Of 
course, they got destroyed in time, because 
it was pencil on paper. 

Do you take into account how the artwork will 
degrade before you create it? Do you think 
about ‘How do I make something that will last 
longer, that will remain in the same condition 
over a longer period’?

Ciprian Mureșan: Yes, I consider the aspect, 
but I also like the way artworks change over 
time. In the beginning I didn’t realize it, but 
now I’m happy when I see works I created more 
than ten years ago and how they’ve changed 
somehow and I remember it, because I don’t 
see my works every day. If I sell a piece, or 
give it away, or if it’s in storage I don’t see it 
anymore, so, as time passes, the only thing 
that remains is the memory of it. And then 
you begin to wonder whether this color was 
always like that or it's changed. Somehow, I like 
it when a piece has degraded so much that 
it could be seen as a disaster, when it looks 
so much worse than it used to. Maybe it’s my 
subjectivity, but I try to stay positive and say 
I like that it's changed. In these cases, it is not 
intentional. Of course, you can control the 
process, if you have a good knowledge about 
the materials you use. 

How do you feel about changing a piece or a part 
of your artwork if it becomes harmful for the 
overall condition of the work?

Ciprian Mureșan: I don’t have a problem with 
changing it. In my personal case, I’m not very 
strict with the materials, so it doesn’t bother 
me. For example, a drawing of mine was de-
stroyed while being transported to Hong Kong. 
The glass broke from the frame and cut the 
paper, so a specialist reconditioned it in Hong 
Kong without having asked me, of course. When 
I saw it afterwards, it was in perfect condition. 
I actually didn’t realize it was damaged, but 
I saw some ‘before and after’ photos and it 
was quite badly affected. So, I was actually 
happy that someone could fix it, I didn’t realize 
they could repair it so well.
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tając mnie o zdanie. Kiedy później zobaczyłem 
tę pracę, była w doskonałym stanie. Właściwie 
nie zdawałem sobie sprawy, że została uszko-
dzona, ale widziałem zdjęcia „przed i po”, na 
których widać było, że została dość mocno 
zniszczona. Ucieszyłem się, że ktoś potrafił ją 
naprawić, choć nie miałem pojęcia, że można 
to zrobić tak dobrze.

Czy chce Pan uczestniczyć w procesie renowacji 
stworzonego przez Pana dzieła sztuki?

Ciprian Mureșan: Oczywiście, że chcę, ale 
nie zawsze jest to możliwe. W jakiś sposób 
chciałbym zobaczyć, jak to się robi i pomóc 
w miarę możliwości, ale w wielu przypadkach 
jest to po prostu niewykonalne. Jak w sytuacji 
z rysunkiem – pewnie nie wiedziałbym, jak 
go naprawić, może bym go jakoś przerobił, 
a to przecież coś innego. Tak czy owak, udało 
się im bardzo dobrze go naprawić, nie wiem, 
w jaki sposób. •

When an artwork of yours is restored, do you 
want to be part of the process?

Ciprian Mureșan: Of course, I want to, but it 
isn’t possible all the time. Somehow, I like to 
see how they do it and help if I can, but in many 
cases it’s just not possible. Like the example 
with the drawing, I probably wouldn’t have 
known how to repair it, maybe I would have 
remade it somehow, which is different. But 
they managed to repair it very well, I don’t 
know how. •

Dom pochłonięty przez grobowiec / House Swallowed by a Tomb, Tranzit House w Kluż / Tranzit House in Cluj, 2021–2022
Fot. / Photo: Roland Váczi, dzięki uprzejmości / courtesy of Cluj Cultural Centre
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Wyczuwając życie: 
działanie na rzecz wizerunku roślin
Sensing the Living: 
Promoting the Perception of Plants
Artystka | Artist 
Alexandra Pirici

Naukowiec | Scientist 
Paco Calvo

Instytucja | Hosting Institution  
Cluj Cultural Center, Kluż

W ramach projektu badawczego Wyczuwając 
życie: działanie na rzecz wizerunku roślin, reali-
zowanego wspólnie z Paco Calvo, śledziłam pęd 
pnącej fasoli metodą obserwacji gołym okiem 
(początkowo stosowaną przez Darwina), na którą 
zwrócił moją uwagę Paco, czyli śledząc czubek 
pędu podczas jego wzrostu i okrążania, zaznacza-
jąc punkty jego trajektorii w określonym czasie. 
Podzielę się tutaj kilkoma przemyśleniami na 
temat tego procesu, a także kilkoma zdjęciami.

Dlaczego ta metoda, a nie zwykły film poklatkowy?

Istotnym elementem naszej propozycji ba-
dawczej jest uwrażliwienie ludzi na inne formy 
życia, w tym przypadku rośliny, czyli proces, który 
powinien mieć charakter intencjonalny i być inicjo-
wany w młodym wieku. Dzięki niemu rzeczywiście 
pojmujemy złożoność naszej wzajemnej, relacyjnej 
egzystencji. Nie ma „człowieka” bez wielu innych 
form życia, tworzących zarówno wnętrze, jak i ze-
wnętrze naszych organizmów w cyklu nieustannej 
wymiany pomiędzy tymi dwiema przestrzeniami 
o porowatych granicach. Dlatego nacisk na „rela-
cję” był kluczowy w kontekście projektu i pozostaje 
taki dla całego procesu.

Oczywiście uznajemy znaczenie i wszechobec-
ność niezliczonych urządzeń technicznych, maszyn 
i konstrukcji o różnej historii i przeznaczeniu, 
wspólnie określając je terminem ‘technologia’. 

As part of our research project Sensing the liv-
ing: promoting the perception of plants with Paco 
Calvo, I followed a climbing bean shoot with the 
“naked eye” observation method - initially used 
by Darwin – that Paco brought to my attention, 
following the tip of a shoot while it grows and cir-
cumnutates, marking points of its trajectory over 
a certain period of time. I’m sharing here some 
thoughts on the process and some images.

Why this method and not a simple photographic 
time-lapse?

An important part of our research proposal 
refers to the sensibilization of humans to other 
life-forms – in this case, plants - a process that 
needs to be intentional and start at an early age. 
By this process we actually grasp the complexity 
of our mutual, relational existence. There is no 
“human” without many other life-forms that make 
both the interior and exterior of our organisms, in 
a permanent exchange between these two spaces 
with porous boundaries. Therefore, an emphasis on 
“relation” was crucial to the proposal and remains 
crucial to the process.

We, of course, acknowledge the importance 
and ubiquity of myriads of technical apparatuses, 
machines and designs, with different histories and 
purposes, that we group under the term “technol-
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I właśnie dlatego, że różne obszary działania roz-
maitych konstrukcji technicznych są odmienne, 
zdecydowaliśmy się na proces obserwacji gołym 
okiem (który w rzeczywistości również wymaga 
zastosowania aparatury technicznej) w miejsce 
innej konfiguracji technicznej, która uwzględnia 
aparat cyfrowy. 

Powodem tego może być fakt, że obserwacja 
z użyciem techniki poklatkowej opiera się głównie 
na wykorzystaniu aparatu cyfrowego: człowiek 
jest przez większość czasu nieobecny w tym pro-
cesie, aż pojawia się dopiero w finale, by zobaczyć 
jego wynik. W obserwacji gołym okiem to człowiek 
jest tym, który obserwuje. I zdecydowanie NIE 
TYLKO okiem, jak mogłaby sugerować potoczna 
nazwa. O ile nawet w przypadku rycin Darwina 
akcentuje się rysunek jako efekt końcowy oraz sam 
zmysł wzroku, o tyle faktyczna praktyka metody 
uwzględniającej rozszerzoną uwagę potwierdza 
znaczenie całego ciała w procesie obserwacji 
(w istocie chory, starzejący się Darwin, zamknię-
ty w swoim pokoju, opisuje w dziele O ruchach 
i zwyczajach roślin pnących, jak szereg procesów 
obserwacyjnych stał się mu dostępny dzięki jego 
synom).

Obserwacja zmian położenia pędu rośliny w cza-
sie możliwa jest dzięki opracowaniu punktów 
odniesienia wykorzystywanych za każdym razem, 
gdy chce się zaobserwować nowe położenie pędu 
rośliny. Opracowanie punktów odniesienia przed-
stawiono na powyższej ilustracji: 

Zdjęcie 1. Rysunek autorstwa Keitha Robertsa 
z książki Darwin i jego kwiaty (Darwin and his 
Flowers), Mea Allen, 1977.

Oznacza to, że przy każdej kolejnej obserwacji 
ruchu rośliny należy stanąć w tej samej, wyjściowej 
pozycji, aby dostosować się do punktu odniesie-
nia. Naturalnie oznacza to także, że zarówno 
położenie rośliny, jak i płyty szklanej nie powinno 
ulec zmianie. Obserwacja i jej dokładność zależą 
od precyzyjnej choreografii przedmiotów i ciał: 
przedmioty pozostają nieruchome, ciało przyjmuje 
tę samą pozycję i wykonuje tę samą czynność, 
zamyka jedno oko, ponieważ obserwacja możliwa 
jest tylko przy takim ustawieniu wzroku. 

Przy wyznaczaniu nowego punktu w prze-
strzeni – zaznaczającego odległość dzielącą 
go od poprzedniego – ciało należy utrzymać we 
właściwej pozycji, podczas gdy ramię porusza 
się w celu wykonania oznaczenia: lekkie drżenie, 

ogy”. And precisely because different technological 
designs do different things, we preferred the so-
called “naked eye” observation process (which 
also actually involves a technical apparatus) to 
a different technical set-up that would involve 
a digital camera.

A reason for this would be that the time-lapse 
relies only on a digital camera for observation: 
the human is mostly removed from the process 
and only comes in at the end, to see the result. In 
the “naked-eye” observation, the human does 
the observing. And definitely NOT just with the 
eye, as the name might suggest. While even in 
Darwin’s drawings the emphasis was placed on 
the drawing – the final result, and the sense of 
vision, the actual practice of the method with an 
expanded attention testifies to the importance of 
the whole body in the process of observation (in 
fact, ill Darwin, confined to his room, explains in his 
On the Movements and Habits of Climbing Plants 
how his sons actually made several observation 
processes possible for him).

The observation of the changes in the position 
of the plant shoot over time is possible bycreating 
points of reference that one considers every time 
one wants to observe a new position of the plant 
shoot. The construction of reference points is 
shown in this image:

Picture 1. Drawing by Keith Roberts from Darwin 
and his Flowers by Mea Allen, 1977. 

1.
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kurczenie się mięśni, otwarte oko poruszające się 
pomiędzy punktem odniesienia a nowym punk-
tem, by stwierdzić, że wszystko to jest częścią 
procesu i końcowego rezultatu. Oprócz szklanej 
lub pleksiglasowej płyty i jej podparcia czasem 
także drewno podłogi, ułożone w prostoliniowe 
wzory, może być pomocne w odpowiednim usta-
wieniu stóp, ułatwić dostosowanie pozycji ciała 
obserwatora i jego oka do punktu odniesienia, 
w pochyleniu nad płytą pleksiglasową i rośliną 
pod nią, nawet tusz markera, którym zaznaczono 
nowe położenie i zapisano czasu obserwacji itd. 

Zdjęcie 2. Zdjęcie oznaczeń, moich stóp i poprzed-
nich oznaczeń wykonanych dla tablicy pomocniczej, 
do których odnosiłam się przy wcześniejszej próbie 
obserwacji rośliny fasoli pnącej się po parapecie.

Krótko mówiąc, obserwacja jest możliwa zawsze 
tylko dzięki obserwującemu ciału i konkretnemu 
zaangażowaniu jego rozbudowanej aparatury 
(ludzkiej lub maszynowej).

Uznanie znaczenia ucieleśnionego doświadcze-
nia obserwacji (prowadzonej przez człowieka lub 
aparat fotograficzny) pozwala odrzucić pozory 
tak zwanego „widoku znikąd”, który wyrządził 
wiele szkód badaniom naukowym, ich epistemolo-

This actually means that one needs to re-place 
one’s body in the exact same position every time in 
order to re-align with the reference point. It also 
means, of course, that the position of the plant 
pot and the glass-plate should not change at all. 
The observation and its accuracy are dependent 
on this precise choreography of objects and bodies: 
objects remaining still, the body taking the same 
position and performing the same action – the 
closing of one eye, since the observation is only 
possible with this particular vision set-up.

The tracing of a new point in space – mark-
ing the travelled distance from the previous one 
– means sustaining the rest of the body in the 
correct position while the arm moves to perform 
the marking: the slight trembling, the muscles 
contracting, the open eye moving between the 
reference point and new trace to make sure the 
measurement is correct, all these are part of the 
process and the final result. And besides the glass 
(or plexiglass) plate and its support, also, the wood 
of the floor – aligned in straight-line patterns 
that helped my feet align to it to make it easier 
to re-align my whole body and my embodied eye 
to the reference point, leaning over the top of the 
plexiglass panel and the plant underneath; or the 
ink of the marker I used to mark the new position 
and write down the time of observation, and so on.

Picture 2. Photo of markings – for my feet, and 
the previous ones for the support board – that 
I was using in my previous attempt at observing 
a climbing bean plant on the window sill. In short, 
observation is always possible only with an observing 
body and the material involvement of its extended 
apparatus (whether human or machinic).

Acknowledging the importance of this embodied 
experience of observation (be it a human

body or a camera, for that matter), besides 
helping to renounce the pretense of a so-called 
“view from nowhere” that did much damage to sci-
entific research, its epistemo-political frameworks 
and implications, has also other uses, in this case: 
it helps concretize a relation between a human 
and a plant. Observing the plant by coming to be 
frequently present alongside it, is a commitment 
to (more obviously) imbricated lives, to sharing 
time and space, relating two different time-spans, 
time-scales and speeds of living. It also amplifies 
and expands attention for the human observer, 
like meditation practice which actually facilitates 
a heightening of awareness and perception. The 

2.
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giczno-politycznym ramom i implikacjom. Ponadto 
ma w tym przypadku również inną funkcję: poma-
ga skonkretyzować relację między człowiekiem 
a rośliną. Obserwowanie rośliny poprzez częstą 
obecność wyraża zaangażowanie w bardziej oczy-
wiste nakładanie się istnień, w dzielenie czasu 
i przestrzeni, relację dwóch różnych zakresów 
czasowych, skal czasu i prędkości życia. To także 
wzmocnienie i poszerzenie uwagi ludzkiego ob-
serwatora, podobnie jak praktyka medytacyjna, 
która rzeczywiście powoduje wzrost świadomości 
i percepcji. „Małe” ruchy rośliny stają się waż-
nymi wydarzeniami – możemy przyjąć, że dzieje 
się wiele rzeczy, których nie jesteśmy w stanie 
dostrzec, nie jesteśmy nauczeni dostrzegać lub 
nie mamy na to czasu, a które mogą być bardzo 
ważne.

Dwa zdjęcia (nr 3 i 4), którymi chciałabym za-
mknąć wypowiedź, zrobiono z góry i z dołu pędu 
rośliny, obserwując relację aparatury. Nazwałam 
je „widokiem na planety i konstelacje”. Zdaję 
sobie sprawę z tego, jak ludzkie metafory czy 
antropomorfizowanie mogą zniekształcić moż-
liwość zrozumienia tego, co faktycznie dzieje się 
w sferze biologicznej/botanicznej, ale wierzymy 
jednocześnie, że to właśnie metafory i opowie-
ści wspierają afektywno-racjonalne oznaczanie 
i rozwój naszych ciał-umysłów. Dzięki trikom 
przyciągającym uwagę i nawiązaniom mogą one 
również pomóc nam jako ludziom uczynić pierwszy 
krok w kierunku tego, co odmienne. Jeśli otwarcie 
uznamy je za metafory, mogą nam one ujawnić, 
że wielkość i znaczenie są względnymi pojęcia-
mi stworzonymi przez człowieka, że w pozornie 
małych wszechświatach, głęboko osadzonych 
i tworzących wszechświaty większe, jest wiele 
do odkrycia i zrozumienia oraz dla obudzenia 
własnej wrażliwości. •

czerwiec 2021 roku

“small” movements of the plant become important 
events; we might accept that a lot happens that 
we cannot perceive, are not trained to perceive, 
or don’t have time to – but that might be very 
important.

The two (no. 3 and 4) images I’d like to close with 
are taken from above and below the plant shoot – 
observing the apparatus relation. I’m calling them 
a “planet & constellation view”. While being aware 
of how human metaphors or anthropomorphiz-
ing might distort our accurate understanding of 
what actually happens in the biological/botanical 
realm, I also believe it is metaphors and stories, in 
general, that help the affective-rational marking 
and development of our bodyminds. Through their 
hooks and bonds, they might also help us make 
a first step, as humans, towards otherness. As we 
openly acknowledge them to be metaphors, they 
might tell us that size and importance are relative, 
human-made concepts; and that there’s much to 
discover, understand and become sensible to in 
apparently small universes that make up and are 
deeply embedded into larger ones. •

June 2021

3.
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Zasilanie algorytmu
Feeding the Algorithm
Artystka | Artist 
Maja Smrekar

Naukowiec | Scientist 
Jonas Jørgensen

Instytucja | Hosting Institution  
Ars Electronica,Linz

Tekst napisany został przez Maję Smreker w kwietniu 2021 
roku, artystka opisuje w nim pracę nad artystyczno-badaw-
czym projektem !brute_force rozwijanym w ramach programu 
rezydencyjnego projektu STUDIOTOPIA.

The text was written by Maja Smreker in April 2021. She writes 
about the most recent chapter of her ongoing artistic research 
project !brute_force in the frames of STUDIOTOPIA residency.

W ciągu ostatniego roku wszyscy zmagali się 
ze zrozumieniem współrzędnych nowej rzeczywi-
stości, zwłaszcza w odniesieniu do społecznych 
i osobistych paradoksów, które ujawniła era ko-
ronawirusa. W drugiej połowie marca 2020 roku, 
kiedy zamówiliśmy materiały do budowy insta-
lacji, drżałam, czy dotrą na czas, a jednocześnie 
trzymałam kciuki, by wszyscy współpracownicy 
mogli kontynuować pracę przy projekcie. Pomimo 
pewnych błędów logistycznych wszystko skończyło 
się dobrze i udało nam się ukończyć budowę in-
stalacji do połowy maja z zaledwie miesięcznym 
opóźnieniem w stosunku do harmonogramu. Przez 
następne dwa i pół miesiąca instalacja została 
zamontowana w studio firmy RPS w Lublanie, 
służąc nam jako poligon do zasilania algorytmu.

 
Ponura atmosfera pandemii, która stworzyła 

nowe spojrzenie na rzeczywistość – tym samym 
sprawia, że nasze ciała łączą się ze sferą cyfrową 
w niewiarygodnym tempie i skali – utwierdziła 
mnie w potrzebie ciągłego ustanawiania własnego 
radykalnego ciała. Dlatego zaczęłam uprawiać 
ćwiczenia inspirowane jogą, które stały się podsta-
wą mojej wytrzymałości podczas performansów. 
Co więcej, podejmując temat hegemonicznej 
struktury technologii jako sposobu indagowania 
momentu pandemii COVID-19, wyszłam od tego, że 
cyfrowa technicyzacja służąca władzy politycznej 
i kontroli społecznej wywodzi się z hierarchicznej 
kategoryzacji istot naturalnych i ciał. Z jednej 
strony projekt !brute_force przedstawiał zatem 

Everyone has been struggling with understanding 
the coordinates of new actuality during the past 
year, especially in regard to social and personal 
paradoxes that were revealed by the corona era. 
Recalling the second half of March 2020, when we 
ordered materials to build the installation, I was 
trembling, if they would arrive (on time), while si-
multaneously keeping fingers crossed that all the 
colleagues involved would be able to continue their 
collaboration on the project. Despite some logistical 
errors, it all turned out well and we managed to build 
the installation until mid-May, only being late by  
a month in terms of schedule. During the next two 
and a half months, the installation was built and 
set up at the studio facility of the RPS company 
in Ljubljana, serving as a polygon for feeding the 
algorithm. 

The gloomy pandemic atmosphere that evoked 
a new perspective on reality - the one that makes 
our bodies merge with a digital realm at an unbe-
lievable speed and amount, confirmed for me the 
need to keep establishing my own radical body and 
so I started practicing yoga-inspired fitness train-
ing that would later become a solid ground of my 
endurance during the performances. Furthermore, 
addressing the hegemonic structure of technology 
as a means to interrogate the moment of COVID 
pandemics, I departed from the fact that digital 
technology in the service of political power and 
social control stems from hierarchical categori-
zation of natural beings and bodies. On the one 
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hand, the !brute_force project, therefore, repre-
sented the canine and human bodies as reduced 
abstractions within total corporate knowledge 
and control of bodily functions. Still, the project 
also suggested possible paths of resistance by 
imagining the human-animal-technology coexis-
tence in a state of joint physical activity, while the 
latter opened further questions such as: How much 
is the ownership of the body and the self possi-
ble through augmented reality and the principles 
of uncertainty? How much potential is there for 
subjective experimentation in data science? Does 
the realm of abstract data allow possibilities for 
hybrid identities?

ciała psów i ludzi jako zredukowane abstrakcje 
w ramach totalnej wiedzy korporacyjnej i kontroli 
nad funkcjami ciała. Z drugiej jednak projekt ten 
sugerował możliwe drogi oporu dzięki wyobrażeniu 
współistnienia człowieka ze zwierzęciem i tech-
nologią w stanie wspólnej aktywności fizycznej. 
Ta z kolei inicjowała szereg pytań, np.: w jakim 
stopniu rzeczywistość rozszerzona i zasady nie-
pewności umożliwiają posiadanie ciała i jaźni? Jak 
duży potencjał w zakresie eksperymentowania 
z podmiotowością mają nauki o danych? Czy sfera 
abstrakcyjnych danych daje możliwość tworzenia 
hybrydowych tożsamości?

Performans w City Art Gallery Lublana / Public performance in a City Art Gallery Ljubljana, 2020
Fot. / Photo: Andrej Peunik; projekt / design: Dongwook Jang
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ITERACJE

Instalacja przypominająca ortogonalnie wyabs-
trahowaną siatkę w kształcie cząsteczki serotoniny 
posłużyła jako platforma do analizy procesów od-
dychania, temperatury ciała i bicia serca, które 
stanowią fundamentalne medyczne parametry 
aktywności organizmu, służące identyfikacji infek-
cji wirusowej COVID-19. Wszystkie te parametry 
w naszym organizmie są jednak również regulo-
wane przez serotoninę, ludzki neuroprzekaźnik, na 
którego funkcje metaboliczne duży wpływ miała 
równolegle przebiegająca ewolucja z psami. 

Siatka pełniła funkcję platformy zasilania na-
szego algorytmu na drodze wykonania licznych 
iteracji. W ich trakcie pies i ja wspinaliśmy się po 
tym kształcie utworzonym z płyt i pustych prze-
strzeni. W trakcie wspinaczki tworzyłam nowe 
kombinacje z 32 płyt i 67 pustych przestrzeni, 
będące danymi wejściowymi dla sieci neurono-
wej, a jednocześnie schodami, po których mógł 
poruszać się pies. Z perspektywy naszej konwo-
lucyjnej sieci neuronowej komponowałam piksele 
w formie tabliczek na polecenie danych wyjścio-
wych sieci w oparciu o parametry fizjologiczne 
moje i psa, gdyż oboje mieliśmy na sobie prze-
nośne urządzenia EKG, mierzące nasze tętno, 
częstość oddechu i temperaturę skóry. Dane te 
były gromadzone w czasie rzeczywistym w chmu-
rze i klasyfikowane jako dane wyjściowe. I choć 
zarówno pies, jak i ja angażowaliśmy nasze siły 
cielesne podczas wszystkich iteracji, to właśnie 
poruszające się ciało psa ewokowało poczucie 
sprawstwa w ramach sieci, ponieważ to do jego 
rytmu fizjologicznego musiałam się dostosować 
podczas całej akcji. Cały ten proces uświadomił 
mi, że poprzez ucieleśnienie danych pies staje 
się fundamentalnym tłumaczem „uczuć” między 
technologią a człowiekiem. •

ITERATIONS

The installation resembled an orthogonally ab-
stracted serotonin molecule-shaped grid as a stage 
for analysing processes of breathing, body tem-
perature and heartbeat as quintessential medical 
parameters of the bodily activity that identify the 
covid-19 viral infection. However, all these parame-
ters of our bodies have also been regulated by the 
effects of serotonin – the human neurotransmitter 
whose metabolic functions have been highly influ-
enced by the parallel evolution with dogs. 

The grid served us as a platform for feeding our 
algorithm by executing numerous iterations. During 
the iterations, the dog and I climbed through this 
shape composed of plates and empty spaces. 
Throughout my climbs, I built new combinations 
of 32 plates and 67 empty spaces as inputs for the 
neural network, and, at the same time, as stairs 
for the dog to follow. What I actually did from the 
perspective of our convolutional neural network 
was composing pixels in the form of plates on the 
recommendation of the network's output, based on 
the parameters of my and the dog's physiologies, 
since we both wore electrocardiograph diagnostic 
wearable measuring our heart rates, respiratory 
rates and skin temperature. That data was gath-
ered in real time in the cloud to be classified as 
the output. And while the dog and I invested our 
bodily forces during all the iterations, it was the 
dog’s moving body that evoked the sense of agency 
within the grid, since it was to the dog’s physiolog-
ical rhythm that I had to adapt to throughout this 
whole action. The whole process made me realize 
that through the embodiment of data, the dog 
became the quintessential translator of “feelings” 
between technology and humanity. •

Geneza ortogonalnie wyabstrahowanej siatki w kształcie cząsteczki serotoniny; projekt: Aljaž Vesel, Anja Delbello
An orthogonally abstracted serotonin molecule-shaped grid genesis; design: Aljaž Vesel, Anja Delbello,
archiwum artystki / artist's archive
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!Kartezjańska muszla / !Cartesian Shell, Tranzit House w Kluż / Tranzit House in Cluj , 2022
Fot. / Photo: Roland Váczi, dzięki uprzejmości / courtesy of Cluj Cultural Centre

!Kartezjańska muszla / !Cartesian Shell, BOZAR Lab, 2022
Fot. / Photo: Philippe de Gobert, dzięki uprzejmości / courtesy of BOZAR Lab
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Wirówka zoetropowa 
Zoetropic Centrifuge
Artysta | Artist 
Christiaan Zwanikken

Naukowcy | Scientists 
Emmanuel Grimaud, DM Hoyt 

Instytucja | Hosting Institution  
Vrije Universiteit, Amsterdam

Wielozmysłowa podróż naukowo-spekulacyjna 
badająca wzajemne oddziaływanie roślin, ludzi, 
technologii i kosmosu.

Christiaan Zwanikken jest zafascynowany 
tym, co nazywa „nadrzędną wrażliwością” roślin, 
czyli sposobem, w jaki rośliny reagują na swoje 
środowisko i jak komunikują się ze sobą dzięki 
różnego rodzaju procesom chemicznym i biolo-
gicznym. W swej nowej eksperymentalnej pracy 
Hypergravity Bio Portal / Bioportal Hipergrawitacji 
Zwanniken bada te procesy za pośrednictwem 
organicznych rzeźb kinetycznych. Różne odmiany 
czerwonolistnych roślin bazylii dojrzewają przez 
kilka miesięcy w wirówce wytwarzającej warunki 
hipergrawitacyjne. Hipergrawitacja stymuluje 
rośliny na poziomie komórkowym i zmienia ich 
fizjologię w interesujący sposób.

 
W kolejnej fazie współpracy w ramach STUDIO- 

TOPIA będziemy kontynuować prace nad Bio-
portalem Hipergrawitacji jako Wirówką zoetropową 
– nowym doświadczeniem rzeźby kinetycznej. 
Zbadamy Wirówkę zoetropową w ramach bardziej 
radykalnego spojrzenia na pracę, umożliwiając 
wielozmysłową podróż spekulatywno-naukową, 
eksplorującą wzajemne oddziaływanie roślin, ludzi, 
technologii i kosmosu. 

 Czy jednoczesne dostarczanie warstwowych 
bodźców sensorycznych zarówno roślinom, jak 
i ludziom może połączyć ich na nowe sposoby? 

Czy Wirówka zoetropowa może przyczynić się 
do poprawy komunikacji i porozumienia? 

A multisensory journey of speculative science 
exploring the interaction of plants, humans, 
technology, and the cosmos.

Christiaan Zwanikken is fascinated with what 
he calls the "superior sensitivity" of plants, such as 
the way plants respond to their environment and 
how they communicate with each other through 
all kinds of chemical and biological processes. 
Zwanniken’s new experimental work, Hypergravity 
Bio Portal, investigates these processes in the 
form of organic kinetic sculptures. A variety of 
red-leaved basil plants are grown to maturity 
over several months in a centrifuge, which produc-
es hyper-gravitational conditions. Hypergravity 
is able to stimulate plants at a cellular level and 
changes the physiology in interesting ways. In the 
next phase of the STUDIOTOPIA collaboration, we 
will work together to further develop Hypergravity 
Bio Portal as the Zoetropic Centrifuge, a new 
experience of the kinetic sculpture. We will explore 
the Zoetropic Centrifuge in a more radical viewing 
of the work, enabling a multisensory journey of 
speculative science exploring the interaction of 
plants, humans, technology, and the cosmos. 

 Does providing simultaneous layered sensory 
input to both plants and human visitors have the 
potential to connect them in new ways? 

Can the Zoetropic Centrifuge heighten com-
munication and understanding? 
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Planujemy przeprowadzenie eksperymen-
tów z wykorzystaniem kamer termowizyjnych 
i szybkoobrotowych, a także sprzętu rejestru-
jącego dźwięk, akcelerometrów i rejestratorów 
danych z użyciem wstępnej wersji Wirówki zo-
etropowej. W ten sposób zdobędziemy informacje, 
które pozwolą nam nawiązać kontakt z roślina-
mi w warunkach hipergrawitacji i przy dużych 
prędkościach obrotowych. Zastosujemy światła 
stroboskopowe, by wzmocnić efekt zoetropowy, 
tworząc fascynujące, hipnotyczne i narkotyczne 
efekty, mogące potencjalnie wywołać odmienne 
stany świadomości u zwiedzających i stać się 
bramą do zmian w percepcji czy w zachowaniu.

Bioportal Hipergrawitacji postrzegamy nie 
tylko jako eksperyment z hipergrawitacją i prze-
prowadzony za jej pośrednictwem, lecz także 
jako platformę, gdzie za sprawą wykorzystania 
roślin i prędkości nasze spojrzenie na sposób, 
w jaki jesteśmy kosmicznie uziemieni, może ulec 
zmianie, wstrząsając Ziemią, na której (nie tak) 
wygodnie siedzimy, która porusza się, stwarza-
jąc iluzję bezruchu. Nadszedł czas, by zmienić 
nasze spojrzenie na planetę Ziemia i Wirówka 
zoetropowa uwzględnia to, by za pośrednictwem 
Bioportalu Hipergrawitacji służyć zaszczepie-
niu nowych sposobów postrzegania kosmicznej/
ziemskiej dynamiki. Generuje ona niewielki szok 
prędkościowy w stanie wegetatywnym, także 
u tych, którzy potrafią się w niego wczuć. Działa 
wówczas na poziomie podprogowym w celu wy-
wołania wyładowania neuronalnego i aktywacji 
obwodów, których nigdy nie było. 

 Co by było, gdyby rośliny wiedziały o kosmosie 
więcej niż my? 

W jaki sposób przystosują się, rozwiną i zare-
agują na Bioportal Hipergrawitacji? 

Czy Wirówka zoetropowa może zainicjować 
kolejny krok w ewolucji gatunku ludzkiego lub obu-
dzić część mózgu, której nigdy nie używaliśmy? 

Kto wie... Ideą projektu jest zbadanie wszystkich 
jej możliwości: zarówno technicznych i fizjologicz-
nych, jak i mistycznych czy kosmologicznych. •

In the initial version of the Zoetropic Centrifuge, 
we plan to set up experiments with thermal imag-
ing cameras and high-speed cameras, as well as 
audio recording equipment, accelerometers, and 
data loggers. Thus, we seek information leading to 
a connection with the plants under hypergravity 
and high rotational speeds.

In the Zoetropic Centrifuge, we will use strobe 
lights to enhance the zoetropic effect, creating 
mesmerizing, hypnotic, and trippy effects with the 
potential to draw visitors into an altered state of 
consciousness and provide a gateway to shifts in 
perception or behavior.

We see the Hypergravity Bio Portal not only 
as an experiment in and via hypergravity but as 
a platform using plants and speed to change our 
view of the way we are cosmically grounded, shak-
ing the ground we are (not so) comfortably sitting 
on (Earth), which is moving but with an illusion of 
stillness. It is time to change our view of Earth itself 
and, with this aim, the Zoetropic Centrifuge uses 
Hypergravity Bio Portal to inoculate a new per-
ception of cosmic/earthly dynamics. It generates 
a little speed shock into the vegetal state and those 
who empathize with it, acting at a subliminal level 
to provoke a neuronal discharge and to activate 
circuits which have never been. 

 What if plants knew more about the cosmos 
than we do? 

How will they adapt, grow and respond to the 
Hypergravity Bio Portal? 

Could the Zoetropic Centrifuge trigger the next 
step in the evolution of the human species, or the 
awakening of a part of the brain that we have 
never used? 

Who knows. The idea of this project is to explore 
all its potentials: technical and physiological, as 
well as mystical or cosmological. •

Zoetropic Centrifuge, BOZAR Lab, 2022
Fot. / Photo: Philippe de Gobert, 
dzięki uprzejmości / courtesy of BOZAR Lab
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Rezydencja artystyczno-naukowa
Art & Science Residence
Oswaldo Maciá, Chris Bean, Emilia Leszkowicz

Creative Question Challenge: The Organ of Consciousness
Oswaldo Maciá (CO/UK), Chris Bean (IE), Emilia Leszkowicz (PL) 

wrzesień 2020 – styczeń 2022 | September 2020 – January 2022

Kolumbijski artysta Oswaldo Maciá wraz z na-
ukowcami Chrisem Beanem (kierownik Działu 
Geofizyki w Dublin Institute for Advanced Stu-
dies) oraz Emilią Leszkowicz (elektrofizjolożka 
z Uniwersytetu Gdańskiego) zostali zaproszeni do 
Rezydencji SciArt, organizowanej przez Centrum 
Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA. Celem ich działa-
nia było badanie znaczenia słowa 'świadomość', 
poszerzenie wiedzy na temat naszej planety, 
wszystkich organizmów, z którymi jesteśmy zwią-
zani, jednostkowych zachowań oraz popędów, 
a także wiedzy o tym, w jaki sposób ludzki mózg 
przekłada bodźce na znaczenia. 

Creative Question Challenge (CQC) – trzy-
dziestominutowa burza mózgów – zainicjowała 
współpracę pomiędzy zaproszonymi przez CSW 
ŁAŹNIA uczestnikami rezydencji artystyczno-
-naukowej. Od stuleci nasza świadomość stanowi 
temat debat między filozofami i naukowcami, 
jednak wciąż pozostaje zagadką i budzi kon-
trowersje. Jest też świadomość fascynującym 
słowem, na temat którego każdy ma własne zda-
nie. Prelegenci spekulowali nad znaczeniami tego 
słowa z punktu widzenia artysty i naukowca/czyni.

Wydarzenie miało miejsce w ramach ARS 
ELECTRONICA 2020 OGRODY KEPLERA Globalna 
podróż mapująca „nowy” świat. 

The Colombian artist Oswaldo Maciá along with 
the scientists Chris Bean (Head of the Geophysics 
Department at the Dublin Institute for Advanced 
Studies) and Emilia Leszkowicz (an electrophysiol-
ogist from the University of Gdańsk) were invited 
to participate in the SciArt Residency organised 
by the LAZNIA Centre for Contemporary Art. 
Their aim was to explore the meaning of the word 
“consciousness”, to expand our knowledge of the 
planet, all the organisms we are connected to, 
individual behaviours and drives, as well as the 
ways in which the human brain translates stimuli 
into meaning.

Creative Question Challenge (CQC), a thirty- 
minute brainstorming session initiated a collabo- 
ration between the participants of the art and 
science residency, invited by LAZNIA CCA. For 
centuries, consciousness has been the subject 
of debates between philosophers and scientists, 
but it is still an enigma arousing controversy. It 
is also a fascinating word on which everyone has 
their own opinion. The speakers speculated on 
the meaning of these word from the artist’s and 
scientist’s points of view.

The event was held as part of ARS ELECTRO-
NICA 2020 - IN KEPLER’S GARDENS. A global 
journey mapping the 'new' world.
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Oswaldo Maciá i Emilia Leszkowicz w laboratorium
Uniwersytetu Gdańskiego / Oswaldo Maciá & Emilia 
Leszkowicz in University of Gdańsk laboratory, 2020
Fot. / Photo: Aleksandra Księżopolska
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Studiotopia Journey
ARS ELECTRONICA 2021
A New Digital Deal
Hybrydowa edycja festiwalu 
Hybrid festival edition

Odors revisited – let’s talk about different 
perspective on smell and human perception

8–12 września 2021 | 8–12 September 2021

10 stycznia 2022 | 10 January 2022 
Webinar | Dyskusja online 
 
Uczestnicy/czki | Participants 
Oswaldo Maciá (artysta/artist), Tomasz Majchrzak (chemik/chemist),  
Maria Larsson (psycholożka/psychologist) 
 
Moderatorka | Moderator 
Agnieszka Sorokowska

Rezydencja Oswaldo Maciá, Chrisa Beana 
i Emili Leszkowicz obecna była na ARS ELECTRO-
NICA w „Ogrodzie” dedykowanym projektowi 
STUDIOTOPIA. W ramach przedsięwzięcia za-
prezentowany został film przygotowany przez 
Annę Domańską.

Tematem dyskusji był jeden z mniej oczywi-
stych obszarów percepcji – węch człowieka. 
Uczestnicy/czki dyskusji, łącząc perspektywy 
różnych dziedzin, próbowali przybliżyć słucha-
czom fundamentalne zagadnienia dotyczące 
percepcji węchowej. Pokazać, że węch wcale 
nie powinien być traktowany jako mniej ważny 
niż inne zmysły i omówić różne aspekty komu-
nikacji węchowej. Ponadto wspólnie zastanowić 
się nad pytaniem, jakie procesy uruchamiają 
docierające do nas bodźce węchowe i czy mogą 
być one rodzajem „tylnych drzwi” do naszej 
podświadomości.

The residency of Oswaldo Maciá, Chris Bean and 
Emila Leszkowicz was present at ARS ELECTRO-
NICA in the 'Garden' dedicated to the STUDIOTOPIA 
project. A film by Anna Domańska was presented 
as part of the event.

The main issue addressed in the debate con-
cerned a less obvious area of perception – the 
human sense of smell. By combining perspectives 
from different fields, the participants tried to bring 
the fundamental issues of olfactory perception 
closer to the audience, demonstrating that smell 
should not be treated as less important than other 
senses. They also discussed different aspects of 
olfactory communication and raised questions 
about processes triggered by olfactory stimuli – 
and whether they could constitute a kind of ‘back 
door’ to our subconsciousness.
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Instalacja zapachowo-dźwiękowa Korupcja i Świadomość / Sound and Olfactory installation Corruption and 
Consciousness, BOZAR Lab, 2022, fot. / photo: Philippe de Gobert, dzięki uprzejmości / courtesy of BOZAR Lab
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Oswaldo Maciá, Korupcja i Świadomość 
instalacja zapachowo-dźwiękowa 
we współpracy z Chrisem Beanem oraz Emilią Leszkowicz 
2022
Oswaldo Maciá, Corruption and Consciousness
sound and olfactory installation 
in cooperation with Chris Bean and Emilia Leszkowicz
2022

Finalnym efektem rezydencji była immersyjna, 
sensoryczna instalacja site specific trójki re-
zydentów CSW ŁAŹNIA. Jej forma zmieniała się 
podczas każdej z trzech wystaw. „(…) Ściany pokry-
te zostały rysunkami korzeni roślin, a przestrzeń 
wypełnia zapach pradawnego bursztynu z wybrze-
ża Bałtyku i echa dobiegające z głębi litosfery. 
Na winylowej płycie Korupcja i Świadomość zna-
lazły się nagrania zarejestrowane przez samego 
artystę w lasach Ameryki Południowej, dźwię-
ki pochodzące z badań terenowych geofizyka 
Chrisa Beana nad drganiami sejsmicznymi oraz 
akustyczne sample rytmów generowanych przez 
ludzki mózg – przedmiot badań neurobiolożki 
Emilii Leszkowicz. Kostki mydła pachną destyla-
tem zepsucia i świadomości, reprezentując walkę 
między siłami interesu własnego a rosnącą świa-
domością ekologiczną, od której zależy przyszłość 
biologicznego życia na Ziemi. Akt mycia rąk odnosi 
się również do fizyczności zmysłu dotyku, roz-
szerzając repertuar artystycznych i naukowych 
metodologii tak, aby pełne spektrum planetarnego 
odczuwania stało się namacalne, wizualnie suge-
stywne, słyszalne i gryzące w nozdrza1”.

The final outcome of the residency was an im-
mersive, sensory site-specific installation. The 
installation was presented in the three final STUDIO- 
TOPIA exhibitions in Gdańsk, Brussels and Cluj. The 
form of the installation was different in each of the 
three venues. “(…) The walls are covered with draw-
ings of plant roots, while the space is filled with the 
scent of ancient amber from the Baltic coast and 
reverberated with echoes from the depths of the 
lithosphere. The tracks on the vinyl LP Corruption 
and Consciousness comprise recordings made by 
the artist in South American forests, sounds from 
the field research into seismic vibrations conducted 
by the geophysicist Chris Bean, as well as the neu-
roscientist Emilia Leszkowicz’s acoustic samplings 
of rhythms generated in the human brain. Bars 
of soap smell with the distillate of corruption and 
consciousness, representing the struggle between 
the forces of self-interest and rising ecological 
awareness on which the future of biological life on 
Earth depends. The act of hand-washing also refers 
to the physicality of the sense of touch, expanding 
the repertoire of artistic and scientific methodolo-
gies to make the full spectrum of planetary sensing 
tangible, visually suggestive, audible and pungent.”1 

1 Tekst autorstwa Maji & Reubena Fowkes zamieszczony w folderze 

towarzyszącym wystawie ZDERZENIA EPISTEMICZNE. Sztuka, nauka 

i antropocen w CSW ŁAŹNIA.

1 The text by Maja and Reuben Fowkes included in the brochure 

accompanying the „Colliding Epistems, Art, Science and Antropocen” 

exhibition in LAZNIA CCA in Gdańsk.
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Instalacja zapachowo-dźwiękowa Korupcja i Świadomość / Sound and Olfactory installation Corruption and 
Consciousness, BOZAR Lab, 2022,
Fot. / Photo: Philippe de Gobert, dzięki uprzejmości / courtesy of BOZAR Lab

Oswaldo Maciá
Otwarcie wystawy Colliding Epistemes w Tranzit House w Kluż / Opening of the exhibition
Colliding Epistemes in Tranzit House in Cluj, 2022
Fot. / Photo: Márkos Tamás: Transtelex, dzięki uprzejmości / courtesy of Cluj Cultural Centre
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Zderzenia epistemiczne 
Sztuka, nauka i antropocen

Colliding epistemes 
Art, Science, Anthropocene

Wystawa prezentująca wyniki 13 artystycznych rezydencji SciArt
Exhibition of the outcomes of the 13 SciArt residencies 

04.02-03.04.2022

Kuratorzy | Curators 
Maja & Reuben Fowkes

CSW ŁAŹNIA  / LAZNIA CCA  

Zespoły artystyczno-naukowe (ART-SCI) biorące udział w projekcie rezydencyjnym: 
ART-SCI teams taking part in the residency programme:

Sandra Lorenzi (ART) & Jean-Christophe Marine (SCI)

Kuang-Yi Ku (ART) & Jean-Christophe Marine, Sofie Goormachtig (SCI)

Hypercomf (ART) & Markos Digenis (SCI)

3137 (ART) & Dr Audrey-Flore Ngomsik (SCI)

Alexandra Pirici (ART) & Paco Calvo (SCI)

Ciprian Mureşan (ART) & Sanneke Stigter, Sven Dupré (SCI)

Christiaan Zwanikken (ART) & Emmanuel Grimaud – DM Hoyt (SCI)

Dmitry Gelfand, Evelina Domnitch (ART) & Florian Schreck, Guillaume Schweicher (SCI)

Oswaldo Maciá (ART) & Chris Bean, Emilia Leszkowicz (SCI)

Maja Smrekar (ART) & Jonas Jørgensen (SCI)

Kat Austen (ART) & Indre Žliobaitė, Laurence Gill (SCI)

Voldemars Johansons (ART) & Hugo Thienpont, Alexander Kish, Antoine Reserbat-Plantey (SCI)

Siobhán McDonald (ART) & Chris Bean, Arwyn Jones, Emily Shuckburgh (SCI)



Wystawa stanowiła podsumowanie trzynastu 
artystyczno-naukowych rezydencji w ramach 
projektu STUDIOTOPIA: Art meets Science in 
the Anthropocene. „(…) Na ekspozycji znalazły 
się prace powstałe w wyniku procesu opartego 
na współpracy, w tyglu, w którym europejskie 
laboratoria, technologie i naukowa wiedza otwo-
rzyły się na katalizator artystycznej inwencji. (…) 
Wraz z odwróceniem zwyczajowego podziału 
ról, maksyma »nauka dla sztuki« może stać się 
alternatywnym sposobem współpracy artystycz-
no-naukowej, w której to sztuka wytycza drogę 
prowadzącą do odpowiedzi. Różnorodność podejść 
przedstawionych na wystawie odzwierciedla eklek-
tyczny charakter ekspertów zaangażowanych 
w projekt STUDIOTOPIA: onkolożek i biologów 
morskich, chemików i psycholożek środowisko-
wych, sejsmologów i antropolożek zajmujących się 
istotami innymi niż ludzkie, a także specjalistów 
i specjalistki z dziedziny paleontologii, fotoniki, 
nauki o danych i biologii roślin. W świetle wielo-
rakich wyzwań antropocenu, od katastrofalnych 
zmian klimatycznych, wymierania gatunków 
i postępujących pandemii po przyspieszającą 
hybrydyzację świata naturalnego i syntetycz-
nego, wystawa Zderzenia epistemiczne jeszcze 
głośniej wzywa do epistemicznej różnorodności, 
przeciwstawia się apriorycznym wymaganiom 
użyteczności i opowiada się za społecznie spra-
wiedliwymi i ekologicznie świadomymi praktykami 
naukowymi (…)2”.

Bliźniacze odsłony wystawy miały miejsce w BOZAR Lab oraz 
w Tranzit House w Kluż (organizator Cluj Cultural Centre)

The exhibition summed up the thirteen art and 
science collaborative residencies organised with-
in the framework of STUDIOTOPIA: Art meets 
Science in the Anthropocene. '(...)The exhibition 
features works created through a collaborative 
process - in a melting pot in which European lab-
oratories, technologies and scientific knowledge 
have opened up to a catalyst of artistic invention. 
(...) With the reversal of the usual division of roles, 
the maxim 'science for art' can become an alter-
native mode of artistic-scientific collaboration 
in which it is art that paves the way towards an 
answer. The diversity of approaches presented in 
the exhibition reflects the eclectic nature of the 
experts involved in the STUDIOTOPIA project: 
oncologists and marine biologists, chemists and 
environmental psychologists, seismologists and 
anthropologists dealing with non-human beings, 
as well as specialists in the fields of palaeontology, 
photonics, data science and plant biology. In light 
of the multiple challenges of the Anthropocene, 
from catastrophic climate change, species extinc-
tion and advancing pandemics to the accelerating 
hybridisation of the natural and synthetic worlds, 
the exhibition Epistemic Collisions calls even louder 
for epistemic diversity, opposes a priori demands 
for utility and advocates for socially just and eco-
logically conscious scientific practices2(…).'

The twin exhibitions were held at BOZAR Lab and  Tranzit House 
in Cluj (organized by Cluj Cultural Centre)

2 Tekst autorstwa Maji & Reubena Fowkes zamieszczony w folderze 

towarzyszącym wystawie Zderzenia Epistemiczne. Sztuka, nauka

i antropocen w CSW ŁAŹNIA.

2 The text by Maja and Reuben Fowkes included in the brochure 

accompanying the Colliding Epistems, Art, Science and Antropocen 

exhibition in LAZNIA CCA in Gdańsk.

Maja & Reuben Fowkes
Otwarcie wystawy Colliding Epistemes w Tranzit House 
w Kluż / Opening of the exhibition
Colliding Epistemes in Tranzit House in Cluj, 2022
Fot. / Photo: Márkos Tamás: Transtelex, dzięki 
uprzejmości / courtesy of Cluj Cultural Centre
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Noise Aquarium
Artystka | Artist 
Victoria Vesna

Zespół pracujący nad projektem | Project team 
Alfred Vendl, Martina Fröschl, Glenn Bristol, Paul Geluso, Stephan Handschuh, Thomas Schwaha 

18.09–04.10.2020

Wystawa | Exhibiton

Location | Miejsce 
CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA CCA 2

Kuratorka I Curator  
Agnieszka Kulazińska

Noise Aquarium, CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA CCA 2, 2020
Fot./ Photo: Adam Bogdan
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„Z co piątym naszym oddechem wdychamy tlen wyprodukowany przez plankton” 

”Every fifth breath we take contains oxygen produced by plankton” 

— Dr. Sylvia A. Earle, National Geographic Explorer 

Projekt Noise Aquarium Victorii Vesny doty-
czy problemu zanieczyszczenia oceanów falami 
dźwiękowymi generowanymi przez człowieka. Do 
stworzenia pracy artystka wykorzystała skany 
3D mikroorganizmów tworzących plankton oraz 
unikatowe techniki naukowego obrazowania, by 
zanurzyć odbiorców w „akwarium”, w którym 
otaczające widza morskie mikrostworzenia 
osiągnęły wielkości wielorybów. Siedem mikro-
skopijnych organizmów zostało tomograficznie 
przeskanowanych i odtworzonych w cyfrowych 
trójwymiarowych modelach. Plankton to jeden 
z podstawowych składników morskiego łańcucha 
pokarmowego, kluczowy komponent ziemskiego 
ekosystemu. Naukowcy uważają, że te drobne 
morskie organizmy produkują od 50% do 85% 
tlenu znajdującego się w ziemskiej atmosferze. 
Praca symulowała, jak te niewielkie organizmy 
morskie mogą doświadczać antropogenicznego 
hałasu. Wciąż bowiem niewiele lub prawie nic nie 
wiemy o tym, jaki wpływ mają fale dźwiękowe na 
mikroorganizmy tworzące plankton, nie mówiąc 
już o obecności mikroplastiku, który dodatkowo 
zagraża równowadze ekologicznej. 

Prezentacji Noise Aquarium towarzyszył pro-
gram obejmujący dodatkowe wydarzenia, w których 
można było uczestniczyć online. Pomimo pandemii 
pozwolił on na zachowanie interaktywnego cha-
rakteru pracy.

Victoria Vesna’s project Noise Aquarium address-
es the issue of ocean pollution with anthropogenic 
noise. To create the work, the artist used 3D-scans 
of plankton-forming microorganisms, as well as 
unique scientific imaging techniques, to immerse 
the audience in the “aquarium” of micro-creatures 
of the size of whales. Seven microscopic organisms 
were tomographically scanned and then trans-
formed into digital 3D models. Plankton is one of 
the primary components of the marine food chain 
- a crucial element of Earth‘s ecosystem. Scientists 
believe that the miniscule marine organisms con-
tribute between 50 to 85 percent of the oxygen 
in Earth’s atmosphere. The work simulated the 
possible manner in which these organisms may 
experience anthropogenic noise. We still know 
little to nothing about the impact of sound waves 
on the micro-organisms constituting plankton, 
not to mention the involvement of micro-plastics, 
which further compromises the ecological balance.

The exhibition Noise Aquarium was accompanied 
by a programme of extra online events. Despite the 
pandemic, it enabled to maintain the interactive 
character of the artwork.
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Sesja medytacyjna 
z Victorią Vesną i Anną Nacher
Meditation session 
with Victoria Vesna and Anna Nacher
Dźwięk zmiksowany przez artystów dźwięku: 
Johna Brumleya, Clintona Van Armana i Ivana Dama 
Audio mixed by sound artists: 
John Brumley, Clinton Van Arman and Ivan Dam.

 
24 września 2020 | 24 September 2020

Podczas sesji medytacyjnej odbiorcy zostali za-
proszeni, by dołączyli do Victorii Vesny (Kalifornia) 
i Anny Nacher (Polska) w ich rozmowie przez ocean 
i podzielili się powietrzem wytwarzanym przez 
plankton, dołączyli do wspólnego rytmicznego 
oddychania i słuchania. Do zanurzenia się w po-
łączonej ekologii wspólnego umysłu, podzielenia 
się częstotliwością budowania spokoju pośród 
otaczającego nas hałasu. Pomimo niewidzialnego 
gołym okiem wirusa, który wywrócił nasz świat 
do góry nogami, uwaga skierowana została na 
mikrostworzenia, które dają nam życie. Instalacja 
Noise Aquarium po raz kolejny dała odbiorcom 
dostęp do świata równowagi i obcowania z mi-
kroskopijnym planktonem. Sesja medytacyjna 
otworzyła odbiorcom możliwość kolektywnego 
doświadczenia pomimo odległości i pandemicz-
nych restrykcji. 

During the meditation session, the audience 
were invited to join Victoria Vesna (California) 
and Anna Nacher (Poland) as they communicat-
ed across the ocean and to share the oxygen 
produced by plankton, to participate in rhyth-
mical breathing and listening, to dive into the 
interconnected ecology of the collective mind, 
and to share the peace-creating frequencies 
amidst all the noise. Despite the invisible virus 
that has turned our world upside down, atten-
tion was paid to the micro-creatures that give 
us life. The Noise Aquarium installation once 
again gave viewers access to a world of balance 
and communing with microscopic plankton. The 
meditation session offered an opportunity of 
collective experience despite the distance and 
pandemic restrictions. 



CSW ŁAŹNIA

83RĘCZNIK EKSTRA

Wibracje, częstotliwości 
i ekoistyczne prace Art & Sci
Vibrations, Frequencies 
& Ecotistical Art & Sci Works 
Dyskusja online wokół projektu Victorii Vesny  
Online discussion around Victoria Vesna’s project 
 
2 października 2020 | 2 October 2020

 
W dyskusji udział wzięli | Participants 
Sławomir Kwaśniewski, Robertina Šebjanič, Victoria Vesna

 
Moderatorka | Moderator 
Anna Nacher

W dyskusji „Wibracje, częstotliwości i ekoistycz-
ne prace Art & Sci” postawione zostały pytania 
o takie poszerzenie ludzkiego sensorium, aby obej-
mowało skale i zjawiska niedostępne codziennemu 
ludzkiemu doświadczeniu, z tego powodu często 
pomijane i niedostrzegane. Zanieczyszczenie wód 
oceanicznych stało się już dzisiaj faktem społecz-
nej wyobraźni. Obrazy całych wysp plastikowych 
odpadów krążących w oceanie nie pozostawiają 
odbiorców obojętnymi, a informacje o wielory-
bach czy delfinach ginących na plażach budzą 
współczucie i motywują do działań ratunkowych. 
Czy naszą solidarność z formami życia innymi niż 
ludzkie możemy rozciągnąć także na plankton? 
Tym niewidocznym oceanicznym mikroorgani-
zmom zawdzięczamy możliwość oddychania, ale 
czy pamiętamy o tym na co dzień? Jak przybliżyć 
ludzkiej wyobraźni niewidoczne formy zanieczysz-
czenia (takie jak hałas oceaniczny) i zainspirować 
do działania na rzecz skutecznej ochrony morskiej 
bioróżnorodności także przed hałasem? Czy pan-
demia, która sprawiła, że spadł poziom hałasu 
w wodach oceanicznych, może być paradoksalnie 
naszą szansą? To tylko niektóre z pytań, wokół 
których toczyła się dyskusja.

During the discussion Vibrations, Frequencies 
& Ecotistical Art & Sci Works, the question of 
how to broaden the human sensorium to include 
the scales and phenomena that are inaccessible 
to everyday human experience - and therefore 
often overlooked and ignored – was considered. 
Ocean water pollution has already become a fact 
existing in the social imagination. Images of en-
tire plastic waste islands circulating in the ocean 
do not leave the public indifferent, and informa-
tion about whales or dolphins dying on beaches 
evoke compassion and encourage rescue efforts. 
Can we extend our solidarity with non-human 
life forms also to plankton? We are indebted to 
these invisible oceanic microorganisms for the 
oxygen that we breathe, but do we remember 
that every day? How can we make people more 
aware of invisible forms of pollution (such as 
ocean noise) and inspire them to act for effec-
tive marine biodiversity protection, also against 
noise? Can the pandemic that has caused noise 
levels in oceanic waters to drop, be, paradoxi-
cally, our chance? These were just some of the 
questions raised in the course of the discussion. 
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STUDIOTOPIA Pop Up Lab Plankton
Wywiad ze Sławomirem Kwaśniewskim 
Interview with Sławomir Kwaśniewski

Premiera online | Online premiere 
January 2021

Doktor Sławomir Kwaśniewski kieruje Pracownią 
Ekologii Planktonu w Instytucie Oceanologii PAN 
od 1997 roku. Badania pracowni koncentrują się 
na poznaniu struktur, zmienności i prawidłowości 
funkcjonowania zbiorowisk zooplanktonu w mo-
rzach regionu nordyckiego i arktycznych oraz na 
wpływie zmian klimatycznych na funkcjonowa-
nie zooplanktonu. Zainteresowania naukowe dr. 
Kwaśniewskiego obejmują zagadnienia z zakre-
su różnorodności taksonomicznej zooplanktonu, 
biologii gatunków kluczowych, zróżnicowania 
funkcjonalnego i roli zooplanktonu w sieciach po-
karmowych, jak również dotyczą związków między 
zooplanktonem a czynnikami środowiskowymi oraz 
wpływu zmian klimatu na zooplankton. Doktor 
Kwaśniewski prowadzi badania we współpracy 
z ośrodkami badawczymi z Norwegii, Kanady, 
Niemiec, Danii i USA, jak również uczestniczy 
w edukacji akademickiej w ramach kursów orga-
nizowanych przez UNIS (University Courses at 
Svalbard).

Sławomir Kwaśniewski, PhD, has been the 
head of the Plankton Ecology Laboratory since 
1997. Research conducted in the lab focuses on 
investigation of the structures, dynamics and 
functioning of zooplankton communities in the 
Arctic and Nordic Seas and how they are affected 
by climate change. His scientific interests concen-
trate on aspects of the zooplankton taxonomic 
diversity, the biology of keystone species, the 
functional diversity and the role of zooplankton 
in food webs, as well as the relations between 
zooplankton and environmental factors, and the 
influence of climate change on zooplankton. Dr 
Kwaśniewski conducts his research in coopera-
tion with research centres in Norway, Canada, 
Germany, Denmark, or USA, as well as partici-
pates in academic education within the framework 
of courses organised by UNIS (University Courses 
at Svalbard).
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Noise Aquarium
CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA CCA 2, 2020
Fot. / Photo: Adam Bogdan



86

PL ENG

STUDIOTOPIA W POLSCE | STUDIOTOPIA IN POLAND

Ars Electronica Garden Gdansk 
LAZNIA CCA

ARS ELECTRONICA 2021
A New Digital Deal
Hybrydowa edycja festiwalu 
Hybrid festival edition

8–12 września 2021 | 8–12 September 2021

Ars Electronica Garden Gdansk LAZNIA CCA 
zatytułowany Changes and Challenges podzielony 
został na dwie części. W pierwszej, kuratoro-
wanej przez Agnieszkę Kulazińską i Aleksandrę 
Księżopolską, zaprezentowano działania trójki 
polskich artystek i artystów, które odpowiadały 
na przewodni temat Festiwalu A New Digital Deal. 
Zaproszeni artyści/tki sięgali po różne narzędzia 
i środki artystycznego wyrazu, aby postawić py-
tania związane m.in. ze sposobami tworzenia 
i odbioru cyfrowej obecności/cielesności, ludzkimi 
i nie-ludzkimi relacjami, środowiskowymi skutkami 
baz danych.

Karolina Żyniewicz w swoim performatywnym 
warsztacie Ethnography of Flattened Embodiment 
wspólnie z uczestnikami podjęła się analizy 
postrzegania wirtualnej cielesności w dobie do-
minacji cyfrowych spotkań. Jak zmieniają one 
postrzeganie naszych ciał? *Roślino~Zwierzęta 
~ Symbiotyczność Tworzenia* Elvina Flamingo 
uczyniła nas częścią społecznych ruchów Symsa-
gittifera roscoffensis, unikalnego organizmu 
morskiego, rośliny i zwierzęcia jednocześnie. 
Praca dotyka problemu relacji tych dwóch sym-
biotycznych organizmów oraz ich interakcji z nami 
– ludźmi. Justyna Górowska w interaktywnej pracy 
VR Archiwum Błękitnej Humanistyki zgłębiła temat 
przechowywania danych w niciach zsyntetyzowa-
nego DNA.

Ars Electronica Garden Gdansk LAZNIA CCA, 
entitled Changes and Challenges, was divided into 
two sections. The first one, curated by Agnieszka 
Kulazińska and Aleksandra Księżopolska, featured 
works by three Polish artists who responded to 
the main theme of the festival A New Digital Deal. 
The invited artists used different tools and various 
means of artistic expression to pose questions 
related to, among others, the ways of creating and 
perceiving digital presence /corporeality, human/
non-human relations, the ecological consequences 
of databases. 

In her performative workshop Ethnography of 
Flattened Embodiment, Karolina Żyniewicz invited 
the audience to participate in an analysis of the 
perception of virtual corporeality in the times of 
the dominance of digital meetings. How do they 
change the perception of our bodies? 

*Plant~Animals ~ Symbioticity of Creation*"by 
Elvin Flamingo immersed the viewer in the so-
cial movements of Symsagittifera roscoffensis, 
a unique marine organism - a combination of 
a plant and an animal. The work addressed the 
problem of the relationship between the two sym-
biotic organisms and their interactions with us 
(humans). 
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Artyści/tki biorący udział w projekcie anali-
zowali różne aspekty współczesności, tworząc 
wielowątkową i wielogłosową narrację, która od-
słaniała fragmenty naszego rozdrobnionego, 
cyfrowego życia.

Druga część Ars Electronica Garden Gdansk 
LAZNIA CCA poświęcona została realizowanemu 
już od dziesięciu lat przez CSW ŁAŹNIA progra-
mowi Art+Science Meeting. Zaprezentowany 
został film przypominający dotychczasowe wy-
darzenia, odbyła się dyskusja o zmianach, jakie 
zaszły w nurcie art and science. Publiczność za-
proszona została również do udziału w debacie 
wokół wystawy Olgi Kisselevej Drzewa pamięci. 
Korzenie i Rozłogi poświęconej tragedii w Babim 
Jarze.

In her interactive VR piece The Blue Humanities 
Archive, Justyna Górowska looked into the topic of 
data storage by means of synthetic DNA strands. 

The artists participating in the project anal-
ysed various aspects of contemporality creating 
a multi-threaded, polyphonic narrative that re-
vealed elements of our fragmented, digital life. 

The other section of Ars Electronica Garden 
Gdansk LAZNIA CCA was dedicated to the de-
cade-long LAZNIA CCA’s Art+Science Meeting 
programme. It included presentation of a film 
bringing back the previous events, followed by 
a discussion about changes within the art and 
science movement. The audience was also invit-
ed to participate in the discussion around Olga 
Kisseleva's exhibition Trees of Memory: Roots 
and Runners dedicated to the tragedy that took 
place in Babi Jar.

Grafika / Graphics: Jan Rosiek 

CHANGES 
AND CHALLENGES 



88

PL ENG

* Archiwum Błękitnej Humanistyki zostało zainicjowane przez Justynę 

Górowską oraz Ewelinę Jarosz, ma na celu gromadzenie i kreatywne 

wykorzystywanie różnych form podwodnej dokumentalistyki polskich 

środowisk wodnych (zdjęcia, skany 3D, nagrania wideo, found footage, 

wizualizacje AR, VR, MR). Materiały mają posłużyć badaczkom  

i badaczom różnych dyscyplin nauki, edukatorkom i edukatorom, 

artystkom i artystom.
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Program Ars Electronica Garden Gdansk LAZNIA CCA 
Programme Ars Electronica Garden Gdansk LAZNIA CCA

Justyna Górowska
Archiwum Błękitnej Humanistyki *
The Blue Humanities Archive
Interaktywny projekt VR | Interactive VR project 
8–12 września 2021 | 8–12 September 2021

https://www.bluehumanitiesarchive.com

DNA jest w stanie przechowywać dane cyfrowe 
lepiej niż krzem w naszych komputerach, zmieścić 
miliony terabajtów w kilkugramowej zawiesinie 
płynu i tym samym zminimalizować koszt ekolo-
giczny funkcjonowania światowej sieci cyfrowych 
baz danych. Wystarczy dekodowanie binarnego 
kodu do zsyntetyzowanych nici DNA.

Wyobraźmy sobie cyfrowe Archiwum Błękitnej 
Humanistyki docelowo zachowane w postaci płynu, 
gdzie element cyfrowy jest jedynie transferem 
do swojej oryginalnej postaci. Zrealizowana 
praca w wirtualnej rzeczywistości online będzie 
inauguracją Archiwum Błękitnej Humanistyki. 
Interaktywna wirtualna rzeczywistość wykreowa-
na w pracy artystki przybrała formę hybrydowego 
środowiska, kropli płynu i biologicznej bazy danych, 
w której materiał biologiczny unosi się pośród 
pasm kodującego DNA. 

DNA is capable of storing digital data better 
than silicon in our computers. It can fit millions 
of terabytes into a suspension weighing a few 
grams and thereby minimise the ecological cost 
of the global network of digital databases. It is 
enough to encode a binary code into synthesized 
DNA strands. 

Let’s imagine a digital The Blue Humanities 
Archive ultimately preserved in a fluid form, where 
the digital element is merely a transfer to its origi-
nal character. The completed work in online virtual 
reality constituted the inauguration of The Blue 
Humanities. The interactive virtual reality creat-
ed in the artist's work took the form of a hybrid 
environment, a drop of fluid and a biological da-
tabase, where biological material floated among 
the strands of the coding DNA.

* The Blue Humanities Archive was initiated by Justyna Górowska and 

Ewelina Jarosz to collect and make a creative use of various forms of 

the underwater documentary studies of Polish aquatic environments 

(photos, 3D scans, videos, found footage, AR visualizations, VR, 

MR). The materials can be used by researchers of various scientific 

disciplines, educators and artists.
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Archiwum Błękitnej Humanistyki / The Blue Humanities Archive, 2021
Arch. artystki / Artist's archive
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Elvin Flamingo
Roślino~Zwierzęta ~ Symbiotyczność Tworzenia *
Plant~Animals ~ Symbioticity of Creation
9 września relacja na żywo oraz dyskusja z udziałem artysty i Dr. Xaviera Bailly’ego, szefa zespołu 
zajmującego się organizmami modelowymi w Station Biologique de Roscoff - CNRS na Uniwersytecie 
Sorbońskim we Francji. 
9 September – a live-streamed discussion between the artist and Xavier Bailly, PhD, Head of Marine Model 
Organisms Team at Station Biologique de Roscoff - CNRS, SORBONNE UNIVERSITY, France. 
 
10.09.2021–09.01.2022 prezentacja pracy artysty w CSW ŁAŹNIA 1 
10 September 2021 to 9 January 2022 – Exhibition of the artist’s work at LAZNIA CCA 1

Praca Elvina Flamingo zaprosiła nas do świata 
biologii, a dokładniej do poznania symbiotycznej 
relacji roślino-zwierząt Symsagittifera roscof-
fensis. W środowisku naturalnym organizmy te 
najczęściej zachowują się jak ruchy społeczne, 
grupując się w koliste formy kształtem przypo-
minające „ślimaki”. Na potrzeby projektu artysta 
stworzył dwa inkubatory o stałej temperaturze 
14°C, które są w stanie pomieścić 27 osobnych 
siedlisk, 27 kolonii organizmów opisanych powy-
żej. Zbiorniki stworzono tak, by organizmy miały 
najlepszą możliwą opiekę i warunki zbliżone do 
tych, w jakich żyją w naturze, łącznie z rytmem 
przypływów i odpływów oceanu. Projekt artysty to 
przede wszystkim przedsięwzięcie artystyczno-
-badawcze, nieograniczające się jedynie do hodowli 
zwierzęto-roślin. To wnikliwa, holistyczna praca 
powstała na styku biologii, socjologii, psychologii, 
technologii i sztuki 

Poza spotkaniem online praca prezentowa-
na była w CSW ŁAŹNIA 1 na Dolnym Mieście do  
9 stycznia 2022 roku. Kluczową częścią instalacji 
artysty jest obecność żywych organizmów, których 
ruchy obserwować można jedynie pod mikrosko-
pem. W związku z laboratoryjnym charakterem 
pracy przygotowany został dla publiczności cykl 
spotkań z artystą.

Elvin Flamingo’s work invited the viewer to the 
world of biology or, to be more precise, to find out 
about the symbiotic relationship of the plant-an-
imal Symsagittifera roscoffensis. In nature, these 
organisms most often behave as social move-
ments grouping into circular forms resembling 
swirls. For the project, the artist created two in-
cubators maintaining a constant temperature 
of 14°C, capable of accommodating 27 separate 
habitats - 27 colonies of the organism described 
above. The containers were designed for providing 
the organisms with the best possible care and 
conditions bio-mimicking their natural environ-
ment, including the rhythm of tides and flows of 
the ocean. This project was primarily an art and 
research enterprise, not limited to plant-animal 
breeding. It was an insightful holistic work at the 
meeting point of biology, sociology, psychology, 
technology, and art. 

Apart from the online meeting, the work was 
presented at LAZNIA CCA 1 in the Lower Town till 
9 January 2022. The key part of the installation 
was the presence of living organisms the move-
ments of which could be observed only under the 
microscope. Due to the laboratory-like nature of 
the work, a series of meetings with the artist were 
offered to the audience. 

* Praca Roślino~Zwierzęta jest częścią długoletniego projektu artysty 

zatytułowanego Symbiotyczność tworzenia. ‘Symbiotyczność’ to wyraz 

pochodzący od nazwy ‘symbioza’ – zjawiska występującego w naturze, 

polegającego na ścisłej koegzystencji dwóch organizmów, z której 

przynajmniej jeden czerpie korzyści.

* The work Plant~Animals is a part of the artist’s long-term project 

Symbioticity of Creation. The word „symbioticity” stems from the word 

„symbiosis” – a phenomenon occurring in nature consisting in a close 

coexistence of two organisms from which at least one benefits. 
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Roślino~Zwierzęta ~ Symbiotyczność Tworzenia / Plant~Animals ~ Symbioticity of Creation
CSW ŁAŹNIA 1 / LAZNIA CCA 1, 2021-22, fot. / photos: Adam Bogdan
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Karolina Żyniewicz
Zoom on matter. Ethnography of flattened embodiment
Warsztat performatywny online w języku angielskim | Performative workshop online in English 
11 września 2021 | 11 September 2021

Lata pandemii, czyli 2020–2021, możemy na-
zwać erą spłaszczonych ciał. Przywykliśmy do 
doświadczania siebie nawzajem w prostokątnych 
ramkach okien rozmaitych platform komunika-
cyjnych. Gdzie jest ciało? Czy nadal jest ważne? 

Zoom pozwala używać filtrów lub sztucznego 
tła. Dzięki tym sztuczkom można tworzyć złudze-
nie ciał. Pokazują to, jacy chcielibyśmy być, a nie 
jacy jesteśmy, co przekształca pojęcie prawdy. 
Jak pokazać prawdę o naszych ciałach, nie po-
kazując ich rzeczywistych wersji? Co oznacza 
cielesna prawdziwość w relacjach na odległość? To 
pytania, które wydają się wspaniałymi tematami 
artystycznych poszukiwań eksperymentalnych. 

Warsztaty były próbą podjęcia wspólnych badań 
nad ucieleśnieniem i znalezienia odpowiedzi na 
pytania:

Czy mogę komunikować się za pomocą ciała po-
przez takie platformy jak Zoom?

Czego brakuje mojemu ciału w komunikacji zdalnej?

Czy chcę, by moja cielesność była częścią komu-
nikacji zdalnej?

The pandemic years of 2020/2021 may be called 
the era of flattened bodies. We have got used to 
experiencing each other framed by rectangular 
windows of various communication platforms. 
Where is the body? Is it still important? 

Zoom provides an option of using filters or ar-
tificial backgrounds. These tricks make it possible 
to create an illusion of bodies, showing us as we 
wish to be, not as we really are -which transforms 
the very notion of ‘truth’. How to show the truth 
about our bodies without showing their real ver-
sions? What does it mean to be corporally real in 
remote relations? These questions seem to be 
great topics of experimental artistic research. 

The workshop was an attempt to undertake 
collaborative research on embodiment and find 
answers to the following questions:

Can I communicate bodily using meeting platforms 
like Zoom?

What does my body miss in remote communication?

Do I want to incorporate my embodiment in remote 
communication?
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Zoom on matter. Ethnography of flattened embodiment, 2021
Arch. artystki / Artist's archive
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Dyskusja poświęcona dekadzie programu 
Art&Science w CSW ŁAŹNIA
Discussion dedicated to the decade 
of LAZNIA CCA’s Art&Science programme
9 września 2021 | 9 September 2021

W dyskusji udział wzięli | Participants 
Ryszard W. Kluszczyński, Christa Sommerer, Chris Salter, Nina Czegledy, Jadwiga Charzyńska

Moderatorka | Moderator 
Aleksandra Hirszfeld

CSW ŁAŹNIA rozpoczęło program Art+Science 
Meeting w 2010 roku. To projekt artystyczno-ba-
dawczy, który obejmuje wystawy, konferencje, 
debaty, performanse oraz inne wydarzenia or-
ganizowane w jego ramach. Każdą z wystaw 
zaplanowano jako ważne, autonomiczne doświad-
czenie, a także studium przypadku polegające 
na badaniach poświęconych interakcjom sztuki, 
nauki i technologii.

Celem dyskusji była refleksja nad pozycją progra-
mu CSW ŁAŹNIA w kontekście instytucjonalnych 
aktywności na polach sztuki i nauki. Do dyskusji 
zaproszeni zostali artyści i kuratorzy, którzy na 
przestrzeni lat byli zaangażowani w program 
Art+Science Meeting. 

The Art+Science Meeting programme was launched 
by LAZNIA CCA in 2010 as an art and research 
project offering exhibitions, conferences, debates, 
performances and other events within its frame-
work. Each exhibition has been designed as an 
important, autonomous experience, as well as 
a case study consisting in research into the inter-
actions of art, science and technology.

The discussion focused on reflection on the position 
of LAZNIA CCA’s programme in the context of 
institutional activities within the fields of art and 
science. The artists and curators involved in the 
Art+Science Meeting programme throughout the 
years were invited to participate in the discussion. 
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Mapping the Memory by Means of Art

10 września 2021 | 10 September 2021

Kuratorki | Curators 
Oksana Dovgopolova i Kateryna Semenyuk

Uczestnicy/czki | Participants 
Krzysztof Wodiczko, Ryszard W. Kluszczyński, Oksana Dovgopolova

Moderatorka | Moderator 
Kateryna Filyuk

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu 
Past/Future/Art, we współpracy z CSW ŁAŹNIA 
i Instytutem Ukraińskim. 

W drugiej połowie XX wieku po okrucieństwie drugiej 
wojny światowej ludzkość stanęła przed konieczno-
ścią objęcia umysłem tego, co niepojęte. Pytanie jak 
żyć, znając ten koszmar, a jednak pozostać ludźmi, 
stało się odrębnym problemem samym w sobie.

Ostatnie dekady pokazały moc sztuki pozwalającą 
ujawnić obszary przepracowywania przeszłości, 
które zwykle pozostają zamknięte w konwencjo-
nalnej optyce akademickiej lub politycznej. Sztuka 
przynosi wizualne przełomy w podejściu do kwestii 
traumy. 

Każdy, kto podejmuje refleksję nad tym, jak prze-
pracować tragiczną przeszłość, szczególnie jeśli 
nie był jej bezpośrednim świadkiem, musi zmierzyć 
się z pytaniem: czy moim celem jest odtworzenie 
koszmaru minionej rzeczywistości czy wypracowa-
nie stwierdzenia pośredniego? Usiłujemy sprostać 
problemowi ograniczeń przedstawienia, który wiąże 
się z koniecznością zachowania godności ofiar i osób 
biorących udział w dociekaniach artystycznych. Do 
pracy z przeszłością artyści stosują asymetryczne, 
a czasem nawet szokujące narzędzia. Efektem jest 
nagła eksplozja. 

Dyskusja stanowiła część programu publicznego 
Drzewa Pamięci. Korzenie i Rozłogi. Projekt promuje 
spojrzenie z perspektywy art +science na metodę, 
która pomoże nam znaleźć odpowiedni język i po-
znać to, co niewyjaśnione.

In the second half of the 20th century, after the 
atrocities of World War II, humanity faced the need 
to comprehend the indescribable. Figuring out how 
to live with the knowledge of terror and yet to re-
main human became a problem in and of itself.

Recent decades have demonstrated the potency 
of art to disclose the areas of working through the 
past, usually shuttered in conventional academic 
or political optics. Art brings vital breakthroughs 
in approaching the subject of trauma. 

Any person reflecting on how to work through the 
tragic past, especially if they did not witness the 
events, confronts the question: is my objective to 
recreate the nightmarish reality or elaborate an 
indirect statement? We face the issue of the rep-
resentational limits connected to the necessity to 
hold the dignity of the victims and those included in 
the artist's explorations. Artists employ asymmet-
rical, sometimes even shocking tools for working 
through the past. This results in a sudden explosion. 

The discussion was a part of the Trees of Memory: 
Roots and Runners public programme. The project 
promotes the art+ science perspective on the meth-
od that can help us find the appropriate language 
and comprehend the unexplained.

Interdyscyplinarna dyskusja towarzysząca wystawie  
Drzewa Pamięci. Korzenie i Rozłogi prezentowanej w CSW ŁAŹNIA 2  
An interdisciplinary discussion accompanying the  
Trees of Memory: Roots and Runners exhibition presented at LAZNIA CCA 2 
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Karolina Żyniewicz
Znaki naszych czasów 
– kolekcjonując biologiczne ślady i wspomnienia
Signs of Our Times 
– Collecting Biological Traces and Memories 
Projekt/eksperyment artystyczny | Art project/ experiment 
 
16–17 października 2021 | 16–17 October 2021

CSW ŁAŹNIA 1  / LAZNIA CCA 1

Centralnym punktem projektu były maseczki, te 
medyczne oraz tekstylne, które stały się symbolem 
naszej skomplikowanej pandemicznej rzeczywi-
stości. Zdjęcia ludzi zasłaniających twarz będą 
z pewnością ikonicznym obrazem tego okresu. 

Maski miały nas chronić przed zakażeniem wiru-
sem, jednak noszone zbyt długo bez wymieniania 
na nowe nie służą naszemu zdrowiu. Przetrwają 
one jednak nie tylko na zdjęciach, pozostaną także 
jako odpady. Już teraz można odnaleźć ich duże 
ilości na ulicach, w parkach, w lasach.

Projekt jest próbą stworzenia obrazu czasów 
pandemii stworzonego z kolekcji wspomnień 
oraz śladów biologicznych pozostawionych na 
maskach ochronnych – rozumianych jako ma-
terialne wspomnienia. Każde wspomnienie jest 
warte utrwalenia. Każda maska ma znaczenie 
śladu materialnego. Każdy z uczestników został 
poproszony, aby usiadł przed kamerą osobno, 
założył nową maseczkę medyczną i opowiedział 
o swoich wspomnieniach z okresu pandemii. Gdy 
opowieść uczestnika była zakończona, oddawał 
on maskę artystce, aby przechowała ją do czasu 
ekspertyzy laboratoryjnej.

Medical and textile masks constituted the focus 
of the project. The masks have become a sym-
bol of the complicated, pandemic reality full of 
uncertainty and fear. Photos of people with cov-
ered faces will definitely be an iconic image of 
this period.
 
The masks are supposed to protect us from the 
viral infection, but when worn for too long (without 
being replaced with new ones) they are not very 
good for health. Still, they will not only survive 
in pictures but also as waste. A lot of them can 
already be found in the streets, parks and forests.
 
The project was an attempt at developing an 
image of the pandemic times using a collection of 
memories and biological traces left on protective 
masks understood as material memories. Every 
memory is worth preserving. Each mask has the 
significance of a materiel trace. The participants 
were asked to sit down in front of the camera 
individually, to put on a fresh medical mask and 
talk about their memories from the pandemic 
period. When a participant completed their tale, 
they gave the mask back to the artist to store it 
until the lab examination.
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Warsztaty edukacyjne STEAM
STEAM educational workshop

CSW ŁAŹNIA 2  / LAZNIA CCA 2 

21–25 marca 2022 | 21-25 March 2022

Warsztaty przybliżały 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Prowadzone były przez grupę edukatorów z Cen-
trum Nauki EXPERYMENT w Gdyni metodami 
STEAM i ecape room. Uczestnicy i uczestniczki 
zmierzyli się z szeregiem zadań, zagadek, ekspery-
mentów chemicznych i ćwiczeń konstruktorskich. 
Efektem zajęć było uzupełnienie wielkoforma-
towego plakatu o brakujące elementy, które 
uczestnicy zdobyli podczas podejmowania inter-
dyscyplinarnych wyzwań.

The workshop introduced participants to 17 
Sustainable Development Goals of the United 
Nations. It was conducted by a group of educators 
from the EXPERYMENT Science Centre in Gdynia, 
using the STEAM and the escape room methods. 
Participants faced a number of tasks, puzzles, 
chemical experiments and construction exercis-
es. The workshop resulted in the completion of a 
large-format poster with the missing elements 
obtained by that participants while undertaking 
interdisciplinary challenges.

Wiek uczestników i uczestniczek | Participants' age  
13–15 lat/years
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Warsztaty dźwiękowe: muzyka spożywcza
Sound Workshop: Food Music 
Warsztaty międzypokoleniowe dla rodziców/dziadków/babć i dzieci w wieku 5–6 lat 
Intergenerational workshop for parents/grandfathers/grandmothers and 5–6 year old children  
 
2 kwietnia 2022 | 2 April 2022

Zajęcia prowadziła | Workshop conducted by 
Asia Mina

CSW ŁAŹNIA 2  / LAZNIA CCA 2 

Rośliny służą nam od zawsze, ich ciche działanie 
jest bezcenne. Warsztaty były próbą oddania 
roślinom głosu, sprawienia, by zabrzmiały, za-
dźwięczały, zaświszczały, zagwizdały. Celem 
spotkania była zamiana warzyw w instrumenty  
i stworzenia warzywnej orkiestry. Pachnącej, 
pięknej, smacznej, brzmiącej i świeżej. W warsz-
tatach uczestniczyły dzieci razem z rodzicami, 
babciami, dziadkami lub innymi członkami rodziny. 

Plants have always served us and their silent 
activity is priceless. The workshop was an at-
tempt to give them a voice, make them sound, 
ring, whiz, whistle. The aim of the meeting was to 
turn vegetables into instruments and to create  
a vegetable orchestra: fragrant, beautiful, tasty, 
sounding and fresh. The workshop was attended 
by children together with their parents, grand-
parents or other family members. 

Asia Mina
Warsztaty dźwiękowe: Muzyka Spożywcza 
/ Sound Workshop: Food Music
CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA CCA 2, 2022
Fot. / Photos: Adam Bogdan



Asia Mina
Warsztaty dźwiękowe: Muzyka Spożywcza 
/ Sound Workshop: Food Music
CSW ŁAŹNIA 2 / LAZNIA CCA 2, 2022
Fot. / Photos: Adam Bogdan
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