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Kiedy rok temu na warszawskim Żoliborzu 
otwierałyśmy pierwszą edycję New Visions of 
Reality (Nowych Wizji Rzeczywistości), nikt  
z nas nie podejrzewał, że zmiana, o której 
dyskutowali nasi goście i odbiorcy, nadejdzie 
tak prędko i z tak nieoczekiwanej strony. 
Naszym zamiarem, jako twórczyń nowego 
wydarzenia poświęconego nowym mediom  
w kulturze i sztuce, było otwarcie krajowej dyskusji  
o przemianach społecznych, które stymuluje 
rozwój mediów immersyjnych. Rozmawialiśmy  
o globalnym środowisku twórczym, którego zasady 
i wartości kształtują się tu i teraz, które pragnie 
być inkluzywne i równościowe, które sprzeciwia 
się krzywdzącym schematom pracy opartej na 
wykluczających hierarchiach, jednostronnym lub 
niemal kolonizatorskim spojrzeniu na podejmowane 
tematy, a także ograniczeniom wynikającym ze 
skostniałych kanonów. 

To środowisko w Polsce dopiero się rodzi. Jego 
powstanie i dobrostan zależą nie tylko od relacji  
z artystami i artystkami XR w innych krajach, gdzie 
kultura twórczości opartej na nowych technologiach 
jest znacznie lepiej ukształtowana. Będzie zależał 
głównie od tego, jak sami określimy pryncypia, które 
zadecydują o tym, jaką sztukę, kulturę komunikacji 
i współpracy chcemy wspierać i uprawiać. 

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 postawił 
wszystkich przed tym samym dylematem: jak 
chcemy dalej żyć i co jest dla nas najważniejsze. 
Środowiska twórcze związane z mediami 
immersyjnymi stale zadają sobie to pytanie, co 
wynika zarówno z wczesnego etapu rozwoju 
przemysłu XR, jak i nadziei, która towarzyszy 
każdemu, kto pracuje z technologią. Dlatego  
w 2020 roku New Visions of Reality 2  
poświęciłyśmy temu, czego dowiedzieliśmy się  
o sobie i naszej relacji z technologią, a także 
temu, jaką drogę widzimy przed sobą i czym może 
okazać się tak zwana “nowa normalność”, której 
stale poszukujemy. 
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WSTĘP
DRUGIE SPOTKANIE  
Z NOWYMI  
RZECZYWISTOŚCIAMI



“Zamknięcie granic i zamknięcie ludzi w ich mieszkaniach uczyniły nas 
większymi kosmopolitami niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy ludzie na 
całym świecie prowadzą te same rozmowy i dzielą ten sam strach.”

— Iwan Krastew, Jak Pandemia Zmieniła Europę
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“Wbrew panującemu przekonaniu technologia 
cyfrowa nie jest obojętnym narzędziem, którego 
można użyć w takim czy innym celu; ona wytwarza 
pewne specyficzne warunki życia i konfiguruje 
rzeczywistość, w której jesteśmy. Dzieje się tak, 
ponieważ jest silnie sprzęgnięta z rzeczywistością 
rynku. Cyfrowy kapitalizm jest dominującą formą 
ustrojową zaś narzędzia, z których korzystamy, 
były projektowane z myślą, że mają służyć realizacji 
określonych interesów. Jeśli spojrzymy na to, jak 
rozwijały się technologie przed koronawirusem to 
można powiedzieć, że najważniejszą tendencją, 
którą rozwijały była tendencja do izolacji.

Technologia miała dać nam szansę posiadania 
niejako całego świata wewnątrz własnego 
mieszkania.” mówił Tomasz Stawiszyński. Filozof 
przywołał też tybetańską Księgę Umarłych oraz 
bardo, czyli stan, w którym nie człowiek nie jest 
już żywy, ale nie jest też martwy: “Opuściliśmy 
dawne wcielenie, lecz nie jesteśmy jeszcze we 
wcieleniu kolejnym. Dziś, po pierwszej szokującej 
kilkumiesięcznej odsłonie pandemii, jesteśmy 
właśnie w takim stanie. To bardzo trudny stan, 
dlatego staramy się znaleźć rozwiązanie lub 
koncepcję, która go ujmie, lecz to okazuje się 
niewystarczające.

Technologie cyfrowe są 
nastawione na jednostkę, nie na 
wspólnotę. Technologie cyfrowe 

mają zapewnić jednostce swoistą 
samowystarczalność.

Jesteśmy w punkcie przejścia.
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Na specjalną dwudniową edycję wydarzenia pod 
hasłem Inkubacja Nowej Rzeczywistości złożyły 
się dyskusje i webinaria z udziałem ekspertek 
i ekspertów z kraju i ze świata. Rozmowę 
otwarcia z filozofem i psychologiem Tomaszem 
Stawiszyńskim, pt. Nasza cyfrowa droga do nowej 
rzeczywistości. Jak technologia pomogła nam 
przejść okres izolacji? poprowadziła kuratorka NVR 
Ana Brzezińska. 

Tomasz Stawiszyński 

https://youtu.be/TYZkKSlkMic
https://youtu.be/TYZkKSlkMic


Alek Tarkowski i Aleksandra Janus z Centrum 
Cyfrowego w dwugłosie pt. Czego nauczyliśmy się 
o naszej relacji z technologią podczas pandemii 
COVID-19? rozmawiali o tym, jak sprawdziły 
się cyfrowe narzędzia, którymi wspieraliśmy się  
w czasie pierwszego lockdownu. “Przez wiele lat 
realizowaliśmy długi kurs transformacji cyfrowej, 
który nagle w marcu 2020 roku zaczęła realizować 
rzeczywistość. Pewne kompetencje, które od dawna 
staraliśmy się budować, szybko zaaplikowano 
do różnych dziedzin. Jednocześnie ujawniły się 
wyzwania i problemy, o których od pewnego czasu 
mówiliśmy i które badaliśmy. Niektóre osoby, 
wcześniej niechętne naszym pomysłom, przekonały 
się do nich. Dla wielu ludzi był to też czas próby. Nie 
nadążaliśmy z komentowaniem tego, co się działo 
i wyciąganiem wniosków.” mówiła Aleksandra 
Janus, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury 
w Centrum Cyfrowym, na co dzień pracująca  
z nauczycielami oraz pracownikami kultury. 

05

Alek Tarkowski 
 

Aleksandra Janus 

https://youtu.be/0DYO5K9KSZE
https://youtu.be/0DYO5K9KSZE
https://youtu.be/0DYO5K9KSZE


W sferze problemów, które się ujawniły Alek 
Tarkowski, prezes Centrum Cyfrowego, zaznaczył, 
że powróciła kwestia wykluczenia cyfrowego. 
“Ostatnio o wykluczeniu cyfrowym, rozmawialiśmy, 
gdy w Polsce z internetu korzystało 10 a następnie 
50 procent społeczeństwa. Dziś w grupach 
wiekowych poniżej 60 lat dobijamy do 100 procent.

Było to  widać głównie w edukacji, ale też na 
płaszczyźnie życia społecznego. W większości 
domów zachodzi połączenie potrzeb edukacyjnych 
z potrzebą pracy zdalnej i dostępu do rozrywki  
i kultury. Na 5 milionów uczniów co najmniej lub 
nawet ¼ ma problem z dostępem do zasobów 
cyfrowych. Według innych badań około 80 tysięcy 
dzieci nadal nie ma w ogóle sprzętu. To jest 
kompletna porażka. To są rzeczy do naprawienia, 
nie do zamiatania pod dywan.”

“Drugim hasłem, które wróciło, niejako wyciągnięte 
z lamusa, są kompetencje. Owszem, instytucje 
dość szybko zareagowały, starając się dostarczać 
odbiorcom treści online - mieliśmy wręcz do 
czynienia z nadmiarem kultury cyfrowej.

Pracownicy sektora kultury przekonali się o tym, jak 
ważne są kompetencje cyfrowe, które nie wszyscy 
w instytucji posiadają. Nie chodzi o dostarczanie 
oferty programowej, ale o współpracę zdalną.  
O współpracę z artystami, wspieranie ich, pracę  
w zespołach powołanych, aby tworzyć projekty, które 
w realiach pandemii należało przeformułować.” 
dodała Aleksandra Janus.

 Nagle przyszła pandemia  
i wróciło pytanie o dostęp do 

komputera i łącza internetowego.

 Ale też instytucje zrozumiały, że 
nie znają swoich odbiorców, nie 
wiedzą, dla kogo działają i jak 

tych ludzi znaleźć. 
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Rozmowie o tym, jak polskie instytucje kultury 
poradziły sobie z wyzwaniami społecznej izolacji 
i jakie wynikają z tego wnioski na kolejne sezony 
poświęcona była specjalna debata Kultura i sztuka 
w nowym cyfrowym świecie - kryzys, restart czy 
przebudowa? którą poprowadziła dyrektorka  
CKF im. Andrzeja Wajdy Joanna Rożen-
Wojciechowska. Jej gośćmi byli dyrektor 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego Krzysztof 
Gierat, reprezentująca TR Warszawa Agata  
Kołacz i Kamil Bałuk z Instytutu Reportażu. 
Joanna Rożen-Wojciechowska we wprowadzeniu 
do debaty mówiła o poszukiwaniu przyjaciół 
i sojuszników we wspólnym poszukiwaniu 
rozwiązań, o dzieleniu się know-how i wiedzą,  
które zwykle zachowuje się dla siebie oraz 
pozytywnym spojrzeniu na przyszłe działania 
kulturalne w obszarze cyfrowym. 
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Agata Kołacz 
 

Krzysztof Gierat 
 

Kamil Bałuk 
 
 

https://youtu.be/glYTIz_K2_M
https://youtu.be/glYTIz_K2_M
https://youtu.be/glYTIz_K2_M
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Krzysztof Gierat podzielił się z publicznością 
doświadczeniem pracy nad cyfrową edycją 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego, pierwszą 
imprezą filmową w Polsce, która zdecydowała się 
przenieść swoją ofertę do sieci: “Daliśmy sobie trzy 
tygodnie na opanowanie sytuacji. Mieliśmy potężną 
energię i fantastycznych współpracowników. 
Budowaliśmy coś zupełnie od nowa. Przed nami 
odbyły się dwa duże festiwale zagraniczne, które 
podpatrywaliśmy (CPH:DOX i Visions Du Reel). 
Przekonaliśmy dystrybutorów, że nie warto trzymać 
filmów w lodówce, że warto pokazać te filmy. Na 
naszej stronie powstało kino festiwalowe z salami 
i seansami. Zrobiliśmy wiele spotkań z twórcami, 
na czym nam bardzo zależało. Odbyły się też 
spotkania z jurorami.

  Ponad 230 pokazów, 170 filmów 
i koncert na żywo w Alchemii na 
Kazimierzu. Zrealizowaliśmy też 

wszystkie działania strefy industry. 
Odbyło się 900 spotkań!

Następnie Agata Kołacz zaprezentowała 
pionierską strategię TR Warszawa w obszarze 
tworzenia nowych dzieł i dystrybucji zrealizowanych 
spektakli w oparciu o narzędzia cyfrowe: “Wyzwanie 
pandemii zmieniło nasze myślenie. Z tego wynikł 
pomysł na projekt RIP Core, prequel spektaklu 
Stream, który jutro zobaczycie Państwo na deskach 
TR Warszawa. Naszym najważniejszym celem 
na początku kryzysu było utrzymanie procesu 
pracy artystycznej, z jego jakością, dialogiem  
i wigorem. Kiedy reżyserka Katarzyna Minkowska 
zdecydowała się na realizację swojego debiutu 
w naszym teatrze, wiedzieliśmy, że podejmie 
temat młodzieży, streamerów i autokreacji w sieci. 
Autokreacja w mediach społecznościowych stała 
się metodą pracy i narzędziem rozwoju postaci.

   Jestem bardzo dumna, że 
projekt, który wyrósł z mediów 

społecznościowych, jest 
jednocześnie prawdziwym 

teatrem, który obecnie można 
oglądać na naszej scenie przy 

Marszałkowskiej 8.
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Z kolei Kamil Bałuk mówił o tym, w jaki sposób 
środowisko reporterów i literatury faktu poradziło 
sobie w warunkach lockdownu: “Legendarne 
założenie, że z bohaterem reportażu trzeba się 
spotkać, rozmawiać z nim pięć-sześć godzin, 
czasem kilka razy, zostało zweryfikowane [przez 
pandemię - przyp. A.B.] Nasza praca zyskała inną 
formę. Pojawiła się też pewna otwartość mediów  
i wydawców na różne rzeczy robione online, część 
tekstów było łatwiej pisać. Zniknęły dylematy 
dotyczące podróży, to czy kogoś zapraszać do 
domu na rozmowę, co więcej - spotkania autorskie 
bardzo się zmieniły.

Ludzie chcą oglądać nasze spotkania. Streamingi 
się sprawdziły, jakość podcastów wzrosła.”

  Okazało się, że to co robi 
Instytut w Warszawie ma ogromny 

potencjał w całej Polsce.



W części dnia poświęconej technologiom 
immersyjnym, przedstawiciele polskiego 
środowiska VR: Pola Borkiewicz z łódzkiego 
vnLab, Jakub Wróblewski z pracowni mediów 
immersyjnych w warszawskiej ASP i Stanisław 
Liguziński z odbywającego się w Amsterdamie 
festiwalu Imagine, dyskutowali o roli wirtualnej  
i rozszerzonej rzeczywistości w budowaniu nowej 
normalności.

Każdy z gości zaprezentował szczegółowo 
działania swojej instytucji: Pola Borkiewicz 
przedstawiła misję i zakres działalności vnLab, 
immersyjnego laboratorium powstałego w Łódzkiej 
Szkole Filmowej, Jakub Wróblewski z pracowni 
mediów immersyjnych w warszawskiej ASP mówił 
o tym, w jaki sposób studenci Akademii realizują 
prace dyplomowe z wykorzystaniem wirtualnej 
rzeczywistości. Z kolei Stanisław Liguziński, 
prowadzący sekcję immersyjną holenderskiego 
festiwalu filmowego Imagine, opowiedział  
o wyzwaniach realizacji wydarzenia w warunkach 
lockdownu. 
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https://youtu.be/leA0Vont1hE
https://youtu.be/leA0Vont1hE
https://youtu.be/leA0Vont1hE


Uczestnicy spotkania dzielili się też swoimi 
obserwacjami i przemyśleniami o tym, jak zmienia 
się stosunek do mediów immersyjnych: “Bardzo 
ciekawa jest rola VR we włączaniu grup, które na co 
dzień nie mają do tego medium dostępu. Zaczęliśmy 
projekt przerwany przez COVID-19 w Warszawskim 
Centrum Wychowania Młodzieżowego z tzw. trudną 
młodzieżą. Były to bardzo ciekawe próby budowania 
narracji przez osoby, które nie robiły tego wcześniej. 
Niedawno ośrodek w Cardiff opublikował badania 
o łagodzeniu skutków lockdownu na przykładzie 
seniorów, którym dostarczano headsety do domu, 
aby mogli poczuć się trochę inaczej. Otwieramy 
zatem pewne drzwi, ale mamy wciąż problem  
z brakiem kontentu.” zauważył Jakub Wróblewski.  

Pola Borkiewicz mówiła o trudnościach  
w prowadzeniu badań w warunkach pandemii, 
mimo że laboratorium dysponuje narzędziami  
i umiejętnościami, które pozwalają utrzymać sprzęt 
w bezwzględnej czystości. 

W optymistycznym tonie Stanisław Liguziński 
zauważył, że wraz z adopcją technologii pojawiają 
się pytania o to, jak eksponować prace immersyjne:

Co to znaczy, że umieścimy doświadczenie  
w przestrzeni 3D? Co ta przestrzeń z nami robi? 
Inspiracją było dla mnie tegoroczne Cannes XR. 
Zalogowałem się do festiwalu, żeby obejrzeć 
doświadczenia, a po tygodniu zorientowałem się, 
że widziałem trzy prace, ponieważ godzinami 
wałęsałem się z ludźmi z całego świata [po Museum 
of Other Realities, w którym odbyła się wystawa 
Cannes XR - przyp. A.B.] Możemy kurować 
przestrzeń, sposób interakcji, sposób obecności 
- to otwiera fascynujące możliwości, podobnie jak 
tworzenie wydarzeń hybrydowych.”

Co to w ogóle znaczy kurować 
VR? Oczywiście wybieramy 

doświadczenia, ale co dokładnie jest 
przedmiotem pracy kuratora VR?
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Po dyskusji o rozwoju przemysłu VR odbyła się 
prezentacja najciekawszych polskich projektów 
immersyjnych w rozwoju: “Cosmogonic” Marty  
i Pawła Szarzyńskich, “Dancing Letters” Marcina 
Marczyka i Anny Zoll oraz “Człowiek z kamerą 
VR” Jacka Nagłowskiego, Poli Borkiewicz i Miłosza 
Hermanowicza. Rozmowę z artystami poprowadził 
dziennikarz Marcin Radomski. 
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https://youtu.be/TQwgdN62p4I
https://youtu.be/TQwgdN62p4I


W drugim dniu konferencji międzynarodowe 
spojrzenie na przemiany roku 2020 wniosły ekspertki 
reprezentujące kluczowe światowe instytucje, 
wydarzenia oraz firmy aktywne w polu nowych 
technologii i mediów immersyjnych. Dzień otworzyła 
krótka prezentacja Any Brzezińskiej Jak rok 2020 
sprawił, że doceniliśmy znaczenie bycia razem,  
w której kuratorka naświetliła okoliczności,  
w których powstawał program tegorocznej 
konferencji oraz omówiła idee i zagadnienia, które 
chciała przybliżyć podczas New Visions of Reality 2.
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https://youtu.be/SryNlSabJXk
https://youtu.be/SryNlSabJXk


W ożywionej dyskusji o tym, jak wirtualna 
rzeczywistość sprawdza się jako medium dla 
nowych działań artystycznych i kulturalnych Czy 
to już? Jak nowa normalność może przyspieszyć 
adopcję wirtualnej rzeczywistości wzięły udział 
Myriam Achard z PHI Centre w Montrealu, Liz 
Rosenthal z Venice VR, immersyjnej sekcji 
Biennale w Wenecji, oraz Maria Rakusanova  
z londyńskiego oddziału HTC Vive. 

Liz Rosenthal mówiła o pracy nad wirtualną edycją 
sekcji VR festiwalu w Wenecji, której towarzyszyło 
15 satelitarnych lokalizacji na całym świecie 
prezentujących konkursowe produkcje. Cyfrowa 
edycja festiwalu przyciągnęła rekordową liczbę 
międzynarodowych odbiorców (ok. 15,000 osób).

mówiła Liz Rosenthal. “W tym roku dostępność 
sekcji VR była dla nas priorytetem. Przyglądaliśmy 
się wielu platformom [online i wirtualnym - przyp. 
A.B.], najchętniej cały program umieścilibyśmy  
w jednym miejscu, ale nie było to możliwe właśnie 
ze względu na dostępność. Viveport okazał się 
znakomitym partnerem - opublikował aż 26 produkcji 
z naszej selekcji. Zwykle ta platforma publikuje 
około 4 tytułów tygodniowo. Oculus również został 
naszym partnerem - mieliśmy w konkursie projekty 
dostępne na Oculus Quest, których nie mogliśmy 
zaprezentować nigdzie indziej. Zazwyczaj czas 
oczekiwania na publikację na tej platformie trwa 
wiele miesięcy. Oculus zbudował dla nas specjalną 
przestrzeń na 6 festiwalowych projektów, żeby 
umożliwić nam publikację. Zarówno Viveport, jak  
i Oculus zrobiły coś, czego wcześniej nikt nie zrobił. 
Na pozostałych trzech platformach prezentowaliśmy 
spektakle na żywo, zrealizowane z użyciem motion 
capture. Zaprojektowaliśmy też własny świat na 
platformie VR Chat, która była centralnym punktem 
spotkań. To było ogromne przedsięwzięcie. Michel 
[Reilhac, współkurator Venice VR - przyp. A.B.] i ja 
pracowaliśmy dzień i noc.” 

  Wielu ludzi nadal postrzega  
VR jako zjawisko technologiczne, 

tymczasem my staramy się 
pokazać, że jest to dziedzina 

kultury i rozrywki
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https://youtu.be/UFxW0fTeUjI
https://youtu.be/UFxW0fTeUjI
https://youtu.be/UFxW0fTeUjI


Zrealizowaliśmy go w miesiąc. Mamy w siedzibie 
75 zestawów Oculus Go, które postanowiliśmy 
wypożyczyć naszym widzom. Stworzyłam 
program 10 filmów VR, od animacji po dokument. 
Zaprojektowaliśmy też własną aplikację do 
obsługi katalogu, więc widz nie musi zakładać 
konta ani używać kontrolerów. Wystarczy włożyć 
headset, przejrzeć listę filmów i wybrać ten, który 
chce się obejrzeć. Każdy wynajmujący mógł 
korzystać z zestawu przez 48 godzin. Ta sama 
osoba dostarczała sprzęt do zamawiającego, 
odbierała go od niego, dezynfekowała w siedzibie 
centrum i przekazywała do kolejnego domu. W 48 
godzin od premiery projektu wszystkie zestawy 
były zarezerwowane. Gdy w czerwcu ponownie 
otworzyliśmy budynek, zrozumieliśmy, że program 
“VR To Go” był wielkim sukcesem i nie powinniśmy 
z niego rezygnować. Obecnie na terenie Montrealu 
krąży 75 naszych zestawów VR, zaś w mieście 
Quebec uruchomiliśmy wersję na 30 zestawów  
z innym programem filmowym. Planujemy kolejne 
odsłony projektu.” 

Następnie Myriam Achard przedstawiła misję 
Phi Centre, multidyscyplinarnego centrum sztuki  
w Montrealu, które od ośmiu lat zajmuje się 
organizacją wystaw i wydarzeń prezentujących 
sztukę nowych mediów. “Od kiedy poznaliśmy 
twórców studia Felix and Paul jesteśmy opętani 
VR-em. Prezentujemy prace immersyjne od pięciu-
sześciu lat. Z czasem stało się dla nas jasne, że 
tym głównie chcemy się zajmować.” Zapytana  
o wrażenia z czasu pierwszego lockdownu, Myriam 
Achard podzieliła się swoim doświadczeniem 
zdalnego programu dystrybucji VR: “W marcu 2020 
roku musieliśmy zamknąć galerię. Nie wiedzieliśmy, 
jak długo potrwa lockdown. Nasz zespół zastanawiał 
się, co możemy zrobić, gdy odbiorcy nie mogą 
nas odwiedzać. Postanowiliśmy wybrać się do ich 
domów. 

Oczywiście udostępniliśmy 
treści online na naszej stronie 

internetowej, ale to dla nas 
było za mało. Nie było to 

wystarczająco innowacyjne. 
Pomysł na “VR To Go” był naszą 

odpowiedzią na lockdown. 
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To bardzo proste. Jeden z moich znajomych 
nauczył się Unity i opublikował swój pierwszy świat 
w VR Chat w cztery dni! W społeczności wirtualnej 
powstaje wiele świetnych prac.”

Maria Rakusanova przybliżyła swoje doświadczenie 
fali nowej kreatywności płynącej ze środowisk 
wirtualnych: “W tym roku spędziłam w headsecie 
wiele godzin, nie tylko z przyczyn służbowych, ale 
również, aby spotkać się z przyjaciółmi. Oglądam 
wiele produkcji, w tym gier VR, a ostatnio też gier 
typu multiplayer. Oprócz tego poznaję wszelkie 
rodzaje platform, od RecRoom, przez Altspace VR, 
VR Chat i różnorakie wirtualne muzea. (...)

W społeczności VR Chat jest 
wielu młodych ludzi i graczy, 

którzy uczą się pracować  
w Unity i zaczynają tworzyć 

własne światy wirtualne.
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O przemianach wspólnot cyfrowych i tym, jak nowe 
media mogą pomóc innym sektorom w kryzysie, 
wykład Potrzeba wspólnoty w czasach kryzysu 
wygłosiła Ingrid Kopp, szefowa Electric South 
w Kapsztadzie oraz jedna z programerek sekcji 
interaktywnej festiwalu Tribeca. “Nie ma powrotu 
do dawnej rzeczywistości. Jest to dla nas okazja, 
żeby zastanowić się, jak chcemy, aby zmieniał 
się nasz świat i jak uniknąć powtórki dawnych 
błędów. Prezentacja, którą przygotowałam to owoc 
moich pandemicznych przemyśleń.” zaczęła Ingrid 
Kopp zainspirowana panelem poprzedzającym jej 
wystąpienie.  “Wspólnota i wspólnotowość zawsze 
były ważne w mojej pracy.

Czy mamy na myśli przedstawicieli branży 
filmowej lub immersyjnej? Komu odmawiamy 
wstępu i dostępu? Kogo wyrzucamy poza 
nawias, gdy mówimy o społeczności VR? W tych 
dziwnych czasach, w których tak wiele mówi się  
o odbudowie wspólnot, warto zapytać, kogo mamy 
na myśli definiując te wspólnoty.” Ingrid Kopp 
następnie mówiła o wykorzystywaniu doświadczeń 
zawodowych z Nowego Jorku, gdzie przez wiele lat 
była jedną z autorek programu interaktywnej sekcji 
festiwalu Tribeca, do Kapsztadu, gdzie najpierw 
stworzyła festiwal African Futures, a następnie 
Electric South, przegląd sztuki cyfrowej połączony 
z działaniami warsztatowymi i mentoringowymi dla 
twórców i twórczyń z państw afrykańskich. 

Jednak co mamy na myśli, gdy 
mówimy o wspólnocie? Co 

rozumiemy pod hasłem “My”?

Ingrid Kopp 
 

https://youtu.be/rZ4P7s0V26s


O narastającej potrzebie współtworzenia oraz 
budowie nowych modeli współpracy w realiach nowej 
normalności mówiła w swoim wystąpieniu Dlaczego 
współtworzenie powinno stać się podstawą nowej 
normalności? kanadyjska badaczka i artystka 
cyfrowa Katerina Cizek z MIT Open Documentary 
Lab w Bostonie. “Nie jesteśmy w doświadczeniu 
pandemii jednością. Każdy z nas wnosi do niego 
inne przeżycia, inne wspomnienia i opowieści. Dla 
milionów ludzi na całym świecie poczucie zagrożenia 
i stawania twarzą w twarz z tej skali wyzwaniem 
nie jest doświadczeniem nowym. To według mnie 
ważny kontekst.” rozpoczęła swoją prezentację Kat 
Cizek. W kolejnym kroku artystka wyjaśniła, czym 
jest model ko-kreacji (współtworzenia) opracowany 
przez MIT Co-Creation Studio. Przytoczyła też 
fragmenty opublikowanego niedawno raportu 
zrealizowanego w ramach działania “Collective 
Wisdom”. Odwołała się również do własnej 
twórczości, dzięki której miała okazję w praktyce 
realizować idee rozwijane w sferze badawczej. 
“Zmęczyło mnie ciągłe wynajdywanie prochu, którym 
jest metodologia współtworzenia. Potrzebuję ludzi  
z różnych dyscyplin - filmu, mediów, technologii i wielu 
innych obszarów. Każdy z nich stara się wynaleźć 
nowy system pracy, który nie jest podążaniem za 
wizją jednego autora. Autor postanawia, że odciśnie 
swój ślad na świecie. W tym celu być może korzysta 
z umiejętności innych ludzi, lecz na końcu i tak 
oświadcza, że dzieło to jego autorska wizja. Dla 
tego modelu jest mnóstwo alternatyw! 

Idea indywidualizmu w sztuce jest wobec niego 
relatywnie nowa.” dodała Cizek tłumacząc dlaczego 
model ko-kreacji jest cenny i użyteczny, zwłaszcza  
w dobie łączenia kreatywnych kompetencji 
człowieka z technologią, algorytmami i robotyką.

Idea nie pochodzi od jednego 
człowieka, lecz jest wynikiem 
współpracy wielu ludzi. Ten 

koncept jest z nami od setek lat. 
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Kat Cizek 
 

https://youtu.be/M47XDEAtDb4
https://youtu.be/M47XDEAtDb4
https://youtu.be/M47XDEAtDb4
https://wip.mitpress.mit.edu/collectivewisdom
https://wip.mitpress.mit.edu/collectivewisdom


Joanna Rożen-Wojciechowska, dyrektorka 
CKF im. Andrzeja Wajdy, otwierając konferencję 
przypomniała: “Centrum Kultury Filmowej od 
początku ma w swojej misji działania na rzecz 
rozwoju nowych mediów. Wierzymy, że bez 
przecierania nowych dróg w kulturze i sztuce 
nie zdołamy nadążyć za zmianami w naszym 
bliższym i dalszym otoczeniu.” Ana Brzezińska, 
kuratorka wydarzenia, podsumowując wydarzenie 
dodała: “W czasach niepewności i zagubienia, 
budowanie nowych wspólnot i definiowanie na 
nowo progresywnych wartości jest kluczowe dla 
zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa i nadziei. 
Środowiska cyfrowe szukają nowych, lepszych 
modeli współpracy i współtworzenia, które 
wkraczają w sferę relacji społecznych. Cieszę 
się, że dzięki otwartości CKF mieliśmy szansę 
dyskutować na ten temat z liderkami i liderami 
środowisk kulturalnych w Polsce i na świecie.” 

Mimo utrudnień związanych z ryzykiem sanitarnym i wstrzymaniem 
podróży druga edycja New Visions Of Reality, warszawskiego 
wydarzenia poświęconego nowym mediom i społeczeństwu, odbyła się 
jesienią 2020 roku w przestrzeni online. Podobnie jak w roku ubiegłym, 
poruszyliśmy najważniejsze kwestie dotyczące relacji technologii, sztuki 
i przemian społecznych. Słuchaliśmy najlepszych międzynarodowych 
specjalistów, łącząc polskie i zagraniczne podmioty. 
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