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Konferencja MY / WY / ONI
25.10, godz. 18.40-20.00
Spotkanie uczestniczek wizyt studyjnych projektu OP_FAME
Prowadzenie: Kama Wróbel i Mira Skrudlik
Wydarzenie otwarte, bezpłatne
Wymagana rejestracja: bit.ly/2YCqoX2

MY / WY / ONI to konferencja, będąca rodzajem spotkania z uczestniczkami wizyt studyjnych w
Berlinie, Dreźnie, Wrocławiu i Warszawie, podczas którego podsumujemy nabyte doświadczenia i
wnioski, jakie nasunęły się podczas odbytych wyjazdów. Będzie to doskonała okazja do do
konfrontacji wzajemnego spojrzenia na wyzwania i możliwości, jakie zauważalne są we
współczesnym świecie sztuki, a także wymiany poglądów i doświadczeń. W nieformalnej
atmosferze będziemy starali się nie tylko ocenić i lepiej zrozumieć mechanizmy rynku sztuki, ale
też odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące wydarzeń i miejsc, jakie odwiedziłyśmy i osób,
które poznałyśmy. „MY” i nasze wnioski i rady dla „WY”, Was artystek/artystów,
kuratorek/kuratorów, animatorek/animatorów kultury, gdzie korzystamy z wiedzy i
doświadczenia i konfrontujemy się z tym, co przekazali nam „ONI” - galerzystki/galerzyści,
kuratorki/kuratorzy/kuratorzy marcowych warsztatów i konferencji i wydarzeń, które
zobaczyliśmy podczas czterech wizyt studyjnych.
W trakcie trwania drugiej, wyjazdowej części projektu OP_FAME spotkaliśmy m.in. z kuratorkami:
Matilde Felix z Hamburger Bahnhof, Agnieszką Kubicką – Dzieduszycką z Centrum sztuki WRO,
Syowia Kyambi z OSTRALE Biennale Dresden, Maren Marzilger z Galerii Alte Feuerwache
Loschwitz, kolekcjonerami takimi, jak: Alexander Ochs (Alexander Ochs Private), Viola
Wojnowski
, artystami: Slavs&Tatars, Larsem Teichmannem, Detlefem Schweigerem,
managerami/kami kultury: Martą Gnyp z GNYP Art Advisory, Katarzyną Młyńczak – Sachs z
Krupa Gallery, Pauliną Maloy z Air WRO Strefa Kultury Wrocław, Mátyásem Dunajcsik z
OSTRALE Biennale Dresden, Cornelie Kunkat z Niemieckiej Rady Kultury, rezydentkami: Anką
Kasperską, Asya Yaghmurian, Olia Sosnovskaya i Maryną Khrypun. Odwiedziłyśmy także wiele
interesujących galerii podczas Gallery Weekend Berlin, wrocławską artist run space JEST i galerie
biorące udział w Warsaw Gallery Weekend.
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