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IKM inspiruje i współorganizuje
wiele wydarzeń lokalnych,
jak spacery po dzielnicach, promuje
wydarzenia w skali lokalnej. [...]
I to jest to, co pozostało po ESK,
bo to było ważnym elementem aplikacji.
IKM przykłada się do tego, żeby
odkrywać kulturę i tożsamość
tego miasta, zyskuje coraz większe
grono ludzi, którzy są tym
zainteresowani.
cytat z raportu
„Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę
Kultury zmienił polskie miasta”,
wydanego przez Biuro Festiwalowe Impart 2016,
organizatora ESK we Wrocławiu 2016
oraz Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce raport podsumowujący 5 lat działalności Instytutu Kultury Miejskiej. Chcemy pokazać, jak Instytut zmieniał się i rozwijał przez te kilka lat. Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją szczególną – autorską, rozwijaną i współtworzoną przez zespół, rozbudowywaną o nowe zadania
i nowe kompetencje w zespole – jak nazywa ją wiele osób: jest „nową instytucją”.
Realizujemy dwa podstawowe zadania: tworzymy wydarzenia dla mieszkańców Gdańska oraz
realizujemy szeroko rozumiany program wsparcia dla osób pracujących w kulturze. W Gdańsku rozpoznawani jesteśmy dzięki obecności w przestrzeni publicznej (Narracje, Odcinki, Streetwaves,
Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Kolekcja Malarstwa Monumentalnego na Zaspie, Gdańskie Dni
Sąsiadów, Gdańskie Miniatury), w Polsce dzięki projektom badawczym i publikacjom Obserwatorium
Kultury, festiwalom literackim, działaniom edukacyjnym w ramach Sieci Kultury, ostatnio – także dzięki
największej konferencji poświęconej marketingowi kultury.
Każdy, kto u nas był, wie, że IKM to – obok kilku pokojów do pracy – jeden zaadaptowany korytarz,
dawna gdańska sień, która stała się jednym z bardziej aktywnych ośrodków debaty w mieście.
Do naszej siedziby trafia rocznie kilkanaście tysięcy osób – uczestników spotkań, wykładów
dyskusji o mieście, działań edukacyjnych, współtwórców „otwartego IKM-u”. Podejmujemy tematy
dotyczące polityki kulturalnej, jakości życia w mieście, jakości samego miasta. W naszych działaniach
w przestrzeni miejskiej bierze udział wielokrotnie więcej osób. Ale nie o frekwencję tu chodzi – liczą się
dla nas jakościowe zmiany w życiu kulturalnym miasta.
Jesteśmy instytucją włączaną w programy wizyt studyjnych w Gdańsku – w samym 2016 roku
odwiedzili nas między innymi przedstawiciele British Council, edukatorzy z Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej, delegacje z Helsinek, Gandawy, Erewania, Mińska. Prezentujemy też nasze działania na ogólnopolskich giełdach projektów, jesteśmy zapraszani na konferencje w Polsce i poza nią
(ostatnio prezentowaliśmy nasze działania między innymi w Wilnie, Petersburgu, Sztokholmie, Pradze,
Lublanie, Warszawie, Wrocławiu).
Współpracujemy z Partnerami i instytucjami w całej Polsce (między innymi z Małopolskim Instytutem Kultury, wrocławskim Impartem, Warsztatami Kultury z Lublina, Krakowskim Biurem Festiwalowym, Fundacją Bęc Zmiana, Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych ę, Centrum Architektury,
Res Publicą, Narodowym Centrum Kultury, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Narodowym Instytutem
Audiowizualnym, wydawnictwem Karakter, Fundacją im. Anny Lindth) oraz ze wszystkimi instytucjami w Gdańsku i wieloma z obszaru metropolii, uczelniami (Akademią Sztuk Pięknych, Uniwersytetem
Gdańskim), organizacjami pozarządowymi, miejskimi aktywistami.
Rok 2016 był z pewnością zamknięciem etapu – udziału Gdańska w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, który rozpoczął się w 2008 roku. Ubiegłoroczna prezentacja kilkudziesięciu artystów w ramach Znajomych znad morza zamknęła nasz wieloletni związek z projektem ESK, a jednocześnie otworzyła nowy etap współpracy z innymi miastami i wspólnymi dążeniami do wzmacniania
roli kultury w politykach miejskich.
Szukamy inspiracji w działaniach innych, czerpiemy wiedzę z badań, uczymy się i rozwijamy,
próbujemy nowych rzeczy. Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami i wiedzą.
Niezmiennie w centrum naszych działań jest Gdańsk i jego mieszkańcy i mieszkanki – tym bardziej cieszymy się, że w 2018 roku będziemy mogli zaprosić Państwa do nowej, dającej nam większe
możliwości, siedziby w Kunszcie Wodnym!
Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Szymańska
Dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej
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Aleksandra Szymańska, fot. Renata Dąbrowska
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Początki
Instytut Kultury Miejskiej powstał w wyniku przekształcenia podmiotu, który koordynował starania
Gdańska o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W marcu 2011 roku, na trzy miesiące
przed finałem konkursu, działające dotychczas jako spółka jawna, biuro zyskało status samorządowej
instytucji kultury o nazwie Gdańsk 2016. Od marca 2012 funkcjonuje jako Instytut Kultury Miejskiej.
Powstanie Instytutu wpisuje się w zjawisko nazwane przez badaczy kultury „efektem ESK”. Niezależnie od tego, kto otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, w kilku polskich miastach udział
w konkursie przyczynił się do ożywienia życia kulturalnego i zmian w polityce kulturalnej. Jednym
z tych miast jest Gdańsk. Polski efekt ESK zwraca większą uwagę na nowe zjawiska w kulturze, inicjatywy pozainstucjonalne, kulturę w przestrzeni miejskiej i współpracę między różnymi podmiotami
działającymi w obszarze kultury.
Dlatego od początku tworzymy projekty i wydarzenia we współpracy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic, grupami nieformalnymi. Działamy na rzecz organizacji i osób
zajmujących się kulturą, organizując między innymi warsztaty, konferencje i inne programy wsparcia.
Dbamy o przestrzeń refleksji, prowadzimy projekty badawcze, zapraszamy na spotkania i wykłady.

2012
W pierwszym roku działalności Instytutu Kultury Miejskiej zrealizowano 799 wydarzeń: debat, spotkań, warsztatów, akcji artystycznych, wystaw, projekcji, oprowadzań z przewodnikami, gier miejskich,
konkursów, prezentacji i wykładów, w których wzięło udział ponad 60 000 osób – odbiorców bezpośrednich. Przy realizacji projektów współpracowaliśmy z wieloma specjalistami, badaczami, artystami,
przewodnikami, animatorami.
Część projektów, takich jak Monumental Art – Festiwal Malarstwa Monumentalnego na Zaspie,
NARRACJE, nagroda literacka i festiwal Europejski Poeta Wolności, Active Citizens, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, była kontynuacją inicjatyw związanych ze staraniami Gdańska o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.
W projekcie Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki do Zaspy, pierwszej dzielnicy, w której w 2011
roku pojawiły się alternatywne spacery, dołączyła Biskupia Górka. Cykl szkoleń uzupełniony został
w 2012 roku o nowe zagadnienia i o program warsztatowy dla mieszkańców dzielnicy. Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po Biskupiej Górce i Zaspie to osoby, które przeszły szkolenie i zdały egzamin
pozwalający na oprowadzanie turystów po tych niezwykłych częściach Gdańska.
W ramach Festiwalu Malarstwa Monumentalnego – Monumental Art na Zaspie powstało 5 nowych prac o łącznej powierzchni 1400 m². Prace stworzyli artyści z Niemiec, Szwecji, Polski, Argentyny,
którzy zinterpretowali hasło „Czy wszystko jest na sprzedaż?” Kolekcja do końca 2012 roku liczyła 41
murali. Tworzą ją także uczniowie Gdańskiej Szkoły Muralu, prowadzonej przez Rafała Roskowińskiego i dr hab. Jacka Zdybla. W ramach GSM na Zaspie stworzono dwa murale, dyptyk. „Hołd malarstwu
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Miliardy danych, publikacji,
zdjęć, filmów i obrazów.
Czy dzieci potrafią poruszać
się w tym gąszczu informacji i wyłowić najwartościowsze przekazy? Odpowiedzi
na te pytania szukali twórcy raportu z gdańskiego
Instytutu Kultury
Miejskiej.
Anna Piotrowska, rozmowa
z Grzegorzem Stunżą,
„Do Rzeczy”, 2 listopada 2013

Streetwaves, fot. Łukasz Unterschuetz

Gdańskie Badania nad Kulturą
Pierwszy projekt badawczy Obserwatorium Kultury przy Instytucie
Kultury Miejskiej był realizowany pod kierownictwem merytorycznych profesora Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego. W zespole
badawczym obok socjologów i ekonomistów znaleźli się też praktycy kultury. W ten sposób ukonstytuował się zespół Gdańskich Badań nad Kulturą, który w latach 2011–2016 zrealizował trzy duże
projekty badawcze: „Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału
sektora kultury w Gdańsku”, „Punkty styczne. Między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa”, „Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje
i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna”.
Diagnozy i rekomendacje z gdańskich badań nad kulturą zostały wykorzystane w pracach nad programem operacyjnym „Kultura i czas wolny” strategii GDAŃSK 2030 PLUS.

Wyniki badań były prezentowane na konferencjach naukowych
i spotkaniach poświęconych polityce kulturalnej. Powstały liczne publikacje towarzyszące badaniom. Między innymi zespół gdańskich
badań nad kulturą wygrał konkurs na koncepcję numeru tematycznego ogólnopolskiego kwartalnika „Kultura Współczesna”, dzięki czemu w 2014 roku ukazał się numer „Poszerzenie pola kultury. Sektor
publiczny wobec zmian” (numer dostępny na stronie: http://www.
kulturawspolczesna.pl/archiwum/2014/383).
Publikacje towarzyszące badaniom oraz trzy zasadnicze raporty w wersjach elektronicznych są dostępne w repozytorium instytucjonalnych Instytutu Kultury Miejskiej:
www.repozytorium.ikm.gda.pl/collections/show/9.

polskiemu”, który jest połączeniem indywidualnych wizji autorów z nawiązaniami do prac uznanych
malarzy XX wieku, a także pracę Michała Węgrzyna upamiętniającą rocznicę 70-lecia powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Uczestnicy GSM zrealizowali projekt artystyczny również poza Polską w Wiźnie. Ponadto, w ramach programu, w roku 2012, odbywały się otwarte warsztaty i spotkania w klubie
Plama GAK.
Powstało Obserwatorium Kultury przy Instytucie Kultury Miejskiej. Obserwatorium łączy świat
badaczy i praktyków kultury, zajmuje się tworzeniem i przekazywaniem wiedzy przydatnej w codziennej działalności praktyków kultury oraz przy tworzeniu polityk kulturalnych.
„Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku” to pierwszy duży projekt badawczy zrealizowany przez Obserwatorium w międzysektorowym partnerstwie Instytutu Kultury Miejskiej, Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutu
Badań nad Gospodarką Rynkową.
Ponadto w pierwszym roku działalności powstały jeszcze dwa raporty z badań: „Dzieci sieci –
kompetencje komunikacyjne najmłodszych” oraz „Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska”.

We współpracy z Zakładem Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję naukową „Nowe drogi antropologii współczesności”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 naukowców. W 2012 roku odbyły się też
trzy spotkania „KaWa – kulturalna wymiana”. We współpracy z Fundacją Impact zorganizowaliśmy
cykl szkoleń z rozwoju widowni dla organizacji zajmujących się kulturą i sztuką.
W czasie drugiej edycji Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności, oprócz spotkań z nominowanymi do nagrody, odbyły się między innymi: debata w Radiu Gdańsk „Wolność poezji, poezja wolności”, gra miejska i warsztaty dla młodzieży „Wagary z poezją”, „Poeci Kina Europejskiego” – przegląd
filmowy w kinie Żak, koncert młodej polskiej poezji „Głośniej!” w Teatrze Miniatura, debata na Uniwersytecie Gdańskim „Europa zbieraczy i kolekcjonerów”. Łącznie w wydarzeniach Festiwalu wzięło udział
ok. 3000 osób. Festiwal zakończyła uroczysta gala w Teatrze Wybrzeże. Europejskim Poetą Wolności
2012 został Durs Grünbein za tom Mizantrop na Capri. Nagrodę dla tłumacza odebrał Andrzej Kopacki
– tłumacz nagrodzonego tomu.
W czerwcu akcja miejska Streetwaves zagościła na Oruni, Zaroślaku, Biskupiej Górce, Żabiance
i w Jelitkowie. Odbyło się 98 akcji artystycznych z udziałem 176 artystów. Mieszkańcy i mieszkanki
brali udział koncertach, wystawach, warsztatach, spotkaniach, wędrówkach, performance’ach, spektaklach, piknikach i wielu innych nietypowych ingerencjach w przestrzeń miejską.
Osoby zaangażowane w projekt herstoryczny Metropolitanka skoncentrowały się na kobietach
związanych z dawną Stocznią Gdańską. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z grupą ok.
60 osób powstały trzy alternatywne trasy turystyczne po terenach postoczniowych. Pierwsza poświęcona działaczkom „Solidarności”, druga – pracownicom Stoczni i trzecia – artystkom tworzącym na
jej terenie. W spacerach po Stoczni wzięło udział ok. 800 osób, a 6 spacerów odbyło się w języku
angielskim.
Warto wspomnieć projekt „Bezpieczeństwo Kobiet 2012” towarzyszący Mistrzostwom Europy
w Piłce Nożnej. Celem projektu, zainicjowanego przez Fundację Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”
i Instytut Kultury Miejskiej, było przeciwdziałanie ryzyku przemocy wobec kobiet podczas mistrzostw
Europy odbywających się w Polsce i na Ukrainie. Na potrzeby projektu została opracowana strona internetowa z dostępnymi w sześciu językach poradami na temat asertywności, dróg szukania pomocy
w kryzysowych sytuacjach itp. W ramach akcji odbyły się także warsztaty wrażliwości genderowej
i asertywności oraz warsztaty artystyczne.
„Wspólny Pokój” to projekt badawczo-artystyczny, który odnosił się do pamięci i tożsamości
dawnych i obecnych mieszkańców Gdańska. Pierwszym etapem projektu było seminarium z udziałem
naukowców z Polski i Niemiec. Program seminarium, które odbyło się 19–21 września, obejmował
m.in. wykłady na temat historii i sytuacji dawnych gdańszczan oraz debatę „Kultura – zbliżenie, współpraca, pojednanie”.
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Koncert Pink Freud, fot. Bogna Kociumbas

2013

Fab Lab Trójmiasto został
zainicjowany podczas warsztatów „Zrób to sam 2.0”
realizowany przez Instytut
Kultury Miejskiej w Gdańsku. „Zrób to sam 2.0” to
projekt skierowany do
twórców, konstruktorów,
artystów, projektantów
i wszelkich innych osób
zainteresowanych projektowaniem i wytwarzaniem
szeroko pojętych rzeczy
w oparciu o technologię
open source.
Martyna Misiewicz,
„Nasze Miasto Trójmiasto”,
10 lutego 2014

Zrealizowaliśmy zaplanowane działania w miejskiej przestrzeni, a nasz „korytarz”, dzielony z innymi
użytkownikami kamienicy przy Długim Targu 39/40, stał się jednym z ważniejszych ośrodków debaty
w Trójmieście. Nasza sień od tego czasu funkcjonuje przez ponad 200 dni w roku jako miejsce spotkań, działań kulturalnych, warsztatów, a w latach 2012–2015 była otwarta prawie 365 dni w roku jako
Punkt Informacji Kulturalnej – miejsce otwarte dla każdego.
Zgodnie z misją IKM, oprócz stałej oferty kulturalnej i kontynuacji tak rozpoznawalnych wydarzeń
jak akcja miejska Streetwaves i festiwal NARRACJE, prowadziliśmy dalej dyskusje dotyczące rozwoju
miasta, wpłynęło to na zwiększającą się liczbę debat. W 2013 roku ich gośćmi byli m.in. brytyjski krytyk
architektury – Owen Hatherley, czy autor książki o planowaniu przestrzennym i przestrzeni publicznej
Wanna z kolumnadą – Filip Springer.
Dużą popularnością cieszyły się cykle wykładów o architekturze prowadzone przez Monikę Zawadzką „Materie miejskości”, Huberta Bilewicza „Miasta, mity, mistyfikacje. O toposemiotyce przestrzeni miejskich” oraz spotkania z kolektywem Architecture Snob.
Zanotowaliśmy nowy rekord udziału w Gdańskich Dniach Sąsiadów. Podczas 5. edycji NARRACJE poza głównym programem, w ramach Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, 11 mieszkańców zrealizowało swoje projekty.
Zainicjowaliśmy projekt „Targ o Węglowy”, którego celem było ożywienie Targu Węglowego,
miejskiego placu w śródmieściu Gdańska, ściśle we współpracy z mieszkańcami i wszystkimi jego
użytkownikami.
Obserwatorium Kultury realizowało kolejne badania – w 2013 roku rozpoczęto prace nad dwuletnim projektem badawczym „Punkty styczne – między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa” realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.
Był to drugi projekt badawczy pod kierownictwem merytorycznym profesora Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego, dzięki któremu uformował się zespół Gdańskich Badań nad Kulturą – grona badaczy
i praktyków z Gdańska specjalizujących się w badaniach kultury.
Z powodzeniem rozwijał się cykl spotkań KaWa – Kulturalna Wymiana dla praktyków kultury. Na
podstawie jednego ze spotkań poświęconego rynkowi muzycznemu w Polsce stworzyliśmy poradnik
online o tym, jak promować swoją muzykę. W tym roku zostaliśmy członkiem ogólnopolskiej sieci
Obserwatorium Żywej Kultury oraz współorganizowaliśmy konferencję antropologiczną zatytułowaną
„Śmieć w kulturze!”, na której wykład inauguracyjny wygłosił profesor Zygmunt Bauman.
Rozpędu nabrał także, utworzony rok wcześniej, Medialab. Prowadził już nie tylko warsztaty
z cyklu Zrób to sam 2.0. W ramach prac zespołu Pracowni edukacji i kultury powstały dostępne dla
wszystkich materiały do edukacji medialnej – poradnik (Nie) bój się bloga! Jak wykorzystywać blogi
w edukacji, gra Twoje prawa w sieci i scenariusze Wikiwarsztatów +50. Uruchomiliśmy też serwis
Szukamy.org, który ciekawie prezentuje zasoby domeny publicznej. W listopadzie byliśmy organizatorem THATCampu, spotkania osób zainteresowanych humanistyką cyfrową, którego wiodącym tematem były zagadnienia związane z digitalizacją dziedzictwa kultury.
Oferta szkoleń dla sektora kultury poszerzyła się w 2013 roku o Akademię Debaty pod kierownictwem dr. Marka Kochana.
Grupa społeczna działająca przy Instytucie Kultury Miejskiej intensywnie rozwijała projekt herstoryczny Metropolitanka. Powstały: audioprzewodnik po terenach postoczniowych Stocznia jest kobietą, Akademia Stoczni w Gdańsku – cykl bezpłatnych, otwartych wykładów i spacerów dotyczących
przeszłości Stoczni Gdańskiej – oraz Czytelnia Herstoryczna – otwarte spotkania z książkami, które
utrwaliły „herstorie”, historie kobiet Trójmiasta i Pomorza.
Zupełnie nowym projektem wśród naszych działań stały się Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”. Festiwal ten jest poświęcony głównie literaturze w przekładzie
i sztuce przekładu. Jego celem jest promocja kulturotwórczej roli tłumaczy oraz pogłębianie powszechnej wiedzy o sztuce translacji. Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury odbywają się co dwa
lata od 2013 roku, naprzemiennie z festiwalem Europejski Poeta Wolności. Tematem przewodnim każdej edycji Spotkań jest wybrany obszar językowy. W 2013 roku były to języki skandynawskie. Ponadto
18 grudnia prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz ogłosił ustanowienie Nagrody Prezydenta
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Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, której organizatorem
jest Instytut Kultury Miejskiej.
W ramach Gdańskiej Szkoły Muralu zrealizowano murale w Wiźnie, Bukareszcie i Kiszyniowie.
W drugiej połowie 2013 roku 11 studentów i studentek z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy z GSM zaprojektowało i pomalowało wiatrołapy przy ul. Dywizjonu
303 na Zaspie pod hasłem „Jedzie pociąg z Wrocławia do Gdańska”.
Po raz piąty na gdańskiej Zaspie stanęły wysokie rusztowania, a na nich artyści z całego świata:
ze Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech i Hiszpanii. Murale powstałe w ramach Festiwalu Malarstwa Monumentalnego – Monumental Art są interpretacją hasła „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy?
Dokąd zmierzamy?”.

2014
W tym roku wzbogaciliśmy naszą ofertę o nowe cykle szkoleń dla kadr kultury, a także zwiększyliśmy
i poszerzyliśmy ofertę wydarzeń o kolejne debaty o mieście. Nowym cyklem wykładów była „Akademia
dawnego Gdańska”. Cykl ten powstał z inicjatywy grupy społecznej Metropolitanka działającej przy
IKM. Inspiracją stworzenia Akademii były losy kobiet związanych z Gdańskiem.
W 2014 roku w sieni IKM odbyło się 285 wydarzeń i spotkań. Na stałe zagościły u nas otwarte
warsztaty dla mieszkańców Gdańska: Prulla, czyli cykliczne warsztaty z dziergania i szycia, spotkania
seniorek i seniorów ze Stowarzyszenia Motława, a także Dziecięcy Klub Filmowy, podczas którego
odbywały się projekcje filmowe i warsztaty dla najmłodszych.
Do sieni IKM zaprosiliśmy również fanki i fanów muzyki. Koncerty odbywały się przez cały rok,
jednak najbardziej intensywnym muzycznie miesiącem był „Dźwiękowy kwiecień w IKM”. Na scenie
IKM zagrali m.in. Marcin Dymiter, Pink Freud czy Olo Walicki.
W 2014 roku stworzyliśmy MIEJSCA, projekt polegający na realizacji jednodniowych działań łączących muzykę i różne formy sztuki w mało znanych lub niedostępnych, zamkniętych dla mieszkańców przestrzeniach miasta. Projekt został zainaugurowany 9 maja 2014 roku koncertem Felix Kubin
i Mitch & Mitch w Garnizonie przy ulicy Słowackiego 1 we Wrzeszczu.
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Targ o Węglowy, fot. Bogna Kociumbas

Udało się! Zamiast samochodów leżaki i trawniki, książki
i badminton. Targ Węglowy
w Gdańsku radykalnie zmienił swe oblicze. Efekt?
Mieszkańcy i turyści bawią
się tu przez cały dzień.
Aleksandra Kozłowska,
„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”,
6 września 2013

święconych trzem tematom: miejscu artystów w polityce kulturalnej, ich roli społecznej oraz rynkowi
pracy i warunkom ekonomicznym, w jakich funkcjonuje współczesny artysta.
Po raz pierwszy odbyło się Metropolitalne Forum Kultury, które współorganizowaliśmy razem
z Miastem Gdańsk, Miastem Sopot, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i Stowarzyszeniem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Podczas Forum wystąpili eksperci i praktycy z zakresu edukacji kulturalnej, którzy wzięli udział w dyskusjach panelowych, kameralnych rozmowach
przy stolikach i prezentacjach dobrych praktyk projektów z zakresu edukacji kulturalnej.
Nowym projektem był cykl szkoleń Animacja Pomorze. Nawiązywał on do idei Pomorskiego Forum Animatorów, który ostatni raz był organizowany w 2011 roku przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy razem z Instytutem Kaszubskim w Gdańsku, oraz do dyskusji, które toczyły się podczas I Metropolitalnego Forum Kultury.
Coraz prężniej rozwijał się także Medialab. Prowadził serwis Szukamy.org, który w interesujący
sposób prezentuje zasoby domeny publicznej, a także stworzył „Wyszukane” pamiątki z Gdańska, czyli
serię toreb, zakładek do książek i innych niebanalnych gadżetów z nadrukami z domeny publicznej.
Medialab poszerzył również ofertę naszych szkoleń dla sektora kultury dzięki Akademii Nowych
Mediów. Był to nowy, dwuletni projekt warsztatowo-szkoleniowy Instytutu Kultury Miejskiej. W ramach
Akademii Nowych Mediów przeprowadzono 18 szkoleń i warsztatów dla szeroko pojętych kadr kultury
(animatorów, nauczycieli, muzealników), dotyczących m.in. wykorzystywania nowych mediów i technologii w działaniach edukacyjnych i animacyjnych.
Trzeba również wspomnieć o Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności, który odbył się
w marcu. Osią festiwalu były spotkania z poetami i poetkami nominowanymi do Nagrody Europejski
Poeta Wolności oraz ich tłumaczami, prowadzone przez czołowych dziennikarzy kulturalnych i literaturoznawców. Podczas gali wręczenia Nagrody Europejski Poeta Wolności statuetkę otrzymała Dorta
Jagić za tom Kanapa na rynku, a Nagrodę dla Tłumacza – Małgorzata Wierzbicka.
Rozwijaliśmy również nasze działania wydawnicze. Pod koniec 2014 roku wydaliśmy trzy książki:
Utkanki Barbary Piórkowskiej, Gdańskie tożsamości Basila Kerskiego oraz Sztukę debaty pod redakcją Marka Kochana – publikację podsumowującą Akademię Debaty.
Do Zaspy i Biskupiej Górki dołączyła trzecia dzielnica — Dolne Miasto w projekcie Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki. Wędrówki po mieście cieszyły się dużym powodzeniem, na niektóre jednorazowo przychodziło ponad sto, a nawet dwieście osób – tylu chętnych zgromadził specjalny spacer
Lokalnych Przewodników i Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta po okolicach byłej Rzeźni w Gdańsku.
Podczas Festiwalu Malarstwa Monumentalnego – Monumental Art przez prawie dwa tygodnie
od 1 lipca artyści z Polski, Włoch, Hiszpanii, Japonii i Argentyny pracowali na rusztowaniach na Zaspie,
tworząc cztery realizacje, które są interpretacją hasła „Droga jest szczęściem”.
To bardzo pracowity rok dla adeptów Gdańskiej Szkoły Muralu: uczestniczyli w plenerze w Wiźnie,
asystowali przy tworzeniu murali podczas Festiwalu Monumental Art na Zaspie, odtworzyli skomplikowaną mapę Gdańska na ścianie budynku na Dolnym Mieście dla LPP, by na zakończenie letniego sezonu
namalować dwa murale za granicą: już trzeci na osiedlu Botanica w Kiszyniowie, drugi w Bukareszcie.
W koordynowanych przez nas Gdańskich Dniach Sąsiadów wzięło udział ponad 15 tysięcy
uczestniczek i uczestników.
Nadal prowadziliśmy projekt „Targ o Węglowy”. Głównym celem, który IKM chciał osiągnąć dzięki udostępnieniu Targu Węglowego, były rozpoczęcie procesu konsultacji możliwych i oczekiwanych
przez mieszkańców funkcji Targu Węglowego oraz dyskusja o mieście jako przestrzeni przyjaznej dla
ludzi. W wyniku przeprowadzonej ankiety powstał raport, który obrazuje oczekiwania mieszkańców co
do wyglądu i przeznaczenia tego miejsca.
Obserwatorium Kultury zakończyło prace nad dwuletnim projektem badawczym i opublikowało
raport Punkty styczne – między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa. W ciągu 2014 roku zorganizowano trzy spotkania KaWy – Kulturalnej Wymiany. Podczas jednego z nich uczestnicy i uczestniczki
rozmawiali o roli blogów we współczesnej kulturze. W ramach działań Obserwatorium Kultury 12 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się interdyscyplinarna konferencja „Sztuka, polityka,
pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym”. Konferencja była przestrzenią dyskusji praktyków i teoretyków współczesnej kultury i sztuki, którzy spotkali się podczas paneli dyskusyjnych po-

W 2015 roku sień nie zmieniła swojego charakteru i uczestnicy i uczestniczki naszych wydarzeń wzięli
udział w rozmaitych warsztatach, dyskusjach o mieście, spotkaniach autorskich, projekcjach filmowych, a także koncertach.
Dużą popularnością cieszyły się nowe cykle wykładów Jacka Dominiczaka „Przemyśleć miasto”,
a także „O pięknie, co na nic przydać się nie może” Moniki Zawadzkiej i Maksa Bochenka. Na każdym
ze spotkań pojawiało się około 100 uczestników i uczestniczek. Z końcem lutego w Instytucie Kultury
Miejskiej zagościł również nowy cykl dyskusyjno-filmowy „ArtRebelie”. Jego głównymi bohaterami
byli zbuntowani artyści, którzy poprzez swoją sztukę kwestionowali porządki polityczne, ekonomiczne
i społeczne.
W tym roku rozpoczął działanie serwis Planer, który jest bezpłatnym, internetowym narzędziem
ułatwiającym wyszukiwanie ciekawych wydarzeń kulturalnych. Dzięki niemu można szybko i łatwo zaplanować czas wolny, a instytucje publiczne, firmy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne zyskują miejsce, w którym mogą zaprezentować swoje wydarzenia.
Pod koniec roku rozpoczęliśmy nowy projekt Otwarty IKM. To program dla mieszkańców, animatorów kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów czy instytucji. Dzięki niemu
każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne czy edukacyjne
w sieni Instytutu Kultury Miejskiej.
W tym roku rozwijaliśmy projekt Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki. Poza regularnymi spacerami po Zaspie, Biskupiej Górce, Dolnym Mieście pojawiła się nowa trasa po Nowym Porcie. Lato
z alternatywnymi spacerami ponownie okazało się rekordowe pod względem liczby osób biorących
udział w alternatywnym zwiedzaniu Gdańska. Między czerwcem a wrześniem w naszych spacerach
wzięło udział ponad 3500 osób.
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Aby przełamać schemat
spotkań autorskich, które
tak często bywają patetyczne i nudne, postanowiłem
poszerzyć festiwal o inne
dziedziny sztuki. Skoro
podstawą Europejskiego
Poety Wolności jako nagrody i jako festiwalu jest
poezja w przekładzie,
dlaczego by nie pokazać,
jak wygląda jej „przekład”
na język muzyki i filmu.
Dyrektor artystyczny epw,
Tadeusz Dąbrowski, w rozmowie
z Przemysławem Guldą,
”Gazeta Wyborcza Trójmiasto”,
31 stycznia 2014

Streetwaves 2015, fot. Bogna Kociumbas

Po raz kolejny zanotowaliśmy także rekord udziału w Gdańskich Dniach Sąsiadów, w tym roku
ponad 21 tysięcy uczestniczek i uczestników wzięło udział w sąsiedzkich spotkaniach. Projekt zwieńczono wydaniem publikacji Sąsiedzka Książka Kucharska z przepisami uczestniczek i uczestników
spotkań. Książka jest bezpłatna. Otrzymali ją autorzy przepisów, a także osoby, które zgłosiły się do
następnej edycji Gdańskich Dni Sąsiadów.
Projekt Gdańskie Miniatury, obejmujący grę miejską i spacery z przewodniczką, również rozszerzył swoje działanie. Oprócz spacerów dla szkół w 2015 roku pojawiły się spacery dla rodzin i grup
nieformalnych, a pod koniec roku została wydana pierwsza publikacja zawierająca zbiór gier miejskich
Gdańskie Miniatury. Szlakiem kościołów, szpitali i przytułków dawnego Gdańska. W książce zawarte
są dzieje wybranych świątyń, kaplic, bożnic, związanych z nimi szpitali i dawnych ośrodków opieki,
a także cmentarzy.
W ramach działań Obserwatorium Kultury odbyła się konferencja badaczy i praktyków – „Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka”. Obserwatorium zaprosiło do niej badaczy i praktyków.
Spotkania były otwarte i bezpłatne.
Swoje działania kontynuował też Medialab Gdańsk. W ramach dwuletniego projektu Pracownia Nowych Mediów powstały pakiety niezbędnych instrukcji dotyczące wyszukiwania informacji,
krytycznego korzystania z nowych mediów oraz twórczego, a także zgodnego z prawem autorskim
wykorzystywania materiałów pozyskanych z internetu (interaktywne infografiki, publikacje poradnikowe, szkolenia online). Medialab Gdańsk realizował również w 2015 roku projekt Miasto: szukam!
przeznaczony dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, który miał na celu zachęcenie uczniów
do twórczego wykorzystywania utworów z domeny publicznej.

Siłą Streetwaves jest społeczna mobilizacja wspólnot
sąsiedzkich. Przy okazji
festynów ujawniają się
niewielkie stowarzyszenia
działające w okolicy i to one
dbają o program imprez
towarzyszących koncertom,
wystawom i performance’om.
Było to widoczne także
w tym roku.
Tomasz Rozwadowski,
„Dziennik Bałtycki”,
2 czerwca 2014

Kilka słów należy poświęcić kolejnej, drugiej edycji Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury
„Odnalezione w tłumaczeniu”, która odbyła się 9–11 kwietnia. Gdańsk odwiedzili znakomici tłumacze literatury, pisarze, akademicy i badacze przekładu. Rozmawiali m.in. o przekładach literatur
języka angielskiego, sytuacji literatury polskiej na rynku anglojęzycznym czy tłumaczeniach dla teatru. W programie znalazły się panele dyskusyjne z udziałem m.in. Olgi Tokarczuk, Antonii Lloyd-Jones, Michała Lipszyca, Macieja Świerkockiego, Michała Kłobukowskiego, Jerzego Jarniewicza,
performance’y inspirowane twórczością wybranych autorów, sparing tłumaczy oraz uroczystość
wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, która odbyła się 10 kwietnia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Laureatką została
Maryna Ochab.
Nowym działaniem literackim IKM zostało Versopolis – sieciujący projekt, w który zaangażowane są festiwale poetyckie ze Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Macedonii, Litwy, Belgii, Chorwacji, Słowenii i Polski (Europejski Poeta Wolności). Jesienią Instytut Kultury Miejskiej zorganizował
pierwsze spotkania młodych poetów z całej Europy w Gdańsku.
Odbyła się również ostatnia edycja Streetwaves. Weekendowa akcja miejska każdego roku zwiastowała nadejście lata, wyprowadzała działania artystyczne z klubów i galerii w przestrzeń gdańskich
dzielnic. Jej celem było porzucenie centrum w poszukiwaniu miejsc do tej pory nieodkrytych dla sztuki
i działań kulturalnych. Projekt działał w latach 2008–2015 roku. Streetwaves dotarło do wielu dzielnic
Gdańska. Akcja odbyła się w kilkunastu miejscach, oswajając i pokazując na nowo: Oliwę, Strzyżę, Aniołki, Główne Miasto, Śródmieście, Dolne Miasto, Brzeźno, Nowy Port, Przeróbkę, Stogi, Orunię, Zaroślak,
Biskupią Górkę, Jelitkowo, Żabiankę, Olszynkę, Siedlce, Wyspę Sobieszewską, Lasy Oliwskie i Przymorze.
Z Anną Smolak, kuratorką festiwalu NARRACJE, wyruszyliśmy poza centrum Gdańska do Nowego Portu. Siódma edycja festiwalu przemycała historie i legendy związane z dzielnicą, stąd jej tytuł
Przemytnicy. W tym roku Festiwal NARRACJE został partnerem międzynarodowego programu Baltic
Light Chain, budującego sieć współpracy między festiwalami sztuk wizualnych czterech krajów bałtyckich: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
Podczas Festiwalu Malarstwa Monumentalnego – Monumental Art powstały prace, które łączy
hasło „Każdy dzień jest ważny”. W 2015 roku Instytut Kultury Miejskiej zaprosił na Zaspę artystów
z Hiszpanii, Urugwaju, Grecji, Rosji i Polski.
W ramach działań Gdańskiej Szkoły Muralu powstały trzy prace poza granicami Polski w Wiźnie,
Kiszyniowie i Gandawie. Ukończono także murale w Mokrej Wsi, Gdańsku (Port Wrzeszcz) i cztery
wiatrołapy na Zaspie.
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2016

Koalicja Miast, prezentacja Gdańska, projekt Znajomi znad morza, fot. Michał Szymończyk

Rok 2016 okazał się rekordowy pod względem liczby odbiorców projektów. Łącznie w przygotowanych
przez Instytut Kultury Miejskiej wydarzeniach wzięło udział 65 tysięcy osób.
W sieni IKM nadal odbywały się cykliczne spotkania dla mieszkańców, debaty i wykłady o mieście.
Naszą przestrzeń wykorzystały fundacje, stowarzyszenia, mieszkańcy i animatorzy kultury. W ramach
programu Otwarty IKM zapewniamy wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe, a do projektu
można zgłaszać się z miesięcznym wyprzedzeniem.
Na przełomie lipca i sierpnia przenieśliśmy się na tydzień do Wrocławia, Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Razem z kolektywem kuratorskim All inclusive, czyli Emilią Orzechowską, Anną Witkowską,
Jakubem Knerą i Sylwestrem Gałuszką, zaprosiliśmy między 30 lipca a 5 sierpnia do kamienicy przy
Rynku 25 we Wrocławiu kilkudziesięciu artystów z Gdańska. Projekt zrealizowaliśmy w ramach Koalicji Miast dla Kultury. Prezentację Gdańska Znajomi znad morza zobaczyło ponad 7 tysięcy osób
z Wrocławia, a także turyści zwiedzający miasto.

Odcinek mizofiniczny,

W ramach prezentacji miasta zajęliśmy pięć pięter kamienicy w sercu Wrocławia i zapełniliśmy
działaniami artystycznymi: wystawami, koncertami, performance’ami, pokazami filmowymi. Przestrzeń zyskała również nowe, morskie oblicze. Przed wejściem pojawiła się plaża, a gości witały
kawiarnia LAS i bar Kurhaus, które działają w Trójmieście.
Byliśmy aktywni również w Gdańsku. W pierwszej połowie roku zorganizowaliśmy ODCINKI. To
nowy cykl wydarzeń organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej. Jego formuła łączy w sobie muzykę, sztukę wideo, elementy teatru, performansu oraz innych dziedzin sztuki. Każdy Odcinek to wydarzenie site-specific, czyli w pełni zanurzone w miejscu, w którym będzie się odbywało – z niego
wyrosłe i do niego nawiązujące. W pierwszym ODCINKU kuratorka Natalia Cyrzan skupiła się na mizofonii. W Gdańsku znaleźliśmy miejsce wpisujące się w temat główny. Terenem naszych działań stał
się Szaniec Jezuicki, który kształtem przypomina wnętrze ludzkiego ucha. Główną trasę wyznaczały
dźwięki Wielkiej Orkiestry Mizofonicznej, czyli grupy indywidualnych muzyków zaproszonych specjalnie na wydarzenie. W ODCINKACH wystąpili m.in. Joanna Bielawska, Michał Jacaszek, Błażej Król,
Iwona Król, Felix Kubin, Dorota Masłowska, Mikołaj Trzaska, Natalia Zamilska.
Jesienią Stach Szabłowski, kurator ósmej edycji NARRACJI, festiwalu w 2016 roku zaprosił mieszkańców na położoną 60,8 m n.p.m. Biskupią Górkę. Ósma edycja festiwalu była opowieścią o jednej
z najciekawszych, a zarazem najbardziej osobnych dzielnic Gdańska. W tej opowieści Biskupia Górka
jest tytułowym „Królestwem 60,8 m n.p.m.”. Festiwal NARRACJE odwiedziło blisko 6 tysięcy osób.
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fot. Dawid Linkowski

Festiwal Europejski Poeta Wolności, fot. Bogna Kociumbas

Na kilka słów zasługuje Nasze Królestwo jest stąd, projekt społeczności Biskupiej Górki, przygotowany w ramach festiwalu NARRACJE. Jego realizację poprzedziły warsztaty organizowane przez
działające na terenie dzielnicy Stowarzyszenie WAGA, skupiające lokalnych aktywistów kulturalnych
i miłośników Biskupiej Górki. Rezultatem warsztatów był teatralno-filmowy spektakl odgrywany na
żywo podczas festiwalu.
Literackim wydarzeniem był Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności,
który odbył się 17–19 marca w Gdańsku. Podczas trzech dni festiwalu zaplanowaliśmy 24 wydarzenia,
a do Trójmiasta przybyło blisko stu gości z całej Polski i Europy. Europejską Poetką Wolności 2016
została Ana Blandiana (Rumunia) za tom Moja ojczyzna A4.
W tym roku odbyła się ostatnia VIII edycja Festiwalu Monumental Art. Tym samym w Kolekcji
Malarstwa Monumentalnego na Zaspie znalazło się 59 wielkoformatowych prac. Murale tworzą zintegrowaną galerię malarstwa monumentalnego uznanych artystów z Polski i ze świata.
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sprawozdanie
z działalności
ikm w 2016
roku

ok. 65 000
uczestników

1159

wydarzeń

969

twórców

Łącznie we wszystkich działaniach prowadzonych przez IKM w 2016 roku wzięło udział około 65 000
odbiorców. Zrealizowaliśmy 1159 wydarzeń (debat, spotkań, warsztatów, akcji artystycznych, wystaw,
projekcji, spacerów z przewodnikami, gier miejskich, konkursów, prezentacji i wykładów).

LICZBA WYDARZEŃ LICZBA ODBIORCÓW*

RODZAJ DZIAŁANIA

Budżet i dotacje

LICZBA TWÓRCÓW**

Działania w sieni ikm
Szkolenia

30

483

34

Warsztaty

39

660

67

9

408

21

Wykłady

62

2875

69

Koncerty

6

475

21

Działania literackie

12

495

9

Działania dla dzieci

50

911

23

Debaty

Działania zewnętrzne (plenerowe, w mieście, festiwale)
Konferencja Marketing w Kulturze

1

516

34

Festiwal Literatury dla Dzieci

25

1719

62

Festiwal Europejski Poeta Wolności

24

1400

96

ODCINKI

1

1200

19

Festiwal Monumental Art

1

5000

20

90

767

59

Gdańskie Dni Sąsiadów

221

25 149

221

Alternatywne spacery (Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki,
Metropolitanka, Gdańskie Miniatury)

494

9346

86

1

800

2

Koalicja Miast dla Kultury | Znajomi znad morza

41

7000

79

NARRACJE

52

6000

47

1159

65 204

969

Sieć Kultury

Opera na Targu Węglowym

Suma:

*

odbiorcy są liczeni podczas każdego wydarzenia, podczas większych projektów jest podawana liczba szacunkowa;

**

do twórców można zaliczyć prowadzących (warsztaty, szkolenia, wykłady, debaty, spotkania), muzyków i arty-

Realizacja projektów IKM w 2016 roku odbyła się dzięki finansowaniu z następujących źródeł:
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

z budżetu Urzędu Miejskiego w Gdańsku Instytut Kultury Miejskiej otrzymał – 3 850 565 zł,
z grantów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 352 798 zł (w tym Europejski Poeta
Wolności – 198 000 zł, Pracownia Nowych Mediów (Medialab Gdańsk) – 30 798 zł, Opera na Targu Węglowym – 20 000 zł, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki – 29 000 zł, Gdańskie Miniatury
– 39 000 zł oraz Kulturalna hierarchia (Obserwatorium kultury) – 36 000 zł),
z dotacji Narodowego Centrum Kultury dla projektu Sieć Kultury w ramach programu Bardzo
Młoda Kultura – 212 000 zł,
z dotacji British Council – 13 350 zł,
z dotacji celowej Narodowego Forum Muzyki – 500 000 zł,
współfinansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w projekcie Baltic Light Chain – 60 804 zł,
współfinansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w projekcie Versopolis – 58 447 zł,
współfinansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w projekcie Corners – 222 634 zł
ze sprzedaży usług (bilety wstępu, opłaty za uczestnictwo w warsztatach, usługi promocyjne,
bartery, sponsorzy itp.) – 341 546 zł,
ze sprzedaży towarów m.in sprzedaż książek, płyt CD, kubków, gadżetów, a także usługi promocyjne, bartery, sponsorzy – 45 070 zł.

stów biorących udział w wydarzeniach
„W liczeniu frekwencji na wydarzeniach wykorzystuje się różne metody – sami wypróbowaliśmy kilka sposobów. Odbiorców niektórych działań, np. warsztatów czy szkoleń, łatwiej «policzyć». Tworząc listy uczestników,
możemy sprawdzić nawet, ile osób korzysta regularnie z naszej oferty, a ile jednorazowo. Możemy także poprosić w trakcie rejestracji o podanie dodatkowych informacji, dzięki którym lepiej poznamy profil odbiorców. Zdecydowanie najtrudniejsze jest określenie frekwencji podczas dużych festiwali odbywających się w przestrzeni
miejskiej, jak na przykład NARRACJE. Podczas jednej z edycji festiwalu zastosowaliśmy technikę obserwacji,
która pozwoliła nam podać najbardziej dokładną liczbę uczestników, ale także dowiedzieć się, jak zachowują
się i co robią w trakcie wydarzenia. Frekwencja jest coraz mniej istotnym wskaźnikiem dla kultury – ze względu
na zróżnicowanie metod jej badania nie gwarantuje porównywalności wyników różnych wydarzeń. Po części
nawyk jej liczenia wynika z konieczności wymagań sprawozdań z działalności instytucji czy podsumowania
projektów. Jednak ważniejsza dla organizatora jest wiedza o tym, kim są osoby biorące udział w wydarzeniach
i co je motywuje do uczestnictwa” – Natalia Brylowska, Obserwatorium Kultury IKM.
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Warsztaty Sieci kultury
Od czerwca do października 2016 roku odbyło się 19 warsztatów, w których wzięło udział 130 osób.
Tematy, które były poruszane, to m.in. Design thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej, Facylitacja jako narzędzie pracy z grup, Budowanie projektów edukacji kulturowej, Narzędzia
do tworzenia plakatów i ulotek (z elementami skutecznej promocji) oraz Komunikacja i promocja wydarzenia w mediach.

Warsztaty Sieci kultury, fot. Bartosz Bańka

Działania IKM | Wsparcie

Prowadzimy badania w Obserwatorium Kultury, tworzymy raporty, innowacyjne serwisy internetowe.
Organizujemy szkolenia, spotkania i konferencje.
Do działań z tego obszaru należą różnorodne projekty: Obserwatorium Kultury, Otwarty IKM, Sieć
kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim, ogólnopolska konferencja „Marketing w Kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka”, Medialab Gdańsk, Akademia Active Citizens, Planer.

Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim

Warsztaty Sieci kultury,
fot. Rafał Kulawiec

Sieć kultury jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura, który służy upowszechnianiu edukacji kulturowej i zwiększeniu jej roli w działaniach instytucjach kultury i oświaty. Program jest
prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Instytut Kultury Miejskiej jest wyłonionym w drodze
konkursu operatorem programu w województwie pomorskim.
W pierwszym roku działania programu w województwie pomorskim odbyły się: konkurs, w którym przyznano niemal 65 000 złotych na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej, 19 warsztatów, 22 spotkania informacyjno-sieciujące w regionie oraz 48 spotkań badawczych.

Konkurs na realizację projektów edukacyjnych
Program finansowania zakładał współpracę przedstawicieli sfery kultury z przedstawicielami placówek
oświatowo-edukacyjnych. Do konkursu zgłoszono 76 wniosków – 26 „dużych” i 50 „małych”. W kategorii „duże projekty” wsparcie w wysokości do 15 tys. zł brutto otrzymały dwa projekty. „New SCHOOL”
zmienił tradycyjne lekcje plastyki, techniki czy godzinę wychowawczą w nowe: lekcje street wear, street
art czy lekcję kreatywną. Na zakończenie tych lekcji uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Nowym Porcie przygotowali pokaz mody ulicznej. Projekt „Zobaczyć na nowo – budowanie poczucia
tożsamości lokalnej” połączył uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 21 na Biskupiej Górce z uczniami ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach w dbaniu o estetykę ich najbliższego otoczenia.
W kategorii „małe projekty” wsparcie kwotą do 5 tys. zł brutto otrzymało osiem projektów. „Dzieciaki lubią zwierzaki. A co lubią zwierzaki?” – nad tym zastanawiali się uczniowie i uczennice Szkoły
Podstawowej nr 60 w Gdańsku podczas wyjścia do ZOO, warsztatów plastycznych, robienia zdjęć czy
opowiadania historii. „Fotozmiany – upływ czasu w przestrzeni” to tytuł projektu łączącego szkoły
w Zgórzycy, Damnicy i Damnie. Uczniowie dokonywali odtwarzania (pastiszu) starych fotografii, znalezionych w rodzinnych lub bibliotecznych archiwach. Sieć korzeni w Główczycach zakładała wyposażenie młodzieży w podstawową wiedzę o etnologii i przygotowanie spójnej, małej wystawy o swojej
rodzinie. „Punkt widzenia”, który odbył się w Choczewie, polegał na cyklu warsztatów z animacji poklatkowej (wraz ze stworzeniem animacji) i grze biblioteczno-historycznej. „Szekspir czy Shakespeare?”
– prowadzony w Słupsku projekt był cyklem warsztatów teatralnych dla młodzieży, zakończonym
przedstawieniem, które uczestnicy samodzielnie promowali, dokumentowali i realizowali. „Teatr budzi
ludzi”, czyli przedstawienie teatralne w konwencji Czarnego Teatru, przygotowała młodzież w Domu
Kultury w Subkowych. „Tuse – tworzę sztukę z młodzieżą” – na murach Gimnazjum nr 11 na Stogach
powstał mural, który artysta Tuse namalował razem z uczniami i uczennicami. „Włączeni w kulturę” to
projekt, który łączył młodzież z Mrzezina i Gdańska podczas artystycznych warsztatów odnoszących
się do tematu wykluczenia.
W realizację projektów zaangażowane były 43 osoby reprezentujące: 7 organizacji pozarządowych, 15 szkół, 5 instytucji kultury, 4 grupy nieformalne, 1 przedsiębiorstwo.
www.sieckultury.pl
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Otwarty IKM
Program, dzięki któremu mieszkanki i mieszkańcy Gdańska mogą zorganizować swoje wydarzenie
w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, działa już rok. Otwarty IKM jest skierowany dla mieszkańców, animatorów kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów i instytucji. Dzięki niemu
każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne czy edukacyjnokulturalne. Instytut zapewnia wsparcie merytoryczne pracowników instytucji oraz, w razie potrzeby,
finansowe (do 500 zł).
Na rok działalności programu Otwarty IKM składa się 51 projektów, przygotowanych przez 43 organizatorów. Pomysły na wydarzenia są różnorodne. Od warsztatów dla wszystkich grup wiekowych,
po wykłady, spotkania podróżnicze, projekcje filmowe, spotkania autorskie, przedstawienia czy prezentacje innych kultur. „W grudniu 2016 roku dofinansowanie otrzymało osiem projektów, pięć z nich
zostanie zrealizowanych w bieżącym roku, trzy kolejne, ze względu na ograniczoną dostępność sieni
Instytutu Kultury Miejskiej, w styczniu 2017 roku” – mówi Katarzyna Buczek, koordynatorka programu
Otwarty IKM.
www.otwarty.ikm.gda.pl
www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm

Do wzięcia udziału w programie zachęciło nas to,
że możemy realizować własne pomysły przy dużym
wsparciu merytorycznym i technicznym
Instytutu Kultury Miejskiej.
Sylwia Bruna,
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych DYM

Otwarty ikm w 2016 roku

51
43
25 000

projektów

zrealizowanych w sieni
Instytutu Kultury Miejskiej

Do udziału w programie zachęciły mnie po pierwsze
możliwości, które stwarza, bo po prostu mogliśmy coś
zrobić dzięki temu. Po drugie myślę, że pewna łatwość
wzięcia udziału w programie, minimum formalności.
Przyszłym organizatorom radziłbym jedno – robić!
Paweł Paniec,
Stowarzyszenie PROM*Kultura

organizatorów

w tym 20 grup, fundacji i stowarzyszeń
i 23 osoby indywidualne

złotych

przeznaczonych na wsparcie
oddolnych projektów kulturalnych
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Obserwatorium Kultury
Obserwatorium Kultury w Gdańsku działa od 2012 roku i realizuje projekty badawcze dotyczące kultury, zwłaszcza zmian sposobów uczestnictwa i działania w tym obszarze. Celem obserwatorium jest
pośredniczenie między przedstawicielami teorii i praktyki kulturalnej.
W 2016 roku Obserwatorium Kultury zakończyło prace nad dwoma raportami z badań: „Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna” i „Kultura w Gdańsku. Diagnoza pozycji Gdańska na kulturalnej mapie Polski”. Oba raporty są dostępne w repozytorium
Instytutu Kultury Miejskiej: www.repozytorium.ikm.gda.pl.
Opublikowano również podsumowania dwóch konferencji: „Sztuka, polityka, pieniądze”, a także
„Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka”.

Badania i publikacje Obserwatorium Kultury
Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna | raport
z badań
Najnowszy raport Obserwatorium Kultury w Gdańsku pokazuje, co wpływa na nasze kulturalne preferencje i wybory. O tym, co czytamy, jakie filmy czy płyty wybieramy, decydują m.in. miejsce zamieszkania, dochód, kapitał kulturowy, wykształcenie czy pozycja społeczna.
Projekt stanowił kontynuację badań „Poszerzenie pola kultury” oraz „Punkty styczne” realizowanych w latach 2012–2014. Był on przeprowadzony w międzysektorowym partnerstwie przez: Instytut
Kultury Miejskiej, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową.
Kultura w Gdańsku. Diagnoza pozycji Gdańska na kulturalnej mapie Polski | raport z badań
Celem badania było zdiagnozowanie pozycji Gdańska na kulturalnej mapie Polski poprzez rozmowy
z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych dużych miast. Badacze skupili się na poznaniu opinii
na temat życia kulturalnego w Gdańsku, jakości i poziomu oferty kulturalnej, określeniu jej mocnych
i słabych stron.
W trakcie badania respondentów pytano między innymi o to, czy wiedzą, co się dzieje w Gdańsku?
Czy postrzegają gdańską kulturę jako ciekawą? Jakie wydarzenia, instytucje i osoby związane z miastem są przez nich rozpoznawane? Czy z zewnątrz można zauważyć specyfikę gdańskiej kultury?
Jakie są mocne i słabe strony oferty kulturalnej Gdańska?

Studenci socjologii
z Uniwersytetu Gdańskiej
we współpracy z Obserwatorium Kultury zbadają trzy
gdańskie dzielnice. Na warsztat pójdą Przymorze, Zaspa
oraz Żabianka. Badacze będą
próbowali dotrzeć do przedstawicieli wszystkich trzech
grup wiekowych „nowychstarych” dzielnic, dlatego
liczą na otwartość i życzliwość badanych.
Anna Mizera Nowacka,
„Dziennik Bałtycki”,
24 czerwca 2016

Nowe – stare dzielnice. Przymorze, Zaspa i Żabianka oczami mieszkańców | trwające badania
Studenci socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy, badają
gdańskie dzielnice: Przymorze, Zaspę i Żabiankę. Te znaczące pod wieloma względami miejsca na
mapie Gdańska są wynikiem wielkiego powojennego przedsięwzięcia architektoniczno-urbanistycznego. Robi wrażenie ich wielkość (terenu i budynków), a także stale zwiększająca się liczba mieszkańców. Jak się żyje dzisiaj na Przymorzu, Zaspie i Żabiance? Jak zmieniają się te dzielnice?
Projekt badawczy rozpoczął się w kwietniu 2016 roku. Efektem badań będzie raport, który zostanie zaprezentowany w 2017 roku.
Sztuka, polityka, pieniądze | publikacja po konferencji
O sztuce, polityce i pieniądzach dyskutowaliśmy z praktykami i teoretykami kultury i sztuki współczesnej: artystami menedżerami kultury i naukowcami.
W publikacji zaprezentowano artykuły autorstwa uczestników konferencji, które stanowiły punkt
wyjściowy naszych rozmów. Publikacja jest podsumowaniem i komentarzem do dyskusji na temat sytuacji artystów we współczesnym świecie z szerokiej perspektywy: kulturowej, ekonomicznej i społecznej.
Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka | publikacja po konferencji
Konferencja odbyła się we wrześniu 2015 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Głównymi osiami wystąpień były polityka kulturalna i zarządzanie kulturą, zjawiska kulturowe zachodzące w nowych mediach,
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aktywność instytucji w nowych mediach oraz edukacja i animacja. Rozmawiano o nowych trendach
w kulturze i ich zastosowaniu w działaniach animacyjnych i kulturalnych. Naukowcy i praktycy kultury, którzy przyjechali do Gdańska z całej Polski, poruszyli takie zagadnienia jak: krytyczna edukacja
medialna, marketing treści, grywalizacja, digitalizacja, selfie w kulturze, otwarte instytucje kultury, gry
planszowe czy pedagogika teatru.

publikacje IKM:
www.repozytorium.
ikm.gda.pl

www.obserwatorium.ikm.gda.pl

Konferencja „Marketing w Kulturze. Komunikacja – trendy –
– praktyka”
Pierwsza edycja ogólnopolskiej konferencji „Marketing w Kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka”
odbyła się 16–17 lutego 2016 roku w Gdańsku. W konferencji uczestniczyło 516 osób z całej Polski.
Wśród prelegentów i prelegentek znaleźli się między innymi Jessie Hunt, zajmująca się komunikacją i marketingiem w Tate Modern i Victoria & Albert Musuem w Londynie, Natalia Hatalska, Katarzyna Bik z Muzeum Narodowego w Krakowie, Agnieszka Kwiecińska – rzeczniczka Konkursu Chopinowskiego 2015, Olga Wysocka z Instytutu Adama Mickiewicza, Zuzanna Stańska z Moiseum, Łukasz
Maźnica z ekultura.org, Anna Król z GoCulture, Marcin Niewęgłowski z Socjomanii, prowadzący bloga
CreativeIndustries.co, czy Artur Jabłoński, twórca bloga arturjablonski.com.
Dyskutowano między innymi o połączeniu skutecznej promocji kultury on- i offline, najnowszych
badaniach dotyczących marketingu kultury, zmianach w uczestnictwie w kulturze, odbiorze kultury,
promocji nowo otwartych instytucji, relacjach biznesu i kultury oraz studiach przypadków dotyczących
nowych narzędzi, a także o inspirujących pomysłach na promocję (również z zagranicy).
Drugi dzień wypełniły całodniowe szkolenia, które odbywały się pod patronatem programu Kadra
Kultury Narodowego Centrum Kultury oraz szkoleń prowadzonych przez IKM.
www.marketingwkulturze.ikm.gda.pl
Konferencja Marketing w Kulturze,
fot. Bogna Kociumbas

Medialab Gdańsk
Medialab łączy kulturę, aktywizm społeczny, edukację i technologię. Tworzymy dzięki niemu przestrzeń eksperymentu i współpracy, dzielimy się wiedzą, szukamy rozwiązań. Działamy na rzecz odpowiedzialnego wykorzystania nowych mediów i technologii do rozwoju kultury i rozwoju społecznego.
W 2016 roku w ramach Medialabu Gdańsk zostały zrealizowane dwa działania Pracowni Nowych Mediów: stworzono PANkreatora i wydano publikację na temat nowych mediów, technologii i otwartości
w instytucjach kultury.

PANkreator
PANkreator to serwis internetowy, który został przygotowany w ramach Pracowni Nowych Mediów
wspólnie z PAN Biblioteką Gdańską. Jest to zbiór GIF-ów przygotowanych na bazie zbiorów cyfrowych
biblioteki. Użytkownicy mogą z nich swobodnie korzystać – udostępniać je w internecie, wykorzystywać jako komentarze lub ilustracje własnych treści.
Główne cele PANkreatora to spopularyzowanie zbiorów cyfrowych gdańskiej biblioteki i edukacja w zakresie możliwości wykorzystywania tych zasobów. Chcemy to osiągnąć dzięki dostarczaniu
twórczej rozrywki i pokazaniu Biblioteki od nieco innej strony – jako bardziej przyjaznej, zabawnej,
postrzeganej trochę z przymrużeniem oka.
Oprócz wspomnianych GIF-ów, które mają być największą atrakcją, zamieszczamy również opisy
zawierające źródłowy materiał, dane stricte bibliograficzne, link do wersji cyfrowej źródła, a także ciekawe historie i anegdoty związane z poszczególnymi zdjęciami czy grafikami.
www.pankreator.org
www.facebook.com/pankreatorbot

Nowe media, technologie i otwartość w instytucjach kultury | publikacja
podsumowująca projekt Pracownia Nowych Mediów
Celem Pracowni Nowych Mediów było rozwijanie umiejętności efektywnego wyszukiwania informacji,
krytycznego korzystania z nowych mediów oraz twórczego, zgodnego z prawem autorskim i zasadami
etycznymi wykorzystywania materiałów pozyskanych z internetu. Realizowano go w Instytucie Kultury
Miejskiej w Gdańsku w latach 2015–2016.

Zdobyte przez dwa lata informacje znajdują się w przygotowanej publikacji Nowe media, technologie i otwartość w instytucjach kultury.
Pierwsza część tej publikacji to teksty osób na co dzień zajmujących się ponownym wykorzystaniem zbiorów cyfrowych, otwartością oraz współpracą z sektorem kreatywnym. Autorkami i autorami
są praktycy reprezentujący instytucje kultury z całej Polski. Stawiają pytania o to, czy otwartość może
pomóc instytucjom wizerunkowo, promocyjnie, co może się stać, kiedy zbiory staną się ogólnie dostępne w internecie, doradzają, jak dobrze przygotować projekt cyfrowy.
W drugiej części publikacji znajdziemy wywiady z przedstawicielami gdańskich instytucji kultury. Rozmowy toczą się wokół nowych projektów dotyczących digitalizacji, udostępniania i otwartości.
W każdej z nich został przedstawiony inny, dostosowany do działalności pomysł na wykorzystanie
nowych mediów i technologii.
Publikacja ma na celu docenienie starań i zauważenie wysiłków pracowników instytucji kultury
oraz dostrzeżenie zmiany w myśleniu o instytucji kultury jako instytucji otwartej.
www.medialabgdansk.pl
www.facebook.com/MedialabGdansk

Planer
Planer to bezpłatny, internetowy serwis, stworzony przez Instytut Kultury Miejskiej. Powstał w 2015
roku w odpowiedzi na postulaty środowiska ludzi kultury oraz na potrzeby uczestników wydarzeń kulturalnych. Spełnia ideę bezpłatnej, otwartej bazy danych o wydarzeniach kulturalnych – centralnego
repozytorium, gromadzącego informacje z różnych ośrodków kulturalnych w regionie.
Prace koncepcyjne nad projektem Otwartej Bazy Danych o Wydarzeniach Kulturalnych, których
efektem jest Planer, rozpoczęły się w lutym 2014 roku. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii wydarzenia ze stron organizatorów mogą być automatycznie pobierane do kalendarium Planera
bez potrzeby ciągłego wpisywania ich samodzielnie.
Autorem koncepcji otwartej bazy wydarzeń kulturalnych jest Kordian Piotr Klecha, jego inicjatywę
podjął Instytut Kultury Miejskiej.
W 2016 roku w serwisie pojawiło się 20 000 ogłoszeń o wydarzeniach kulturalnych, a informacje
są zbierane od 120 organizatorów.
www.planer.info.pl
www.facebook.com/PlanerKulturalny/

Akademia Active Citizens

Medialab, fot. Sebastian Bednarek

Akademia Active Citizens jest rozwinięciem programu Active Citizens – Aktywna Społeczność, realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council. W Akademii Active Citizens od 2013 roku
skupiamy się wzmacnianiu organizacji poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Celem proponowanych warsztatów jest usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych, rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia
trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększenie
skuteczności wpływu na społeczności, z którymi organizacje pracują, jednocześnie dbamy, by nikogo
nie wykluczyć z tego procesu.
W 2016 roku zorganizowano 11 warsztatów, m.in. z zarządzania kompetencjami osób współpracujących z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzono trening umiejętności komunikacyjnych,
a także spotkanie dotyczące facylitacji.
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Mieszkańcy Trójmiasta od
dawna narzekają na brak
łatwo dostępnej informacji
na temat lokalnych wydarzeń kulturalnych. Otwarta
Baza Wydarzeń Kulturalnych, najnowsza inicjatywa
Instytutu Kultury Miejskiej,
ma to zmienić.
Przemysław Gulda,
„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”,
28 marca 2014

Koalicja Miast dla Kultury, prezentacja Gdańska, projekt Znajomi znad morza, fot. Michał Szymończyk

Działania IKM | Miasto

Koalicja Miast dla kultury – prezentacja Gdańska
Koalicja Miast to program współpracy Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz sześciu
miast: Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania i Szczecina.
Partnerstwo służy zaktywizowaniu środowisk samorządowych, artystycznych i pozarządowych.
Stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej, promowania lokalnych artystów i instytucji
kultury.
Gdańsk zaprezentował projekt „Znajomi znad morza” wyłoniony w konkursie przeprowadzonym
przez Instytut Kultury Miejskiej – koncepcję kolektywu kuratorskiego All Inclusive (Anna Witkowska,
Emilia Orzechowska, Sylwester Gałuszka i Jakub Knera). Ponadto zaprezentował projekty wyróżnione
w konkursie Genius Loci ogłoszonym przez Koalicję Miast: performance Wojciecha Radtke „Spróbuj”
(29.07) i „Mamy dla was alternatywę” – czyli gdańska dogrywka zespołów związanych z niezależnymi
wydawcami, m.in. Nasiono Records (10–11.08). Operatorem działań był Instytut Kultury Miejskiej.
Centrum prezentacji stanowiła kamienica przy ulicy Rynek 25 we Wrocławiu. Wystawy, koncerty,
kino, kawiarnia, miejsca do spotkań, dyskusji i wykładów zajęły cztery piętra budynku. Na wejściu do
kamienicy zaaranżowano plażę, a na parterze zbudowano od nowa księgarnię, kawiarnię i bar.
Na pierwszym piętrze znajdował się mural Mariusza m-city Warasa i przestrzeń koncertowa.
W ramach cyklu „To nie ta melodia” reprezentanci obu miast wspólnie improwizowali, a podczas koncertów „Nowe idzie znad morza” zagrali znakomici twórcy z Trójmiasta i okolic, m.in. Olo Walicki Kaszebe II, Trupa Trupa, Kobiety, Prawatt, Szelest Spadających Papierków czy Brzóska de Paulus.

To pierwsze tego typu
przedsięwzięcie (Koalicja
Miast) zrzeszające miasta
ubiegające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
2016. Celem Koalicji jest
przedstawienie najbardziej
charakterystycznych dla
każdego z miast narracji
w przestrzeni Wrocławia.
[…] Sztuki i ludzi znad
morza będzie we Wrocławiu
bardzo dużo.

Koalicja Miast, prezentacja Gdańska,
projekt Znajomi znad morza, fot. Michał Szymończyk

Małgorzata Muraszko,
„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”,
25 lipca 2016
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Koalicja Miast, prezentacja Gdańska, projekt Znajomi znad morza, fot. Michał Szymończyk

Gdańskie Dni Sąsiadów
Do Gdańska idea sąsiedzkiego święta dotarła w 2006 roku. Jako pierwsza spotkanie z sąsiadami i sąsiadkami zorganizowała Danuta Poczman wraz ze Stowarzyszeniem „Stara Oliwa”. W 2016 roku Instytut Kultury Miejskiej, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Fundacja „Wspólnota Gdańska” razem ze Strażą
Miejską w Gdańsku organizowali je już po raz ósmy.
Ponad 25 000 osób, czyli o 4 tysiące więcej niż w ubiegłym roku, wzięło udział w sąsiedzkich grillach, świętach ulicy, piknikach i festynach Gdańskich Dni Sąsiadów 2016. Zorganizowano 221 spotkań,
najwięcej we Wrzeszczu (23), na Chełmie (15) i w Śródmieściu Gdańska (15).
„Nasze spotkanie sąsiedzkie poprzedziły kilkudniowe przygotowania: wypisaliśmy otrzymane
z IKM-u zaproszenia na spotkanie i wręczyliśmy je sąsiadom na naszej ulicy, wrzuciliśmy je też do
wszystkich skrzynek pocztowych w kamienicach położonych najbliżej naszej siedziby. Zawiesiliśmy
też plakaty w najbardziej widocznych miejscach ulicy Biskupiej” – opowiadają organizatorzy spotkania
na ul. Biskupiej na Biskupiej Górce.
Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji w 1999 roku.

Sąsiedzka Książka Kucharska

fot. Marta Kąkel

Specjalnie z okazji Gdańskich Dni Sąsiadów powstała Sąsiedzka Książka Kucharska, w której znalazły
się potrawy zaproponowane przez Gospodarzy sąsiedzkich spotkań, a także ich gości. Swój przepis
mogły nadesłać osoby, które brały udział w poprzednich obchodach Gdańskich Dni Sąsiadów. Swoim
przepisem podzieliło się z nami ponad 80 osób, a publikacja ma aż 144 strony.
Zdjęcia do Sąsiedzkiej Książki Kucharskiej wykonała Lucyna Kolendo, za oprawę graficzną odpowiada Kasia Rzepka. Książka została wydana we współpracy z Wydawnictwem Wspólny Stół (projekt
Fundacji Wspólnota Gdańska) i Miastem Gdańsk.

Na drugim piętrze znajdowały się dwie wystawy. Pierwsza – „Wieszajmy artystów każdego dnia”
– była rozwinięciem prezentowanego wcześniej w Kolonii Artystów projektu, w którym codziennie pokazywano inne dzieło malarskie. Kolejną wystawą był „Gabinet osobliwości”. Znalazły się tam najnowsze realizacje Katarzyny Józefowicz, Patrycji Orzechowskiej i Macieja Chodzińskiego.
Trzecie piętro kamienicy przy ul. Rynek 25 zajęła wystawa „Znad morza”. Znalazły się tam wideo
Julity Wójcik czy najnowsza realizacja Anny Domańskiej, gazeta przygotowana przez fotografa-reportażystę Macieja Moskwę. Wątek morskiej emigracji i bezimiennych zon pojawił się w nomadycznym
projekcie „Odyseja” Tomka Kopcewicza i Michała Szlagi, w którego ramach artyści w czasie prezentacji
pływali kajakiem po Odrze.
Na ostatnim piętrze znalazła się makieta Studia: Miasto, przedstawiająca rozwinięcie idei Miasta
Dialogicznego prof. Jacka Dominiczaka oraz prowadzonej przez niego Pracowni Projektowania Wnętrz
Miejskich. Na najwyższym piętrze kamienicy zaplanowano również tymczasowe kino. Przygotowano
pokazy filmów w cyklu Wrzeszcz ART!, a także pełnometrażowe filmy dokumentalne o zespołach Kaszebe II, Gówno, a także filmy Miłość Filipa Dzierżawskiego i Polskie gówno Grzegorza Jankowskiego.
Osobny dzień i prezentację poświęcono również grupie artystycznej Totart.
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Pobierz publikację:
www.gdansk.
dnisasiadow.pl

www.gdansk.dnisasiadow.pl

Jest w tej książce aż
80 sprawdzonych przepisów
np. na szarlotkę wegańską
Elżbiety i ciasto czekoladowe Julii, sernik Izabeli
i sałatkę jej córeczki. – Nasze potrawy, i wiele innych,
goszczą na stołach podczas
Gdańskich Dni Sąsiadów
– mówi Julia. To aż 221
spotkań na podwórkach czy
w parkach. Przepisy zebrał
Instytut Kultury Miejskiej.
W Gdańsku grupy sąsiedzkie działają wyjątkowo
prężnie. Tak jest w dzielnicy
Siedlce, gdzie mieszka
Elżbieta i we Wrzeszczu –
dzielnicy Julii.

www.facebook.com/GdanskieDniSasiadow

„Dobre Rady”, 1 lipca 2016

Podwieczorek Sąsiedzki w IKM
W ramach Gdańskich Dni Sąsiadów Instytut Kultury Miejskiej zorganizował Podwieczorek Sąsiedzki.
Goście częstowali się smakołykami z Sąsiedzkiej Książki Kucharskiej przygotowanych przez Kolektyw Samo Dobro. Podczas spotkania słuchali występu Jacka Kuleszy, a także brali udział w warsztatach z robienia lampionów prowadzonych przez Małgorzatę Kulczycką z Pracowni Phenomeno i grali
wspólnie w planszówki XXL zapewnione przez Leader School.
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Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki
W alternatywnych spacerach po Gdańsku z Instytutem Kultury Miejskiej wzięło udział 5609 mieszkańców i turystów. Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki opowiadali o Oruni, Nowym Porcie, Zaspie,
Biskupiej Górce i Dolnym Mieście.
To był już szósty sezon pod znakiem alternatywnych spacerów w Gdańsku. Zwiedzanie dzielnic
zainaugurowano w 2011 roku na Zaspie oprowadzaniem po Kolekcji Malarstwa Monumentalnego.
Popularność spacerów i chęć do odkrywania nowych dzielnic i zakątków miasta z roku na rok jest
coraz większa.
„Tegoroczna edycja Lokalnych Przewodników i Przewodniczek miło nas zaskoczyła pod kątem
frekwencji. Z roku na rok widać, że rośnie zainteresowanie zwiedzaniem i poznawaniem Gdańska poza
głównymi szlakami turystycznymi. Na Oruni odbyły się także spacery dla uczniów szkół podstawowych, podczas których Lokalne Przewodniczki pomogły dzieciom poznać historię i tajemnice ich dzielnicy” – mówi Barbara Sroka, koordynatorka projektu z Instytutu Kultury Miejskiej.
Często mieszkańcy biorą udział w spacerach po wszystkich dzielnicach. W sezonie letnim
w 2016 roku z Instytutem Kultury Miejskiej po 5 dzielnicach oprowadzało 48 Lokalnych Przewodników
i Przewodniczek. Łącznie odbyły się 284 spacery. W 2016 roku spacery z Lokalnymi Przewodnikami
poszerzone zostały o kolejną dzielnicę – Orunię, którą odwiedziło 1407 osób podczas 53 wycieczek.
„W jednym ze spacerów uczestniczył wnuk pana, który współorganizował budowę pompy, która
po wojnie pozwoliła odwodnić zalaną część dzielnicy. Pan, będący wieloletnim mieszkańcem Oruni,
bardzo ciekawie uzupełniał moje opowieści o szczegółowe nazwiska czy daty. Ciekawym doświadczeniem były spacery z kilkoma klasami jednej ze szkół podstawowych z ul. Emilii Hoene. Wyobraźnia
dzieci nie zna granic, więc Lodownia w Parku Oruńskim miała być wejściem do tajemniczego korytarza podziemnego wiodącego do Gdańska, lochem, więzieniem albo norą smoka” – opowiada Lokalna
Przewodniczka Aleksandra Abakanowicz.

Statystyki poszczególnych tras:

1407 osób, 53 spacery
Biskupia Górka: 1362 osoby, 74 spacery
Dolne Miasto: 1115 osób, 58 spacerów
Zaspa: 1006 osób, 56 spacerów
Nowy Port: 719 osób, 43 spacery
Orunia:
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alternatywnych spacerów za nami

osoby
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złotych

to koszt udziału w spacerze

2009-2011
2012

Narracje
NARRACJE to odbywający się od 2009 roku festiwal artystycznych instalacji w przestrzeni publicznej
jesiennego Gdańska. NARRACJE powstały po to, by eksplorować miejskie wątki i konteksty oraz tworzyć nowe gdańskie opowieści.
„Biskupia Górka jest moim zdaniem jedną z najbardziej niezwykłych dzielnic Gdańska. To, co robimy tutaj z artystami, nazwaliśmy Królestwem. Królestwo, czyli pewna alegoria, osobny świat, osobny
system, który jest zorganizowany w innym porządku niż pozostała część miasta. «Królestwo» nawiązuje też do serialu Larsa von Triera o tym samym tytule. Opowiadał w nim o realnie istniejącym miejscu w Kopenhadze, wielkim szpitalu publicznym, który mieszkańcy popularnie nazywali Królestwem.
Von Trier, żeby opowiedzieć o tym miejscu, oplótł je grubymi nićmi fikcji. Fikcja, podchwytywanie i kontynuowanie narracji, rozwijanie opowieści, którą przedstawia nam Biskupia Górka swoją architekturą,
historiami mieszkańców i topografią, jest narzędziem, którego używamy razem z artystami podczas
NARRACJI” – opowiada Stach Szabłowski, kurator edycji w 2016 roku.
Podczas NARRACJI 8 „Królestwo 60,8 m n.p.m.” zobaczyliśmy prace m.in.: Zorki Wollny i Andrzeja
Wasilewskiego, Kuby Bąkowskiego, Marcina Zawickiego, Karoliny Freino, Bartka Buczka, Witka Orskiegi, Honoraty Martin, Olafa Brzeskiego, Normana Leto i Michała Marczaka, Anny Witkowskej i Adama
Witkowskiego, Borysa Lewandowskiego i Aleksandry Kardaczyńskiej, Piotra Wysockiego i Dominika
Jałowińskiego, Pawła Kowzana, Mariusza Warasa, Michała Sosińskiego, Grzegorza Kozery, Marty Kaweckiej i Rafała Smolińskiego, Dagmary Pochyły, Aleksandra Ciapka i Filipa Ignatowicza oraz Martyny
Jastrzębskiej, Dominika Lejmana, członków Stowarzyszenia WAGA z mieszkańcami, Ritą Jankowską
i Wojciechem Ostrowskim (przedstawienie teatralne Nasze królestwo jest stąd).

Pierwsza edycja odbyła się na Głównym Mieście (2009 r.), druga edycja „Lost and
Found” (Główne Miasto, 2010 r.), trzecia edycja „Natura Miasta” (Dolne Miasto, 2011 r.),
kuratorka: Bettina Pelz

www.narracje.eu

„Mędrzec i Duch”, kuratorzy: Anna Witkowska i Adam Witkowski

„Czyś odeszła, ukochana zjawo?”, kurator: Steven Matijcio
Stare Miasto i tereny postoczniowe
26 projektów i instalacji artystycznych
17 000 uczestników
112 artystów

2013

„Odkrywanie zachwyca | Targowiska, spotkania, wspomnienia”, kurator: Rob Garrett
artyści z Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Polski, Australii, Rosji, Litwy, Francji, Niemiec
24 projekty i instalacje artystyczne
8500 uczestników

2014

Wrzeszcz Górny
26 projektów i instalacji artystycznych
Anna i Adam Witkowscy otrzymali Nagrodę Splendor Gedanensis za kuratorską
koncepcję festiwalu narracje
8000 uczestników

www.facebook.com/NarracjeGdansk

2015

„Przemytnicy”, kuratorka: Anna Smolak

Nowy Port
28 projektów i instalacji artystycznych
festiwal został partnerem Baltic Light Chain, sieci współpracy między festiwalami
sztuk wizualnych czterech krajów bałtyckich: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii
7000 uczestników

2016

„Królestwo 60,8 m n.p.m.”, kurator: Stach Szabłowski

fot. Dawid Linkowski

Biskupia Górka
1 przedstawienie z mieszkańcami dzielnicy
21 projektów i instalacji artystycznych
ponad 3 godziny trwało oprowadzanie kuratorskie
6000 uczestników

ponad

45 000
uczestników
w latach 2009–2016
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Próby w terenie do Odcinka mizofonicznego, fot. Bartosz Bańka
Odcinek mizofoniczny,
fot. Dawid Linkowski

Odcinki | Odcinek mizofoniczny
Odcinek mizofoniczny jest pierwszym wydarzeniem z nowego cyklu IKM, którego formuła łączy
w sobie muzykę, sztukę wideo, elementy teatru, performance’u oraz innych dziedzin sztuki. Odcinek
pierwszy odbył się na terenie Szańca Jezuickiego na ul. Kolonia Anielinki, na Starych Szkotach. Nazwa
miejsca nawiązuje do pobliskiego kolegium jezuitów przy kościele św. Ignacego oraz wcześniejszych
fortyfikacji zbudowanych w tym miejscu już na przełomie XVIII i XIX wieku. Szaniec Jezuicki miał być
pierwszym z dziewięciu fortów planowanego, lecz niezrealizowanego systemu gdańskiej twierdzy
pierścieniowej.
„Odkryłam Szaniec Jezuicki przypadkowo – jest to miejsce trudno dostępne i obecnie zamknięte
dla zwiedzających. Szaniec zainspirował mnie do podjęcia tematu zjawiska mizofonii w formie działania artystycznego. Widziany z góry – na mapie kształtem przypomina ucho” – opowiada kuratorka
Odcinków Natalia Cyrzan.
Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia, wędrując po suchej fosie Szańca Jezuickiego, za pomocą środków artystycznych doświadczali różnych stadiów stanu neurologicznego zwanego mizofonią.
W kolejnych strefach napotykali członków Wielkiej Orkiestry Mizofonicznej (powołany specjalnie na
potrzeby wydarzenia skład dwanaściorga artystów i artystek muzycznych), instalacje Food Think Tanku, tancerki i projekcje wideo przygotowane przez IP Group.
Do udziału w składzie Wielkiej Orkiestry Mizofonicznej zaproszeni zostali: Joanna Bielawska –
teksty, śpiew, gitara; Michał Jacaszek – elektronika; Błażej Król – teksty, śpiew, gitara (z towarzyszeniem Iwony Król – klawisze); Felix Kubin – elektronika, psychotronika; Dorota Masłowska – teksty,
śpiew; Karolina Rec – wiolonczela, elektronika, wokal; Raphael Rogiński – gitara; Kuba Staruszkiewicz
– perkusja; Jacek Stromski – instrumenty perkusyjne; Mikołaj Trzaska – saksofon; Olo Walicki – kontrabas, bas, elektronika, wokal; Natalia Zamilska – elektronika.

Instytutowi Kultury Miejskiej udało się
zorganizować w minioną sobotę na gdańskim Chełmie Odcinek Mizofoniczny, czyli
wielki dwugodzinny koncert muzyki
awangardowej w przepięknej scenerii
zabytkowego szańca jezuickiego.
Przyszło kilkaset osób.

www.facebook.com/odcinki

Tomasz Rozwadowski,
„Dziennik Bałtycki”, 13 czerwca 2016
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Opera na Targu Węglowym, fot. Bogna Kociumbas

Opera na Targu Węglowym
Plenerowe projekcje oper na Targu Węglowym cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród melomanów. Raz w roku w jeden z wakacyjnych wieczorów gdańszczanie tłumnie zasiadają przed ogromnym
ekranem, oglądają wybraną operę i słuchają komentarza na żywo w wykonaniu operowego eksperta
Jerzego Snakowskiego oraz zaproszonego gościa specjalnego. W 2016 roku plenerowy pokaz opery
na Targu Węglowym, odbył się już po raz siódmy, a widzowie zobaczyli operę „Turandot” Giacomo
Pucciniego, spektakl z 2008 roku opery w Walencji – Palau de les Arts Reina Sofía (Pałacu Sztuk im.
Królowej Sofii).
Po raz pierwszy pokazowi towarzyszyły warsztaty edukacyjne dla najmłodszych „Moni i Uszko”,
które powstały przy współpracy z Teatrem Wielkim, Operą Narodową oraz aktorami Teatru Miniatura
w Gdańsku. Poprowadziły je Hanna Miśkiewicz i Wioleta Karpowicz.

Opera na Targu Węglowym co roku przyciąga tłumy.
Ogólnodostępne, plenerowe wydarzenie odczarowuje
oficjalny klimat opery i zyskuje wciąż nowych słuchaczy.

fot. Bogna Kociumbas

„Nasze Miasto Trójmiasto”, 27 czerwca 2013
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Mural Davida Petroniego stworzony podczas Monumental Art 2016, fot. Łukasz Głowala

Kolekcja Malarstwa Monumentalnego na Zaspie
Festiwal Malarstwa Monumentalnego – Monumental Art

W Polsce najstarsza kolekcja murali traktowanych
jako wizytówka miasta
znajduje się na blokach
gdańskiej Zaspy.

Ósma i ostatnia edycja Festiwalu Monumental Art pod hasłem „Oczekiwanie” odbyła się między 27
czerwca a 8 lipca na osiedlu Zaspa. Artyści z Argentyny i Polski stworzyli cztery wielkoformatowe prace.
Podczas tegorocznej edycji powstały prace interpretujące hasło przewodnie „Oczekiwanie” zaproponowane przez kuratora Festiwalu Piotra Szwabe. Projekty przygotowali dwaj artyści z Argentyny
– Jorge Pomar i David Petroni, oraz polscy twórcy: Kamil Kuzko i działający wspólnie: Dariusz Milczarek, Jan Podgórski, Tomasz Prymon i Artur Prymon, związani z ASP w Krakowie (Tomasz Prymon
– w Warszawie).
Festiwal zakończył wernisaż w formie kolorowego pochodu pomiędzy powstałymi muralami,
podczas którego artyści opowiadali o swoich pracach. Uczestnicy i uczestniczki wernisażu oglądali
nowe murale przy dźwiękach muzyki na żywo. Pod budynkiem klubu Plama GAK odbył się piknik i potańcówka dla mieszkańców przy dźwiękach muzyki lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w wykonaniu Zespołu Cieśni i Tańca.
W 2016 roku Festiwal Monumental Art został nominowany do nagrody Skrzydła Trójmiasta
w kategorii Kulturalne Ożywienie Trójmiasta „za konsekwentną i udaną realizację galerii wielkoformatowych prac na elewacjach budynków mieszkalnych, za ożywienie przestrzeni szarego blokowiska
i uczynienia z Zaspy zagłębia muralu” i otrzymał trzecie miejsce.
Prace Festiwalu Monumental Art oraz Gdańskiej Szkoły Muralu i murale powstałe w 1997 roku
z okazji 1000-lecia Gdańska tworzą zintegrowaną galerię malarstwa monumentalnego uznanych artystów z Polski i ze świata. Kuratorem Festiwalu Monumental Art jest Piotr Szwabe, artysta, malarz,
autor murali, a koordynatorką projektu Barbara Sroka z Instytutu Kultury Miejskiej. Każda edycja festiwalu miała inne hasło przewodnie. Artyści malowali murale związane z rocznicami (2009), edycja
2010 odbyła się pod hasłem „Wolność w czasach kryzysu”, następnie artyści musieli się zmierzyć
z tematami: „Miłość jest pokusą” (2011), „Czy wszystko jest na sprzedaż?” (2012), „Skąd przyszliśmy?
Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” (2013), „Droga jest szczęściem” (2014), „Każdy dzień jest ważny”
(2015), „Oczekiwanie” (2016).

Uczestnicy wernisażu Monumental Art 2016, fot. Łukasz Głowala

Monika Kuc,
„Rzeczpospolita”, 28 czerwca 2014

8
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59

murali w kolekcji

edycji Festiwalu Monumental Art
artyści z

14

krajów

lat liczy kolekcja murali na Zaspie

Artyści Monumental Art 2016: Dariusz Milczarek, Jan Podgórski, Artur Prymon, Tomasz Prymon, fot. Łukasz Głowala

Wernisaż Monumental Art 2016, fot. Łukasz Głowala

Dzień Wolnej Sztuki na Zaspie
Dzień Wolnej Sztuki to inicjatywa, w której ramach muzea i galerie pomagają swoim gościom skupić
się na pięciu wybranych pracach ze swoich kolekcji. Kolekcja Malarstwa Monumentalnego już po raz
drugi wzięła udział w tej inicjatywie. Podczas spaceru uczestnicy i uczestniczki zobaczyli pięć murali
z Kolekcji Malarstwa Monumentalnego, które prezentują różnorodność i bogactwo wizualne, jakie oferuje szablon.
Kolekcja Malarstwa Monumentalnego może się pochwalić pracami uznanych przedstawicieli
szablonu, jednej z najbardziej popularnych technik używanych w streetarcie. Szablon może być prosty
i szybki, ale może być też wielowarstwowy i koronkowy – jak u grupy Monstfur. Na koniec spaceru
uczestnicy i uczestniczki zmierzyli się techniką malowania szablonem i na kartkach papieru odtworzyli
na szablonie część oglądanych murali.
www.muralegdanskzaspa.pl
www.facebook.com/MuraleGdanskZaspa

Gdańska Szkoła Muralu
Spotkania Gdańskiej Szkoły Muralu były przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych realizacjami w przestrzeni miejskiej. Odbywały się dwa razy w miesiącu w soboty i zakończyły wspólnym
plenerem w Wiźnie, realizacjami na Zaspie czy za granicą. Podczas wykładu „Ściana nie papier, nie
wszystko wytrzyma” Iwona Zając, malarka, autorka murali w przestrzeni miejskiej oraz projektów
multimedialnych i graficznych, podzieliła się z adeptami Gdańskiej Szkoły Muralu swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat realizacji w przestrzeni publicznej. Projekt realizowany we współpracy
z ASP w Gdańsku.
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Piąty Mural w Wiźnie
W Wiźnie powstał piąty mural adeptów Gdańskiej Szkoły Muralu, już drugi według projektu Karoliny Pielak z Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku. Praca upamiętnia partyzantów żołnierzy Armii Krajowej z placówki „Wizna”. W plenerze, który odbył się w podczas majowego długiego weekendu, wzięło udział dwanaścioro osób, w tym dwie studentki z KASK (Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych) w Gandawie, gdzie
we współpracy z Instytutem Polskim w Brukseli zrealizowano pierwszy wspólny mural w 2015 roku.
W plenerze uczestniczyli: Tineke Bacque, Katarzyna Jurga, Kaja Kumer, Karolina Pielak, Weronika
Szymańska, Daria Wojciechowska, Kinga Woźniak, Ezra Veldhuis, Benjamin Cierniak, Łukasz Gągała, Grzegorz Terlecki, Michał Ujczak. Opiekę artystyczną nad całością prac sprawowali prowadzący
Gdańską Szkołę Muralu – Rafał Roskowiński i Jacek Zdybel. Piąty mural jest ostatnią pracą związaną
z historią „Wizny” realizowaną przez Gdańską Szkołę Muralu.
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Gdańskie Miniatury – spacer otwarty dla wszystkich, fot. Marta Kąkel

Maciej Pietrzak,
„Dziennik Bałtycki”,
19 sierpnia 2016

Metropolitanka, fot. Monika Serafin

Od czterech lat gdański
Instytut Kultury Miejskiej
w ramach projektu
„Metropolitanka” zaprasza
mieszkańców i turystów
na wyjątkowe spacery po
terenach dawnej Stoczni
Gdańskiej. To zwiedzanie
nietypowe, bo historię,
tego miejsca poznaje się
z perspektywy kobiet,
które stanowiły nawet
1/3 załogi tego zakładu
pracy.

Metropolitanka
Herstoryczne trasy spacerowe Metropolitanki
Grupa społeczna Metropolitanka, działająca przy Instytucie Kultury Miejskiej, odzyskuje pamięć o kobietach ważnych dla Gdańska. W 2014 roku do trzech tras po terenach Stoczni Gdańskiej (P – pracownic Stoczni, A – artystek związanych ze Stocznią i S – działaczek Solidarności) dołączyły dwie trasy po
Głównym i Starym Mieście – trasa prekursorek i działaczek polonijnych. Uczestnicząc w tych trasach,
w ciągu trzech godzin można było poznać historię dwudziestu dziewięciu kobiet zaangażowanych
w społeczne, kulturalne i polityczne życie miasta, m.in. Wandy Czyżewskiej – założycielki tajnej szkoły
polskiej, działaczki gdańskiego Towarzystwa Polek, pierwszej organizacji kobiecej w Gdańsku, Hanny
Żelewskiej – założycielki Polskiej Misji Dworcowej, której wolontariuszki pomagały młodym dziewczętom przybyłym ze wsi do miasta znaleźć pracę i schronienie, pisarki Stanisławy Przybyszewskiej,
reformatorki damskiego ubioru – Klary Stryjowskiej-Beadaker, czy pilotki i sędziny żużlowej – Ireny
Nadolnej-Szatyłowskiej.
W 2016 roku grupa Metropolitanka zorganizowała łącznie 121 spacerów, w których uczestniczyło
1425 osób.
www.metropolitanka.ikm.gda.pl
www.facebook.com/metropolitanka

Gdańskie Miniatury
Osiem lat temu Instytut Kultury Miejskiej przygotował dla uczniów i uczennic gdańskich szkół pierwszy
cykl Gdańskich Miniatur – historycznych spacerów edukacyjnych z elementami gry miejskiej.
Nowy rok szkolny 2016/2017 oznaczał tradycyjnie nowy cykl spacerów Gdańskich Miniatur. W tej
edycji zaprosiliśmy grupy szkolne oraz rodziny do odkrywania tajemnic gdańskich uliczek. We wrześniu naszą podróż rozpoczęliśmy od Zamczyska oraz Osieku, w październiku wyruszyliśmy „ścieżkami
świętych”, by w listopadowej grze „Nad Kanałem” poznać Stare Miasto. Ostatni przystanek to Dolne
Miasto, tu odkrywaliśmy ptasie zakamarki, bo kluczem spaceru były nazwy ulic związane z ptakami i przyrodą. Uczestnicy i uczestniczki spacerów dowiedzieli się, gdzie w Gdańsku znajdowała się
pierwsza publiczna łaźnia, poznali historię takich miejsc, jak Szpital św. Elżbiety, Ratusz Staromiejski,
życiorysy znanych gdańskich astronomów Elżbiety i Jana Heweliuszów. Dolne Miasto odkryło przed
zwiedzającymi swoje dwa murale oraz dawny szpital.
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Raz w miesiącu zwiedzamy Gdańsk na otwartych spacerach dla rodzin i grup nieformalnych.
Zorganizowane wycieczki odbywały się pod przewodnictwem Ewy Czerwińskiej, we współpracy z portalem iBedeker.

Publikacja Gdańskie Miniatury. Style architektoniczne w Gdańsku
W ramach projektu edukacyjnego „Gdańskie Miniatury” Instytut Kultury Miejskiej po raz drugi wydał
zbiór gier miejskich. W publikacji „Style architektoniczne w Gdańsku” przedstawione są zabytki z okresu romańskiego, gotyku, renesansu i manieryzmu, baroku, rokoko i klasycyzmu, eklektyzmu i neostylów, a także budowle z okresu modernizmu i socrealizmu. Nakład, dwa tysiące dwieście sztuk, trafił
przede wszystkim do szkolnych klas i bibliotek.
Każda wycieczka składa się na jeden rozdział zawierający mapę danej trasy, fotografie omawianych obiektów i scenariusz będący opowieściami na temat tytułowych miejsc i osób z nimi związanych. Na końcu każdej części znajduję się quiz – z pewnością po odwiedzeniu danego miejsca nikt nie
będzie miał problemu z prawidłowym rozwiązaniem testu.
Publikacja jest dostępna w wersji pdf na stronie: www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/ksiazka
www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/
www.facebook.com/GdanskieMiniatury
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Cykle wykładów
„Przemyśleć miasto. Miasto dialogiczne wobec realności” | Jacek Dominiczak
Cykl 12 wykładów rozpoczęty w listopadzie 2015 roku i zakończony w maju 2016 roku. Spotkania
cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. Zgromadzona publiczność liczyła ponad 80 osób na
każdym wykładzie.
Jacek Dominiczak zajmuje się teorią i metodologią projektowania dialogicznego. Jest autorem
koncepcji Przestrzeni Dialogicznej (Miasto Dialogiczne; Architektura Dialogiczna) oraz Kodu Tożsamości Lokalnej – narzędzia projektowania przestrzeni miejskiej. Realizuje projekty architektury dialogicznej.
W 2016 roku odbyło się 7 spotkań, w których uczestniczyło 577 osób.

„Miasta, mity, mistyfikacje. O toposemiotyce przestrzeni miejskich”
Cykl comiesięcznych wykładów. Podczas każdego z nich głównym bohaterem było jedno miasto, rozumiane nie tylko jako przestrzeń i struktura urbanistyczna, lecz również jako obszary nawarstwień
kulturowych, palimpsestowych historii i społecznych interakcji.
Gospodarzem spotkań jest Hubert Bilewicz, historyk sztuki, nauczyciel akademicki, edukator.
Pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badawczo m.in. historią
szkoły sopockiej i gdańskiego środowiska artystycznego po 1945 roku. Interesują go rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki. Współkurator ostatniej edycji festiwalu sztuk wizualnych
Alternativa w Gdańsku.
Cykl składał się z 10 spotkań, 7 odbyło się w 2016 roku. W spotkaniach uczestniczyło 336 osób.
Wykłady w sieni IKM,

„Miastoprojekcje”

fot. Bogna Kociumbas

„Miastoprojekcje” to cykl projekcji filmowych poprzedzonych krótkimi prelekcjami, a zakończonych
dyskusją z widzami i zaproszonym gościem.
Widzowie obejrzeli siedem filmów nawiązujących do architektury miejskiej, miejskiej kultury czy
życia miasta. Pokazaliśmy m.in. W poszukiwaniu ciszy – dzieło Patricka Shena, Pixadores w reżyserii
Amira Escandari, Rowery kontra samochody – film szwedzkiego reżysera Fredrika Gerttena czy dokument Świątynie kultury, w którym Karim Aïnouz pokazuje Centrum Georges’a Pompidou w Paryżu.
Podczas spotkań dyskutowali m.in. Monika Arczyńska, Maks Bochenek, Marcin Dymiter, Marcin
Borchardt, Tomasz Nowicki, Michał Jaśkiewicz, Leszek Kopeć i Przemysław Gulda.
W 2016 roku cykl działał cały rok. Odbyło się 7 spotkań, w których uczestniczyło 201 osób.

„Architektura Gdańska”
Miasta, mity, mistyfikacje. O toposemiotyce przestrzeni miejskich

Cykl wykładów „Architektura Gdańska” przybliżał budynki i zagadnienia architektoniczne, które znajdą
się w przygotowywanym przez Instytut Kultury Miejskiej Atlasie architektury Gdańska pod redakcją
prof. Małgorzaty Omilanowskiej, dr. hab. Jakuba Szczepańskiego, dr. hab. Tomasza Torbusa i dr. Jacka
Friedricha.
Wykłady odbywały się raz w miesiącu, w soboty, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bielańskiej 5, w godzinach 12.00–14.00. Kuratorem cyklu był Hubert Bilewicz.
W 7 spotkaniach uczestniczyło 600 osób.

„Akademia Gdańska”
Wykłady odbywały się raz w miesiącu od stycznia do grudnia z przerwą wakacyjną. W tym roku zaproszenie „Akademii Gdańskiej” przyjęły osoby związane m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Polską Akademią Nauk Biblioteką Gdańską, Video Studio Gdańsk, Europejskim Centrum Solidarności, Gdańską
Galerią Fotografii – oddziałem Muzeum Narodowego, Kosycarz Foto Press, Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim, Gdańsk DocFilm Festival, Muzeum II Wojny Światowej.
Wysłuchaliśmy wykładów prowadzonych przez: Krzysztofa Kornackiego, Grażynę Goszczyńską,
Joannę Pacanę, Macieja Kosycarza, Tomasza Żółtowskiego, Małgorzatę Taraszkiewicz-Zwolicką,
Anetę Kwiatkowską, Magdalenę Madeję-Grzyb, Jana Daniluka, Marcina Gawlickiego.
Cykl trwał cały rok, w ramach „Akademii Gdańska” odbyło się 9 spotkań: uczestniczyły w nich
384 osoby.
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Działania IKM | Literatura

W 2016 roku do Nagrody nominowani byli: Vanni Bianconi z Włoch, Ana Blandiana z Rumunii,
Lidija Dimkovska z Macedonii, Yahya Hassan z Danii, Daniel Jonas z Portugalii, Anikó Polgár z Węgier oraz Siergiej Stratanowski z Rosji. Nominowane tomy ukazują się nakładem wydawnictwa słowo/
/obraz terytoria i Instytutu Kultury Miejskiej w tłumaczeniu odpowiednio: Joanny Wajs, Joanny Kornaś-Warwas, Danuty Cirlić-Straszyńskiej, Bogusławy Sochańskiej, Michała Lipszyca, Anny Góreckiej
i Adama Pomorskiego.
Dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności
jest gdański poeta i krytyk literacki Tadeusz Dąbrowski.
Wśród gości festiwalu byli m.in. Olga Tokarczuk, Stefan Chwin, Agnieszka Wolny-Hamkało, Karol
Maliszewski, Piotr Śliwiński, Grzegorz Jankowicz, Jacek Denhel, Ryszard Krynicki, Jacek Podsiadło,
Andrzej Kopacki, Marcin Wicha, Przemysław Dębowski i Anna Pol, a także ceniony amerykański poeta
D. A. Powel.
www.facebook.com/europejskipoetawolnosci
www.europejskipoetawolnosci.pl

Europejski Poeta Wolności

uzasadnienie werdyktu jury
Nagrody w 2016 roku

Gala Festiwalu Europejski Poeta Wolności, fot. Bogna Kociumbas

Ana Blandiana jest legendą
walki o wolność polityczną
i obywatelską w Rumunii,
jednak nie to zdecydowało
o jej zwycięstwie w Gdańsku.
Ogromne wrażenie na Jury
wywarło przede wszystkim
nieustające dojrzewanie
poezji laureatki do wolności
i pogłębianie jej wymiaru
w czasach współczesnych.

Laureaci Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności:
2010 Uładzimier Arłoŭ za tom Prom przez kanał La Manche
2012 Durs Grünbein za tom Mizantrop na Capri oraz tłumacz Andrzej Kopacki
2014 Dorta Jagić za tom Kanapa na rynku oraz tłumaczka Małgorzata Wierzbicka
2016 Ana Blandiana za tom Moja Ojczyzna A4 oraz tłumaczka Joanna Kornaś-Warwas

Gdańsk 17–19 marca 2016 roku stał się poetyckim sercem Europy. Instytut Kultury Miejskiej zaprosił
na spotkania z europejską poezją i inne inspirowane literaturą wydarzenia artystyczne. Momentem
kulminacyjnym wydarzenia było przyznanie Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta
Wolności jednemu z siedmiu nominowanych poetów oraz jego tłumaczowi na język polski.
Europejską Poetką Wolności 2016 została Ana Blandiana (Rumunia) za tom Moja ojczyzna A4. Na
nagrodę składają się statuetka oraz kwota 100 000 złotych. Nagrodę za przekład zwycięskiego tomu
– statuetkę i kwotę 10 000 złotych – otrzymała Joanna Kornaś-Warwas.
Nagroda została przyznana przez Jury obradujące w składzie: Krzysztof Pomian (przewodniczący), Krzysztof Czyżewski, Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński (sekretarz), Zbigniew Mikołejko, Stanisław
Rosiek, Anda Rottenberg i Olga Tokarczuk.
Galę wręczenia Nagrody wyreżyserował Paweł Passini.

Michał Lipszyc, jeden z nominowanych tłumaczy w 2016 roku

4
10 000
100 000

edycje Festiwalu

złotych
Nagroda dla Tłumacza

złotych
Nagroda Literacka
Europejski Poeta Wolności
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Gdybyśmy sobie wyobrazili
zawody, w których gatunki ze
sobą współzawodniczą, który
z nich walczy o wolność
najpełniej i z najlepszymi
wynikami, to poezja na
pewno by wygrała. Idea
nagrody zrodziła się z marzeń o wspólnocie europejskiej silnej nie tylko na
poziomie politycznym czy
ekonomicznym, ale przede
wszystkim – międzyludzkim.
Literatura wydaje się być
więc najlepszym sposobem,
aby osiągnąć ten cel.
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Tomy siedmiu poetów i poetek nominowanych
do Nagrody Literackiej Europejski Poeta
Wolności

W ciągu 5 lat wydaliśmy blisko

50 publikacji, w tym:

14 tomów twórców Nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności
4 książki, które zostały opublikowane w ramach Gdańskich Spotkań
Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”

10 tomików poetów i poetek sieci Versopolis
Pierwszą Sąsiedzką Książkę Kucharską w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów

2 publikacje z gotowymi scenariuszami spacerów i gry miejskiej Gdańskie
Miniatury
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Publikacje

Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie „modi co-vivendi” pod redakcją Marii Mendel,
wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Kultury Miejskiej

MIASTO JAK
WSPÓLNY POKÓJ
Gdańskie modi
co-vivendi
pod redakcją Marii Mendel

„Wspólny Pokój Gdańsk” to projekt Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, współpracującego przy
jego realizacji z Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Muzeum Historycznym Miasta Gdańska 2. „Wspólny pokój” to także tytuł projektu zrealizowanego przez Instytut
Kultury Miejskiej. Seminarium, które odbyło się w 2012 roku, było cyklem wykładów i debat pozwalających na zbudowanie jak najszerszego obrazu Gdańska przed- i powojennego. Uczestnicy wspólnie zmierzali do identyfikacji doświadczeń związanych z Gdańskiem, a pozwalających myśleć o tym
mieście jako przestrzeni wspólnej pomimo istniejących różnic. Projekt otrzymał oficjalne wsparcie
Güntera Grassa.
Książka podzielona jest na dwie części: „Wędrówki”, w której autorami są: Lesław Michałowski,
Dominik Krzymiński, Marcin Boryczko, Aleksandra Kurowska-Susdorf, Dorota Jaworska, Khedi Alieva,
Jolanta Sokołowska, Maciej Bakun, Paweł Bykowski, i „Kreacje”, gdzie znajdziemy teksty: Doroty Rancew-Sikory, Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, Katarzyny Stankiewicz, Alicji Zbierzchowskiej, Sylwii Bykowskiej, Agnieszki Bzymek, Doroty Grubby-Thiede i Małgorzaty Anny Karczmarzyk. Redaktorką
publikacji Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie „modi co-vivendi” jest Maria Mendel.
„Książka o gdańskich modi co-vivendi to jeden z rezultatów blisko trzyletniej współpracy autorów
poszczególnych rozdziałów oraz innych osób, które przez ten czas owocnie wspierały proces jej powstawania. Wśród nich są Piotr Wołkowiński i Waldemar Ślefarski, założyciele Fundacji Wspólny Pokój. Projekt, stanowiący grunt tej współpracy, w latach 2013–2015 skupił łącznie 28 osób, wśród nich
działaczy społecznych i animatorów lokalnych społeczności Gdańska, w większości jednak badaczy,
reprezentujących rozmaite dyscypliny naukowe, ale chętnie przekraczających ich granice w badawczym współdziałaniu w zespole” – mówi Maria Mendel.

Wydarzenia w sieni IKM

Maria Mendel

Sień Instytutu Kultury Miejskiej działa niemal przez cały rok, jest otwarta dla wszystkich siedem dni
w tygodniu. To w niej organizujemy warsztaty dla dzieci, dorosłych, seniorów, a także cykle wykładów
o mieście, architekturze i kulturze, wydarzenia towarzyszące większym projektom. Do tego miejsca
zapraszamy muzyków, literatów, znawców sztuki, badaczy, artystów.
W 2016 roku w sieni odbyło się 170 osobnych wydarzeń (niebędącymi częścią większych festiwali i wydarzeń IKM). Poniedziałki i piątki są zawsze zarezerwowane dla programu Otwarty IKM,
między wtorkiem a czwartkiem organizujemy cykle wykładów, koncerty, a w weekendy odbywają się
kreatywne warsztaty i zajęcia dla dzieci.

Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach Adam Pluszka, wyd. słowo/obraz/ terytoria
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej – organizatorem Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”.
Wte i wewte to nie tylko fascynujące rozmowy z fascynującymi ludźmi, ale także przekrój przez
spory kawałek literatury – duńskiej, kanadyjskiej, francuskiej i kolonialnej, katalońskiej, chińskiej, starogreckiej, niemieckiej, szwedzkiej i innych.
Znajdziemy w niej siedemnaście rozmów: między innymi z Małgorzatą Łukasiewicz o W.G. Sebaldzie, z Dariuszem Żukowskim o Susan Sontag, z Anną Węgleńską o Astrid Lindgren, z Maciejem
Świerkockim o Jamesie Joysie, z Bogusławą Sochańską o H.Ch. Andersenie, z Piotrem W. Cholewą
o Terrym Pratchetcie, z Anną Wasilewską o Janie Potockim, z Pauliną Braiter o J.R.R. Tolkienie.
Publikacja to efekt trwającej od 2013 roku współpracy Instytutu Kultury Miejskiej z portalem dwutygodnik.com, która pozwoliła na stworzenie wspólnego cyklu tekstów o przekładzie i wywiadów z wybitnymi tłumaczami.
Grudniowe warsztaty w sieni IKM, fot. Marta Kąkel

MIASTO JAK WSPÓLNY POKÓJ Gdańskie modi co-vivendi

Książka powstała w obszarze refleksji o współzamieszkiwaniu, w szczególności skupiono się wokół myśli,
że miasto zapewnia wysoką jakość życia, jeżeli jest
przestrzenią podmiotowo współtworzoną przez jego
mieszkańców. W piętnastu rozdziałach opowiada
o gdańskich modi co-vivendi, czyli licznych postaciach
(z)godnego, wzajemnie satysfakcjonującego wspólnego
życia, toczącego się w podzielanej społecznie, zurbanizowanej przestrzeni. W perspektywie naukowej analizy
warunków kształtowania owych modi, przedstawia stare
i nowe doświadczenia gdańszczan w tym zakresie; ich
starania, napotykane trudności i osiągnięte rezultaty.
Z relacjonowanych w tomie badań, prowadzonych
metodą Krytycznej Historii Miasta, wynika najogólniej,
że wspólnym pokojem Gdańsk stawał się wówczas, gdy
jego współmieszkańcy – w poczuciu różnic, pokonując
liczne przeciwności – praktykowali demokratyczną
równość. Towarzyszące temu założenie, że żaden
z mieszkańców wspólnego pokoju nie posiada go na
własność, owocowało poczuciem, iż każdy z nich jest
w nim u siebie. Mieszkańcy jednego pokoju, nierzadko
mimo trudności, niejednokrotnie korzystali z wspólnej
przestrzeni, ale – osiągnąwszy zdolność dostrzegania
nie tylko własnych potrzeb – nie okupowali poszczególnych miejsc ani fizycznie, ani zawłaszczającą je
pamięcią, czy jakimkolwiek zamknięciem ich znaczeń
(wspólny pokój przywołuje obrazy, w których lokatorzy
– nie bez wysiłku – zwalniają jeden drugiemu najwygodniejszy fotel, potrafią ustąpić sobie wzajemnie miejsca i posunąć się, zrobić sobie miejsce itp.). Społeczna
sprawiedliwość jest przestrzenna i rodzi się nie przez
dzielenie po równo, lecz w klimacie mobilności, przeplatania się i artykulacji potrzeb oraz ich zaspokajania;
wrażliwego na innych poruszania się w przestrzeni, które jest jej wspólnym zagospodarowywaniem. Badawcze
konkluzje głoszą najogólniej, że w mieście – wspólnym
pokoju chodzi o ruch i wzajemność; o warunki dla ciągle nowych modi co-vivendi, powstających w zmieniających się, społecznych konstelacjach. Zabiegając o nie,
miasto może rozwijać się we wszystkich sferach swojego
życia, stanowiąc przestrzeń, o której podmiotowo w niej
działający mieszkańcy zwykli mówić, że jest po prostu
ludzka. To przestrzeń własna i wspólna zarazem, dobra
dla wszystkich i sprawiedliwa.

Wolne słowa. Zestaw podręczny do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych
pod redakcją Grzegorza Jankowicza i Zofii Król, wyd. Instytut Kultury Miejskiej
Publikacja wydana w ramach Festiwalu Europejski Poeta Wolności 2016. Książka jest zbiorem rozmów, esejów, komentarzy, a także infografik dotyczących twórczości poetów i ich tłumaczy nominowanych do nagrody Europejskiego Poety Wolności.
„Gdy myślimy o wolności w kontekście poezji lub o poezji w kontekście wolności, związek tych
dwóch pojęć jawi nam się jako naturalny i niepodważalny. Wolność jest przecież jednym z najstarszych i najważniejszych tematów poetyckich” – piszą Grzegorz Jankowicz i Zofia Król we wstępie do
publikacji.
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Alameda 5
Dziesiątego marca w Instytucie Kultury Miejskiej zagrał kwintet Alameda 5, który zadebiutował w 2014
roku na krakowskim Unsound Festival. W skład zespołu wchodzą: Jacek Buhl (perkusja), Rafał Iwański
(instrumenty perkusyjne), Mikołaj Zieliński (gitara barytonowa), Kuba Ziołek (gitara, elektronika) oraz
Łukasz Jędrzejczak (elektronika, syntezatory).
Pierwszy album grupy Alameda 5 Duch tornada (Instant Classic, maj 2015) zebrał entuzjastyczne
recenzje, był wysoko notowany w wielu rocznych zestawieniach. Duch tornada jest zainspirowany
m.in. literaturą i kinematografią dystopijną oraz science fiction. Album jest unikatowym połączeniem
eksperymentalnych kompozycji balansujących na granicy chaosu, plemiennych rytmów, jazz-rockowych aranżacji, a nawet kosmicznego funka, nad całością zaś unosi się muzyczny duch Heldon i Richarda Pinhasa.

FONOMO on tour
FONOMO to festiwal filmów alternatywnych, w których film i muzyka wchodzą ze sobą w interakcję.
Piętnastego kwietnia obejrzeliśmy w sieni IKM filmy Every Other Summer – dokument o Solid Sound
Festival, Do it Together – dzieło wnikające we wnętrze alternatywnej sceny muzycznej i posłuchaliśmy
TROPÓW, czyli Artura Maćkowiaka (gitara, elektronika, syntezator) oraz Bartka Kapsa (perkusja, elektronika, bas) grających na żywo do filmów Pedra Ferreiry.
„Przekraczając granice krajów oraz gatunków sztuki, i poszerzamy horyzonty, i dostrzegamy
wartość własnych korzeni. Z jednej strony fascynują nas różnorodność, zjawiska interdyscyplinarne,
wielostronnie ubogacający dialog, z drugiej strony interesuje nas rzeczywistość dźwiękowa i obrazowa, sama w sobie. To wszystko razem skłania do zwrócenia szczególnej uwagi na subtelne związki
pomiędzy dźwiękiem i obrazem, muzyką i filmem, operą i kinem kreacyjnym, a jednocześnie na osobowości twórców z regionu, Polski, jak i spoza kraju, na ich wrażliwość, zawodowe wybory, spotkania
i wynikające z nich wzajemne inspiracje” – mówią organizatorzy wydarzenia.
fot. Zofia Bobrowska

Warsztaty
Warsztaty obejmowały zajęcia z szycia, otwarte spotkania z dziergania z Prullą, budowanie karmników
dla ptaków, wspólne tworzenie ozdób choinkowych. Zajęcia były przeznaczone dla dorosłych, dzieci,
seniorów i wszystkich chętnych. Nasza sień była otwarta dla uczestników cały rok. Miejsca na warsztaty są w większości dostępne za niewielką opłatą, a uczestnikom zapewniamy wszelkie materiały,
narzędzia i wykwalifikowanych prowadzących.
Zajęcia warsztatowe są stałym elementem programowym sieni, a także pojawiają się podczas
organizowania większych wydarzeń – m.in. festiwalu NARRACJE, Europejskiego Poety Wolności.
Warsztaty były również częścią projektów przygotowywanych przez mieszkańców Gdańska w programie Otwarty IKM.
W 2016 roku odbyło się 39 warsztatów, w których wzięło udział 660 osób.

TOTEMO
Totemo zagrała dwa koncerty w Polsce. Jeden w Krakowie, podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej,
drugi w Gdańsku, w sieni Instytutu Kultury Miejskiej. Artystka na scenie muzycznej Tel Awiwu gościła
już jako nastolatka. Od tamtego czasu łączy tworzenie nowych elektronicznych brzmień z kunsztem
komponowania i śpiewania własnych utworów.

Koncert Jerusalem In My Heart, fot. Bogna Kociumbas

Warsztaty z szycia,

Koncerty
Jerusalem in My Heart
Pierwszym koncertem w 2016 roku był energetyczny występ zespołu Jerusalem in My Heart. Zespół
ten sklasyfikować można jako nieprawdopodobne połączenie kultur i dźwięków. Radwaan Ghazi Moumneha – libański muzyk, dzielący swój czas między Bliski Wschód a niezależną scenę kanadyjską,
stworzył projekt, który zachwyca nie tylko warstwą muzyczną i audiowizualną, ale również tajemnicą,
jaką przez dłuższy czas był owiany. Chociaż zespół latami pracował nad swoją muzyką, próbując jednoosobowych występów oraz audiowizualnych rytuałów z udziałem muzyków, aż do roku 2013 nie
wyraził zgody na żaden zapis ani na dokumentację swojej twórczości. Ostatecznie wydane zostały
dwa odważne albumy: Mo7it Al-Mo7it (2013) oraz If He Dies, If If If If If If (2015). Wyróżniają się bogatymi kompozycjami łączącymi tradycyjne i popularne arabskie brzmienia, oscylując pomiędzy pełnymi
emocji partiami wokalnymi a akustycznym brzmieniem buzuki.
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Debaty
W przestrzeni sieni Instytutu Kultury odbywają się debaty o mieście, kulturze, architekturze i sztuce.
W 2016 roku organizowaliśmy spotkania we współpracy z m.in. Fundacją Bęc Zmiana, Fundacją Pomysłodalnia, Magazynem Miasta.
W czerwcu 2016 roku zorganizowaliśmy debatę dotyczącą najnowszej publikacji „ABC Projektariatu. O nędzy projektowego życia”, która jest raportem z życia projektariatu, czyli tych ludzi, którzy nie
mają niczego oprócz swojej gotowości do włączenia się w projekt. W sieni Instytutu Kultury Miejskiej
odbyło się spotkanie z autorem książki – Kubą Szrederem, które poprowadziła Bogna Świątkowska,
prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana.
Także w czerwcu, kilka dni po oficjalnym otwarciu Monika Arczyńska, Maks Bochenek i Łukasz
Pancewicz przedstawili relację z Biennale Architektury w Wenecji. Kuratorem głównym tegorocznej
wystawy, pod hasłem przewodnim „Raport z frontu”, był Alejandro Aravena, chilijski architekt uhonorowany nagrodą Pritzkera.
Trzecim spotkaniem w czerwcu, była debata „Woda w mieście”, w której wzięli udział: profesor
Lucyna Nyka (Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej), profesor Mirosław Miętus (kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego), Jarosław Zulewski (Referat Planów i Marketingu Wydziału
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gdańska). Spotkanie poprowadziła Marta Żakowska, redaktorka naczelna Magazynu Miasta.
Po wakacyjnej przerwie, w październiku 2016 roku odbyła się debata młodych mieszkańców
Gdańska „Prawo do miejskiej przestrzeni”, podczas której licealiści dyskutowali z doświadczonymi
działaczami społecznymi i artystami: Lidią Makowską (radna dzielnicy Wrzeszcz Górny), Ewą Lieder
(posłanka Nowoczesnej), Andrzejem Skibą (Instytutu Debaty Publicznej), Janem Mencwelem (Miasto
Jest Nasze) i Dorotą Nieznalską. Inicjatorami spotkania byli stażyści Instytutu Kultury Miejskiej: Filip
Górski i Kinga Górska.
Jesienią 2016 roku razem z Fundacją Pomysłodalnia zorganizowaliśmy dwie debaty „Pieniądze
w kulturze. Zaangażowanie biznesu w rozwój społeczności lokalnej” i „Komu potrzebna jest krytyka artystyczna”. Spotkania poprzedzały Kongres Kultury Pomorskiej. W debatach wzięli udział: Andrzej Stelmasiewicz (Fundacja Wspólnota Gdańska), Bogdan Gasik (Teatr Muzyczny), Wojciech Demko (Bank
Spółdzielczy w Dzierzgoniu), Jerzy Mika (Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu), Tomasz Smorgowicz
(Forum Firm Społecznie Odpowiedzialnych przy Pracodawcach Pomorza), Agnieszka Dejna (Spółdzielnia Socjalna DALBA w Pucku), Anna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański), Joanna PuzynaChojka (Uniwersytet Gdański), Zbigniew Mańkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), Maciej
Nowak (Teatr Polski w Poznaniu), Jarosław Zalesiński (Dziennik Bałtycki).

Zajęcia dla dzieci
W Instytucie Kultury Miejskiej nie zapominamy o dzieciach. Dla najmłodszych uczestników i uczestniczek kultury zorganizowaliśmy cykle i wydarzenia związane z architekturą, literaturą, filmem, muzyką,
a także gry miejskie. Zajęcia odbywały się w sieni IKM, głównie w weekendy.
Dużą popularnością cieszyły się cykle dziecięce m.in. „Dziecięcy Klub Filmowy”, „Przestrzenie archiTEKTURY”, „Niedzielne poranki z książką”. W 2016 roku rozpoczęliśmy również spotkania „Ciągnąć
książki za języki”, czyli wydarzenia dla dzieci poprzedzające Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury
Odnalezione w tłumaczeniu w 2017 roku. Celem zajęć było zapoznanie dzieci, za pośrednictwem literatury i kreatywnej zabawy, z elementami krajów związanych z językami: chorwackim, kaszubskim,
rumuńskim, katalońskim, ukraińskim, czeskim, litewskim i węgierskim, będącymi językami przewodnimi Festiwalu.
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Zimowa edycja Kiermaszu Kultury,

Spotkania autorskie i literackie

fot. Marta Kąkel

W Instytucie Kultury Miejskiej odbywają się także spotkania literackie i autorskie. Rozmawialiśmy
m.in. o niecodziennym tłumaczeniu automatycznym „Ubu Króla” Alfreda Jarry’ego, podczas spotkania
z Aleksandrą Małecką i Piotrem Mareckim, redaktorami krakowskiego wydawnictwa Ha!art, które poprowadził Michał Sowiński.
O koncepcję „miasta-ogrodu” z książki „Miasta-ogrody jutra” Ebenezera Howarda pytaliśmy
Grzegorza Piątka z Centrum Architektury podczas letniej edycji Kiermaszu Kultury.
Podczas sierpniowego spotkania, w sali teatralnej za Domem Zarazy, Stefan i Krystyna Chwinowie przedstawili widzom i słuchaczom „swoje” oliwskie miejsca spoza głównych tras turystycznych.
Podczas spotkania zwrócili szczególną uwagę na te, powiązane z ich twórczością literacką, w której
są obecne motywy oliwskie.
W październiku zaprosiliśmy do naszej sieni Tadeusza Dąbrowskiego, poetę od lat mieszkającego
w Gdańsku, związanego z sopockim TOPOSEM oraz Festiwalem Literatury Europejski Poeta Wolności,
którego jest dyrektorem artystycznym. Podczas pobytu na stypendium w Szwajcarii ukończył dwa
dzieła: tom poezji „Środek wyrazu” oraz książkę prozatorską „Bezbronna kreska”. Fragmenty obydwu
przeczytał podczas spotkania, które poprowadził Paweł Huelle.
Jak brzmi dziesięć przykazań tłumacza? Na to pytanie odpowiedział Adam Pluszka, podczas
spotkania autorskiego dotyczącego książki „Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładach”. Rozmowę
poprowadził Tomasz Swoboda.
W grudniu 2016 roku odbyły się trzy spotkania autorskie. Podczas pierwszego Filip Springer, na
zakończenie zimowej edycji Kiermaszu Kultury w IKM, opowiedział o swojej książce „Miasto Archipelag”. Kilka dni później Magdalena Grzebałkowska i Dorota Karaś odpowiadały Jakubowi Knerze: jak
pisać biografię i znaleźć archiwalne materiały z życia opisywanego bohatera. Rok 2016 zakończyliśmy
spotkaniem autorskim z Natalią Fiedorczuk o książce „Jak pokochać centra handlowe”. Rozmowę
prowadziła Małgorzata Halber.
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Projekty partnerskie

Corners of Europe | Seminarium Audience Link
W drugim tygodniu lutego 2016 roku w Gdańsku odbyło się Audience Link – seminarium eksperckie
projektu Corners of Europe dotyczące rozwoju publiczności, otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Instytut Kultury Miejskiej jest jednym z 11 europejskich partnerów tego badawczo-artystycznego projektu.
Celem seminarium było dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, które partnerzy projektu Corners
zdobyli podczas ekspedycji badawczych i działań artystycznych w Europie, wypracowanie narzędzi
i praktyk, które pozwolą na rozpoznanie potrzeb publiczności wydarzeń kulturalnych i przybliżenie
sztuki i kultury do jej odbiorców.
Podczas spotkania studia przypadków, badania i przykłady dobrych praktyk omawiali m.in.:
Alessandro Bollo (Fundacja Fitzcarraldo), Bartosz Szydłowski (Łaźnia Nowa), Chris Baldwin (Wrocław
2016), Marcin Poprawski (Uniwersytet Adma Mickiewicza, ENCATC), Iker Tolosa (San Sebastian/Donostia 2016), Magda Zakrzewska (Nadbałtyckie Centrum Kultury), Anne Torregiani (Audience Agency,
Wielka Brytania), Niels Righolt (CKI, Dania), Emina Visnic (Pogon, Chorwacja), Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański). Wszystkie prelekcje i debaty odbywały się w języku angielskim.

Festiwal Literatury dla Dzieci
Instytut Kultury Miejskiej po raz trzeci został partnerem Festiwalu Literatury dla Dzieci – największego
europejskiego festiwalu poświęconego wyłącznie literaturze dla najmłodszych. Trzecia edycja odbyła
się w Gdańsku 10–14 maja 2016 roku.
Motywem przewodnim trzeciej edycji były podróże. Po małych i dużych ojczyznach. W czasie
i przestrzeni. Daleko i blisko. Kierunek festiwalowym wędrówkom wyznaczała przede wszystkim wyśmienita i starannie dobrana literatura.
W Gdańsku Festiwal rozpoczął się od wernisażu wystawy prac i urodzinowego benefisu Bohdana
Butenki – mistrza ilustracji. Kolejnymi wydarzeniami były: warsztaty animacji poklatkowej, typograficzne, plastyczne, literackie, konferencja dla nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych i bibliotekarzy, spotkania z pisarzami: Jarosławem Mikołajewskim, Barbarą Gawryluk, Oscarem Brenifierem,
Grażyną Bąkiewicz, Pawłem Beręsewiczem, Anną Kańtoch. Odbyły się także głośne czytanie, rozmowy,
koncert, przedstawienia teatralne i gra miejska.
www.fldd.pl
www.facebook.com/FestiwalLiteraturyDlaDzieci/

Noc Muzeów
Akcja cieszy się dużą popularnością w wielu krajach. Jest imprezą kulturalną, polegającą na udostępnianiu muzeów, galerii, instytucji kultury na jedną noc bezpłatnie bądź za symboliczną opłatą. Pomorska odsłona imprezy, którą Instytut Kultury Miejskiej koordynuje od 2009 roku, ma ogromny zasięg
– zrzesza kilkadziesiąt instytucji kultury, sztuki i nauki z Trójmiasta i okolic.
W Noc Muzeów, w 2016 roku, Instytut Kultury Miejskiej zaprosił na specjalną edycję alternatywnych spacerów po Gdańsku. Można było odwiedzić tereny dawnej Stoczni Gdańskiej, Stare i Główne
Miasto oraz murale na Zaspie. Nowością była specjalna trasa Gdańskich Miniatur – gry edukacyjnej
z zagadkami dla dzieci.

Festiwal Literatury dla Dzieci, fot. Bartosz Bańka

www.ikm.gda.pl/nocmuzeow/

„Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów”
Cztery słuchowiska o pracy kobiet w Stoczni Gdańskiej, aplikacja mobilna w wersji polskiej i angielskiej
na Androida i iOS-a, publikacja Stocznia kobiet w postaci drukowanej i elektronicznej, 40 relacji mówionych, 60 spacerów po terenach postoczniowych, ponad 400 godzin warsztatów, kilkaset fotografii – to
część osiągnięć trwającego od września 2014 roku projektu „Stocznia jest kobietą – projekt seniorek
i seniorów” organizowanego przez Stowarzyszenie Arteria w partnerstwie z Instytutem Kultury Miejskiej.
Projekt przywraca pamięć o kobietach, które pracowały w Stoczni Gdańskiej – zakładzie pracy
stereotypowo kojarzonym z męskimi zawodami. Gdańscy seniorzy i seniorki uczestniczyli w ponad
200 godzinach warsztatów z obsługi komputerów, tabletów oraz aplikacji mobilnych. W rezultacie potrafią rozmawiać na Skype, wysyłają e-maile, posługują się wyszukiwarką internetową i samodzielnie
tworzą dokumenty elektroniczne.

Aplikacja mobilna Stocznia jest kobietą
Aplikacja mobilna umożliwia zwiedzanie terenów dawnej Stoczni Gdańskiej ze smartfonem lub tabletem z dostępem do internetu. Trasa spacerowa wiedzie śladem pracy kobiet w zakładzie. Zwiedzanie
zachowuje perspektywę równościową oraz ukazuje przede wszystkim codzienność Stoczni Gdańskiej.
Dzięki aplikacji obejrzymy i posłuchamy, jak wyglądała praca w dziale produkcji oraz w administracji
największego niegdyś zakładu pracy na Pomorzu, a także dowiemy się, co to był posiłek regeneracyjny i gdzie znajdował się stoczniowy żłobek. Wycieczce towarzyszą nagrania wspomnień pracownic
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Stoczni oraz archiwalne i współczesne fotografie. Aplikacja posługuje się geolokoalizacją – technologia GPS ułatwia nawigowanie po zwiedzanym terenie.
Aplikacja jest dostosowana do potrzeb osób słabowidzących (zgrywa się z takimi usługami, jak
TalkBack na Androida czy Voiceover) i niedosłyszących (zawiera transkrypcje nagrań), była testowana
przez seniorki i seniorów pod kątem przejrzystości i łatwości obsługi. Dostępna jest bezpłatnie w języku polskim i angielskim w wersji na Androida i iOS-a.

IKM w internecie
i social mediach

Publikacja Stocznia kobiet
Publikacja jest podsumowaniem spotkań, rozmów i poszukiwań prowadzonych wraz z pracownicami
Stoczni Gdańskiej, wokół tego, co znaczyło być kobietą w Stoczni. Rozmówczynie opowiadają o swoich ambicjach zawodowych i ciężkiej pracy, szarej codzienności stoczniowej i uroczystych wodowaniach. Wspominają grozę strajków w grudniu 1970 i radość sierpnia 1980 roku. Przywołują nieznane
oblicze Stoczni – wspierającej matki karmiące i dbającej o rozwój kulturalny robotników i robotnic.
Opowieściom tym towarzyszą teksty podsumowujące zgromadzoną przez cztery lata wiedzę o karierach kobiet w Stoczni, matkach chrzestnych statków, artystkach i kuratorkach pracujących i tworzących w Stoczni Gdańskiej. Teksty ilustrowane są archiwalnymi zdjęciami robotnic w czasie pracy.
Publikacja Stocznia kobiet składa się z piętnastu tekstów: opracowań wywiadów, tekstów przekrojowych i tekstów metodologicznych zbierających doświadczenia z pracy nad projektem. Znajdują się
tam również scenariusze warsztatów i zajęć, które wprowadzają w tematykę historii kobiet.

„Szlakiem głosu. Historia mówiona jako metoda zwalczania
dyskryminacji”

Strona WWW
Stronę internetową IKM odwiedza ok. 8 tysięcy osób miesięcznie. Znajdują się w niej aktualne informacje dotyczące działań Instytutu, a także informacje o zbliżających się wydarzeniach. Chętni mogą
zapisać się do newslettera, który jest wysyłany w każdy wtorek.
www.ikm.gda.pl

Social media

Stowarzyszenie Arteria wraz z partnerem, Instytutem Kultury Miejskiej, w ramach projektu „Szlakiem
głosu. Historia mówiona jako metoda zwalczania dyskryminacji” zbierało historie codzienności osób
z różnych grup mniejszościowych mieszkających w Gdańsku. Osoby, z którymi rozmawialiśmy, opowiadały rozmówcom i rozmówczyniom swoją historię życia w Gdańsku, wspominały o miejscach subiektywnie istotnych i związanych z nimi emocjami, mówiły o symbolicznych wydarzeniach i znaczących
osobach, o aktywizmie lub jego braku. Rozmawialiśmy o wszystkim, co ważne dla własnego rozumienia
tożsamości i co składa się w wielogłos opowieści o różnorodności społecznej i kulturowej Pomorza.
Wywiady te złożyły się w 6 tras spacerów skupionych wokół doświadczeń kobiet żyjących w więcej niż jednej kulturze, osób LGBT, aktywistów i aktywistek ze społeczności muzułmańskiej i żydowskiej, osób studiujących i pracujących przybyłych do Gdańska z Chin oraz tożsamości lokalnej Kociewiaków i Kociewiaczek.

Codziennie komunikujemy się z naszymi fanami w mediach społecznościowych. Na Facebooku
zgromadziliśmy ponad 13 tysięcy fanów, na Twitterze śledzi nas 1200 osób, a nasze działania na
Instagramie obserwuje 1500 użytkowniczek i użytkowników. Adresy profili dotyczących IKM w różnych mediach społecznościowych są następujące:
•
www.facebook.com/IKMgdansk;
•
www.twitter.com/IKM_Gdansk;
•
www.youtube.com/user/IKMGdansk;
•
www.instagram.com/ikm_gdansk;
•
www.pinterest.com/IKMGdansk/.

www.facebook.com/SzlakiemGlosu/

Repozytorium instytucjonalne

Versopolis
Versopolis to nastawiona na promocję poezji platforma zrzeszająca 13 europejskich festiwali poetyckich, w której Polskę reprezentuje Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności, organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej.
W drugim roku funkcjonowania Versopolis promuje ponad 100 poetek i poetów. Wśród nich są
zaproszeni do Gdańska twórcy z Hiszpanii, Chorwacji, Słowenii, Walii i Macedonii.
Poetów należących do sieci Versopolis zaprosiliśmy do udziału w Festiwalu Europejski Poeta
Wolności. Pierwszy dzień wydarzenia zakończył wieczór, podczas którego usłyszeliśmy poezję w kilkunastu językach. Poeci z sieci Versopolis: Jonathan Edwards, Paula Bozalongo, Veronika Dintinjana,
Goran Čolakhodzić, Gjoko Zdraveski, zaprezentowali swoje wiersze w oryginale.
Poetów razem z tłumaczami można było również posłuchać podczas drugiego dnia festiwalu na
Uniwersytecie Poezji Europejskiej.

Zgromadziliśmy nasze publikacje w wersji elektronicznej w jednym miejscu: repozytorium instytucjonalnym Instytutu Kultury Miejskiej. Zadbaliśmy również o to, by wiele z naszych publikacji było
dostępnych w formatach na czytniki e-booków.
Raporty z badań, scenariusze zajęć, podsumowania projektów, raporty roczne z działalności
IKM – to wszystko można znaleźć w repozytorium.
www.repozytorium.ikm.gda.pl

www.versopolis.com
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Zespół

Pracownicy i pracowniczki
Aleksandra Szymańska – managerka kultury, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej, producentka.
Ukończyła m.in. produkcję filmową i telewizyjną (PWSFTviT w Łodzi), zarządzanie kulturą (City University), stosowane nauki społeczne (UW). Związana kilkanaście lat z polskim rynkiem fonograficznym
i mediowym (m.in. dyrektor wydawniczy w G+J Gruner + Jahr Polska). Zaangażowana w niezależne
projekty kulturalne. Współpracowała z fundacją ISAN (Independent Street Arts Network) oraz z City
of London Festival, fundacją Commitment to Europe Arts & Business. W latach 2008–2011 dyrektor
strategiczna zespołu odpowiedzialnego za projekt Gdańsk i Metropolia – ESK 2016. Od 2014 roku
członkini zespołu ds. polityk lokalnych przy Narodowym Centrum Kultury. Koordynatorka programu
operacyjnego Kultura i czas wolny w Gdańsku – strategii rozwoju kultury do 2030. Od marca 2011 dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej. Miłośniczka podróżowania, renowacji mebli, szycia, muzyki, dobrej
literatury i Gdańska.
Barbara Sroka – managerka kultury, magister sztuki, specjalistka w dziedzinie rynku wydawniczego
i reklamowego. Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Wydział
Wiedzy o Teatrze), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury) oraz Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: rynek, media, sztuka). W latach 1995–2006 związana z reklamą i marketingiem. W latach 2007 i 2008 była pełnomocnikiem prezydenta Torunia ds. starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Od grudnia 2008 roku była główną
konsultantką ds. strategii i promocji w biurze Gdańsk 2016. Od marca 2011 roku zastępca dyrektora
w Instytucie Kultury Miejskiej. Realizuje projekty związane ze sztuką w przestrzeni miejskiej (m.in. Festiwal Malarstwa Monumentalnego Monumental Art, Gdańska Szkoła Muralu) oraz angażujące lokalną
społeczność (m.in. Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki).
Sławomir Czarnecki – menedżer kultury, filozof. W Instytucie Kultury Miejskiej koordynuje program
Obserwatorium Kultury. Odpowiada również za strategię public relations instytutu. Autor książki Nowa
widownia. O promocji w kulturze. Współautor raportów z badań Poszerzenie pola kultury. Diagnoza
potencjału sektora kultury w Gdańsku oraz Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa. Prowadzi zajęcia z social media w kulturze dla studentów zarządzania instytucjami artystycznymi
Uniwersytetu Gdańskiego. Wcześniej był m.in. szefem marketingu w Teatrze Wybrzeże i zajmował się
obsługą public relations kandydatury Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Pisze blog
o kulturze Widownia.
Anna Urbańczyk – koordynatorka projektów społecznych: Metropolitanki, Active Citizens – Aktywnej
Społeczności, Gdańskich Dni Sąsiadów i Gdańskich Miniatur. Absolwentka Wiedzy o kulturze (Uniwersytet Gdański), Queer Studies, Wielokulturowej Europy (Uniwersytet Adama Mickiewicza/British
Council), Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (Stowarzyszenie Willa Decjusza), Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji (Towarzystwo Edukacji
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Antydyskryminacyjnej) i Akademii Treningu WenDō – Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu
na Płeć (Fundacja Autonomia). Certyfikowana (Fundacja Autonomia) trenerka WenDō – budowanie
pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety. Aktywna w organizacjach pozarządowych, m.in. członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.
W latach 2010–2011 koordynowała polską koalicję Social Watch, która wydała współfinansowany
przez Komisję Europejską, kompleksowy raport o ubóstwie i wykluczeniu społecznym w Polsce. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w kategorii
Animacja Kultury (2008 r.).
Natalia Cyrzan – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacja: translatoryka), studiowała także aktorstwo i reżyserię w ramach stypendium na University of Northern Iowa
w Stanach Zjednoczonych. Laureatka Nagrody Rektora UG dla Najlepszych Studentów w roku 2002
oraz Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w roku 2010. W IKM pełni funkcję kierownika projektów i tworzy lub współtworzy Streetwaves, NARRACJE, cykle wykładów
i spotkań oraz koncerty realizowane zarówno w siedzibie Instytutu, jak i w innych przestrzeniach Gdańska. Zrealizowała też m.in. cykl BYOB – Bring Your Own Beamer i wydarzenie łączące muzykę i sztukę
„Pożegnanie ze światem”. Interesuje się teatrem, sztuką oraz literaturą – prywatnie tłumaczy literaturę
i poezję, m.in. Dereka Jarmana. Ostatnio rozwija swoją wiedzę w dziedzinie animal studies. Mieszka
w Górnym Wrzeszczu.
Joanna Weltrowska – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych
studiów marketingu kultury, organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Do sierpnia 2012 roku pracowniczka Biura Prezydenta ds. Kultury w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, gdzie zajmowała się m.in. koordynacją projektów kulturalnych z ramienia
Urzędu (m.in. Streetwaves, NARRACJE) oraz programami stypendialnymi dla artystów. Obecnie spe-

cjalista ds. organizacji projektów w Instytucie Kultury Miejskiej, zajmuje się projektami realizowanymi
w przestrzeni publicznej, takimi jak: NARRACJE. Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej, Opera na Targu Węglowym.
Natalia Brylowska – managerka i badaczka kultury, absolwentka porównawczych studiów cywilizacji
i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W IKM zajmuje się projektami badawczymi prowadzonymi przez Obserwatorium Kultury oraz konsultacjami społecznymi i ewaluacją działań instytucji kultury. Jest koordynatorką badań diagnostycznych prowadzonych w ramach projektu Sieć kultury.
Jako doktorantka Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ bada ścieżki
kariery młodych artystów wizualnych w Polsce. Naukowo zajmuje się badaniami środowisk artystycznych i relacją miedzy kulturą i sztuka a miastem. Autorka artykułów: „Artyści – robotnicy. Kultura w rewitalizacji terenów Stoczni Gdańskiej” (2012), „Inkubatory sztuki – nowy typ instytucji kultury” (2013),
„Tylko dostęp? Tylko obieg? Praktyki sztuki w internecie” (2016), współautorka raportu „Trajektorie
sukcesu zawodowego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury” (2015).
Karina Rojek – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Współpracuje przy realizacji
Medialabowych projektów Instytutu Kultury Miejskiej związanych z edukacją medialną oraz otwartością instytucji kultury. Redaktorka serwisu popularyzującego domenę publiczną oraz biblioteki cyfrowe
(www.szukamy.org). Angażuje się w upowszechnianie korzystania z otwartych zasobów w edukacji
oraz w propagowanie idei openGLAM. Współtwórczyni projektu „Wyszukane” – pamiątki z Gdańska
oparte na motywach zaczerpniętych z domeny publicznej. Zainteresowana głównie architekturą początku XX wieku i historią Wolnego Miasta Gdańska.
Piotr Mielcarek – wydawca i tłumacz (ukończył podyplomowe Studium Przekładu Literackiego na
Uniwersytecie Jagiellońskim, autor przekładów z języka angielskiego). W ubiegłych latach koordynator działań wydawniczych Stowarzyszenia A KuKu Sztuka, redaktor naczelny wydawnictwa Area.
Z wykształcenia socjolog kultury (absolwent Uniwersytetu Gdańskiego). W IKM odpowiada za projekty
wydawnicze.
Marta Bednarska – w Instytucie Kultury Miejskiej zajmuje się kontaktami z przedstawicielami mediów
i komunikacją działań instytucji. Organizatorka konferencji „Marketing w kulturze. Komunikacja – trendy
– praktyka”. Absolwentka psychologii organizacji, zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe content marketing, storytelling i webwriting. Stażystka programu
Narodowego Centrum Kultury „Kurs na kulturę” (2011), który realizowała w biurze Gdańsk 2016, w dziale
PR. Pracowała jako Junior Account Manager w studiu brandingowym ENGRAM, gdzie pisała też teksty
do bloga: brandingowy.pl (2012). O zachowaniach w mediach społecznościowych opowiadała podczas
Social Media Show w Gdańsku oraz pisała na łamach „Marketingu w Praktyce”. Miłośniczka gdańskiej
literatury, historii i legend. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, jest rzecznikiem prasowym Chorągwi Gdańskiej ZHP i kieruje komunikacją projektu Światowe Jamboree Skautowe 2023.
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Monika Serafin – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (filologia polska) i Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie (podyplomowe studia menedżerów kultury). Monika Serafin zajmuje się w Instytucie
Kultury Miejskiej public relations i komunikacją internetową (kanały społecznościowe, strona www 
i strony projektów). Organizatorka konferencji „Marketing w kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka” (2016 i 2017). Monika Serafin współpracowała wcześniej w agencji interaktywnej 3xW i start-upie
5pillows, gdzie koordynowała działania związane z marketingiem internetowym i promocją. Lokalna
Przewodniczka po kolekcji malarstwa monumentalnego na Zaspie oraz Stoczni Gdańskiej szlakiem
kobiet. Prywatnie – zawsze uśmiechnięta miłośniczka street artu i Gdańska.

Jolanta Bielawska – absolwentka studiów magisterskich (cybernetyka ekonomiczna i informatyka)
i podyplomowych (technika i organizacja handlu zagranicznego) Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyła w licznych kursach związanych z zarządzaniem projektami i marketingiem. Ma licencję przewodnika turystycznego po Trójmieście z prawem oprowadzania w języku angielskim. Od 1982 roku
związana z przedsiębiorstwami zajmującymi się handlem morskim, gdzie wdrażała i testowała systemy komputerowe. Od 1992 roku kierowała biurami zarządu firm MAERSK Line, Inter Marine i Genfer
Lloyd. Od kwietnia 2009 roku zarządzała sekretariatem w biurze Gdańsk 2016, od marca 2011 prowadzi sekretariat IKM.

Ewa Przybojewska – studiowała prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach
2008–2011 była menedżerem ds. administracji i finansów w zespole przygotowującym kandydaturę
Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W IKM odpowiada za zamówienia publiczne oraz
wspiera pozostałych pracowników w sprawach formalnoprawnych (opiniowanie umów, rozliczenia
projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych). Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi z sektora kultury, m.in. Stowarzyszeniem Teatr Wiczy i Fundacją Gdańska Szkoła Muralu.
Jej pasje to żeglarstwo, gry planszowe.

Larysa Sałamacha – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie studentka
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Związania z IKM od lipca 2012 roku, w którym współprowadzi
sień IKM. Zaangażowana w organizację projektów kulturalnych i społecznych. Interesuje się różnymi
zjawiskami w kulturze, zwłaszcza działaniami w przestrzeni miasta.

Tadeusz Szarowski – absolwent zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych na Uniwersytecie Szczecińskim, bankowości i ubezpieczeń w Wyższej Szkole Zarządzania w Słupsku, ukończył
także studia podyplomowe: zarządzanie administracją publiczną oraz audyt wewnętrzny na Politechnice Gdańskiej. Główny księgowy Instytutu Kultury Miejskiej, prowadzi dział kadr, dba o wypoczynek
i urlopy zespołu.

Agata Andrasiak – w IKM koordynatorka programu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie
pomorskim. Miłośniczka badań ewaluacyjnych i diagnostycznych, ukierunkowanych na doświadczanie przez badanego siebie i świata w procesie uczenia się (poprzez projektowanie, badanie i działanie). Z wykształcenia doktor nauk społecznych (Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki
Specjalnej), pedagog, animatorka społeczno-kulturowy oraz ewaluatorka projektów i programów społecznych. Współtwórczyni projektów animacyjnych realizowanych ze społecznością lokalną w różnym
czasie i przestrzeni, najczęściej z dziećmi i młodzieżą bądź dla nich. Od 2016 trenerka w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Z zamiłowania twórczyni rzemiosła artystycznego, uczestniczka rajdów rowerowych i pieszych.

Sabina Orzechowska – ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek matematyka
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studium zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach przez niemal 20 lat zajmowała się zagadnieniami informatycznymi, pełniąc
różne funkcje, początkowo w telekomunikacji, później w gospodarce morskiej. W kolejnym etapie pracy
zawodowej kilka lat zgłębiała tajniki bankowości. Obecnie pracuje w IKM na stanowisku specjalisty ds.
księgowości. Interesuje się filmem, szczególnie dokumentalnym, oraz literaturą, zwłaszcza reportażem.
Bartosz Więcławski – absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie słuchacz filologicznych Studiów Doktoranckich z zakresu filmoznawstwa. Od 2011 roku związany z IKM, gdzie zajmuje się realizacją i promocją m.in. takich wydarzeń, jak Narracje czy Gdańskie Spotkania Tłumaczy
„Odnalezione w tłumaczeniu”.
Katarzyna Buczek – absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe
dyplomacja kulturalna i creative diplomacy. Była stażystką w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki. Posiada siedmioletnie doświadczenie
w pracy w korporacjach międzynarodowych w roli menedżera i planisty oraz w realizacji wydarzeń
kulturalnych. Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach związanych z zarządzaniem marką,
organizacją imprez – event manager u Philipa Bernersa oraz kreowaniu promocji marek narodowych,
wytworów kultury i profesjonalnych działań w tym zakresie. W Instytucie Kultury Miejskiej koordynuje
program Otwarty IKM. W wolnym czasie lubi podróże, kino, literaturę oraz malarstwo – zwłaszcza
twórczość meksykańskiej malarki Fridy Kahlo.
Ana Matusevič – absolwentka filologii rosyjskiej i politologii na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła
studium zarządzania organizacjami pozarządowymi w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej tłumaczka i koordynatorka projektów skierowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
obecnie specjalistka ds. promocji i organizacji projektów literackich w Instytucie Kultury Miejskiej ‒
m.in. Europejskiego Poety Wolności i Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”. Z pasji fotografka i blogerka.
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Współpracownicy i współpracowniczki

Anna Perz – absolwentka architektury i urbanistyki na Politechnice Gdańskiej, doktorantka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Badaczka architektury Gdańska przełomu XIX i XX wieku. Od
ponad dziesięciu lat zajmuje się szeroko pojętym przewodnictwem turystycznym, przede wszystkim
w Trójmieście i województwie pomorskim. Brała udział w projektach edukacyjnych organizowanych
przez Fundację Centrum Solidarności i Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni. We współpracy z Łukaszem Darskim prowadzi cykl subiektywnych spacerów po trójmiejskich dzielnicach: Nowym Porcie, Przeróbce, Stogach, Oruni, Biskupiej Górce, Żabiance, Olszynce i Siedlcach – w ramach
projektu Streetwaves (2011–2013), oraz po Sopocie Kamiennym Potoku w ramach organizowanego
przez Stowarzyszenie A KuKu Sztuka projektu Off centre/Poza centrum (2011).
Marta Mirońska – studentka ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Z IKM związana od
samego początku jego istnienia. Współprowadziła sień IKM, obsługuje wydarzenia kulturalne, a także
koordynuje inicjatywy poświęcone dzieciom i młodzieży, m.in. cykliczne spotkania Dziecięcego Klubu
Filmowego. Pasjonują ją przede wszystkim muzyka, kino, teatr i języki obce. Uwielbia podróżować,
gotować i uprawiać sporty (tenis, koszykówka, snowboard).
Agnieszka Urbańska – absolwentka kulturoznawstwa o specjalizacji animacja i upowszechnianie
kultury na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie studentka Akademii Sztuk Pięknych. Z Instytutem Kultury Miejskiej związana na początku jako wolontariuszka, potem stażystka, aktualnie współprowadzi
działania w sieni IKM. Interesuje się animacją kultury, organizacją imprez masowych, interwencjami
w przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczności lokalnych oraz grup narażonych na wykluczenie.
Kocha festiwale, uwielbia ludzi, Gdańsk i morze. Jej największym marzeniem, obok skoku ze spadochronem, jest stworzenie autorskiego festiwalu muzycznego.
Halina Grabowska – absolwentka kulturoznawstwa o specjalizacji animacja i upowszechnianie kultury na Uniwersytecie Gdańskim. Z Instytutem Kultury Miejskiej związana od 2014 roku, początkowo

inst y tut kultury miejskiej   inspirujemy | wspier amy | t worz ymy

73

jako stażystka. Obecnie współprowadzi Punkt Informacji Kulturalnej i działania sieni. Uczestniczyła
w licznych warsztatach i szkoleniach związanych z zarządzaniem projektami i promocji w kulturze.
Lubi kontakt z ludźmi, interesuje się przede wszystkim szeroko pojętą przestrzenią, sposobami ożywiania miasta i aktywizacji społeczeństw.
Marcin Fedoruk – filolog polski o specjalności kulturoznawczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał
w różnych instytucjach samorządowych. Pracował m.in. jako: muzealnik, urzędnik, reporter telewizyjny, bibliotekarz, rzecznik prasowy. W Instytucie Kultury Miejskiej administruje serwisem internetowym
Planer.info.pl. Współpracuje przy działaniach promocyjno-wydawniczych. Miłośnik fotografii. Przygodny publicysta, bywa też autorem wierszy.
W 2016 roku współpracowaliśmy również z Anną Jankowską (pomoc przy koordynacji projektów,
m.in ODCINKI, NARRACJE), Martą Kąkel (pomoc przy koordynacji projektów m.in. Gdańskie Dni Sąsiadów), Błażejem Malewickim (obsługa techniczna wydarzeń), Wojciechem Unterschuetz (obsługa
techniczna wydarzeń).
W latach 2012–2015 nasz zespół tworzyli także: Waldemar Ślefarski – koordynator projektów
m.in. Wspólny Pokój; Sebastian Tyrakowski – koordynator projektów międzynarodowych; Paweł Kaftański – koordynator współpracy sektorowej; Przemysław Szczygieł – pracownik Punktu Informacji
Kulturalnej; Anika Połom – pracowniczka Punktu Informacji Kulturalnej; Agnieszka Fortenbach – pracowniczka Punktu Informacji Kulturalnej; Wojciech Wojnowski – koordynator działań w sieni i spraw
technicznych; Aleksandra Halicka – koordynatorka projektu „Odnalezione w tłumaczeniu”; Katarzyna
Mejna – public relations; Philip Szymankiewicz – odpowiedzialny za obsługę techniczną projektów
i sieni IKM.
Przez cały okres działalności współpracujemy z licznym gronem stażystów, którzy najczęściej
rekrutują się ze studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Jesteśmy stałym partnerem programu stażowego Narodowego Centrum Kultury, współpracujemy też między innymi z programem stażowym
Integralia i Urzędem Pracy.

IKM w Kunszcie
Wodnym

Instytut Kultury Miejskiej od 2018 roku będzie działał w Kunszcie Wodnym, tym samym zyska przestrzeń na poszerzenie statutowej działalności, zwłaszcza sale do prowadzenia warsztatów, spotkań,
cyklów wykładów czy projekcji filmowych. Instytucja nadal będzie działać w przestrzeni publicznej
Gdańska, w dzielnicach i tymczasowo adaptowanych przestrzeniach. W Kunszcie Wodnym znajdzie
się również makieta Śródmieścia Gdańska.
W nowej lokalizacji zachowany zostanie otwarty charakter Instytutu Kultury Miejskiej. W budynku
znajdą się m.in. strefa coworkingowa, księgarnia miejska, przestrzenie szkoleniowe, sala audytoryjna
i klubokawiarnia. W ramach IKM będzie nadal działać Obserwatorium Kultury.
„Chcemy, by nowe miejsce było przyjazne organizacjom pozarządowym, niezależnym twórcom,
artystom, organizatorom wydarzeń” – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej.
Instytut Kultury Miejskiej zyska korzystniejsze warunki do prowadzenia działań, które dotąd realizowane były w zaadaptowanej sieni kamienicy przy Długi Targ 39/40, gdzie obecnie znajduje się biuro
instytucji, lub w pomieszczeniach zaprzyjaźnionych instytucji. W Kunszcie Wodnym znajdą się m.in.
trzy sale szkoleniowe i/lub konferencyjne. Powiększy się przestrzeń do organizacji spotkań autorskich,
wykładów i debat. W budynku będzie się mieściła sala audytoryjna na ok. 180 miejsc siedzących.
Kunszt Wodny powstaje w ramach inwestycji Forum Gdańsk realizowanej w partnerstwie publiczno-prywatnym miasta Gdańsk z Multi Corporation (znany pod techniczną nazwą Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska).
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inspirujemy | wspieramy | tworzymy
Tworzymy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, badamy zmiany w kulturze, inspirujemy do
działania oraz wspieramy sektor kultury w Gdańsku i regionie.
Działamy dla mieszkańców dzielnic Gdańska i wspólnie z nimi. Jesteśmy otwartą instytucją
kultury, do której można regularnie przychodzić na tematyczne wykłady, cykle filmowe,
kameralne koncerty, warsztaty rękodzieła i praktyczne szkolenia.
Organizujemy festiwale (sztuki w przestrzeni publicznej, literackie), akcje miejskie i spacery
z przewodnikami, prowadzimy badania w Obserwatorium Kultury i wydajemy książki. Interesuje
nas kultura otwarta, związana z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępna dla mieszkańców
i razem z nimi współtworzona.

