
WOLNOŚĆ, SZTUKA, TECHNOLOGIA
Podtekstem do tegorocznej edycji WEFCON jest przełamywanie granic możliwości 
dzięki technologii, ale także nowe wynikające z adaptacji technologii zagrożenia.

Od roku 2009 co roku spotykamy się by dyskutować o sztuce, technologii, 
zmianach i horyzoncie artystycznego i cywilizacyjnego rozwoju. W wąskim 
gronie osób skupionych na postępie i jego konsekwencjach w naszych dyskusjach 
dotychczas udawało się przewidywać niektóre technokulturowe dylematy. Wraz z 
każdym nowym krokiem postęp nas inspiruje ale czasem także niepokoi. 
Technologia to nie tylko “nowe zabawki”. Niektóre z jej wytworów stały się 
mieszkańcami w naszych domach, bez wielu z nich nie możemy  się obyć. Możemy 
tworzyć lepiej i szybciej, i możemy dzielić się tym ale też... czasami ledwie 
dostrzegamy co w tym procesie naprawdę jest ważne...

Czy tak powinna wyglądać technologiczna wolność? Czy technologia zapewnia 
wolność? A może jest wręcz przeciwnie? Jakie jest wasze zdanie?

Podczas WEFCON w dyskusji zabiorają głos zarówno Twórcy jak i odbiorcy sztuki, a 
także osoby partycypujące w popkulturowym aspekcie rozwoju kultury. W tej 
wolnej dyskusji publiczność i zaproszeni goście mają szansę dotknąć nieznanego.

W tym roku zaprosiliśmy osoby wnoszące wiele do dyskusji z pogranicza 
technologii i kultury, są to między innymi:
Borys Stokalski  - inicjator Debaty „Ewolucja kultury”
Roch Forowicz - autor projektów dotykających zagadnień prywatności, dozoru i 
wolności jako takiej: “Opticon”, „Interception”, “Detection”
Jacek Szymczak - Filmowiec, dokumentalista, autor dokumentu  “Szum”
Mikołaj Harasimiuk  - dziennikarz i muzyk, współtwórca grupy Snow Crash Trio
Krzysztof Cybulski  - artysta medialny, muzyk, współtwórca projektu PanGenerator
Katarzyna Szymielewicz - prawniczka, prezeska Fundacji Panoptykon 
Mariusz Adamiak - promotor kultury jazzowej i kurator Warsaw Summer Jazz Days
Mateusz Tracz - Mateusz tracz reżyser radiowy, 
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AGENDA
WOLNOŚĆ, SZTUKA, TECHNOLOGIA
Pt, 16.11.2012  do 24.12.2012 Entrance 3  - trzecia odsłona instalacji dźwiękowej 
dla Galerii Zachęta autorstwa  Jarosława Grzesicy przy współprcy z chińskim 
artystą Zen Lu, zrealizowana na okoliczność Chop Fsetival (pomost dźwiękowy 
Warszawa - Shenezen)

30.11
Pt, 30.11.2012 g 20.30 Chop Festival - Shenzen/ Hong Kong - podsumowanie i 
prezntacja polsko Chińskiego projektu Festiwalowego: Grzegorz Bojanek, Mateusz 
Bąkała, Piotr Michałowski
Pt, 30.11.2012 g 21.30 Digital Sculpture For Analog Sounds - Prezentacja kolejnej 
odsłony miedzynarodowego projektu artystycznego, pod kierownictwem 
artystycvznym Przemysława Moskala
Pt, 30.11.2012 g 22.00 Gold Plated Face and  Artur Endler - Endless Pleasures  - 
sound painting - live performance na dźwięk i farbę
Pt, 30.11.2012 g 22.00 Scena otwarta

01.12
Do współtworzenia części warsztatowej zaprosiliśmy:

Andrzej Starzyk - Looptrotter Audio Engineering - Twórca analogowego sprzętu 
masteringowego
Maciej Polański - twórca serwisu MUSONEO, dziennikarz, szkoleniowiec, 
producent muzyczny

Prezentacje artystyczne podczas WEFCON - w ramach Warsaw Electronic 
Festival 2012

Sb, 01.12.2012 g 17.00 Otwarcie WEFCON
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Sb, 01.12.2012 g 17.15 MUSONEO, Maciej Polański
Sb, 01.12.2012 g 17.45 Looptrotter Audio Engineering - prezentacja i dyskusja
Sb, 01.12.2012 g 18.15 Mateusz Tracz - Słuchowisko Radiowe, nowa forma
Sb, 01.12.2012 g 18.45 Przerwa
Sb, 01.12.2012 g 19.00 Jacek Szymczak Film “Szum”, dyskusja
Sb, 01.12.2012 g 19.45 Borys Stokalski  - inicjator Debaty „Ewolucja kultury”,
Sb, 01.12.2012 g 20.15 Roch Forowicz  - “Opticon”
Sb, 01.12.2012 g 20.45 Katarzyna Szymielewicz - Fundacja Panoptykon
Sb, 01.12.2012 g 21.15 Mariusz Adamiak - Jazzarium.pl
Sb, 01.12.2012 g 21.45 Krzysztof Cybulski  - PanGenerator
Sb, 01.12.2012 g 22.15 Przerwa
Sb, 01.12.2012 g 22.30 Cyberkultura, Cyberpunk - Rozmowa z twórcami projektu 
Snow Crash Trio
Sb, 01.12.2012 g 22.45 Snow Crash Trio - koncert grupy artystów audio wizualnych 
inspirowanych technologią i estetyką cyberpunk

Linki do poprzednich edycji WEFCON:

WEFCON 2009 http://wef.pl/wefcon/
WEFCON 2010  http://wef.pl/wefcon2010/
WEFCON  2011 http://wef.pl/wefcon2011/

WEFCON na stronie Fundacji Sztuka i Technologia:
http://fundacja.wef.pl/index.php?/stale/wefcon/

Organizator: Fundacja Sztuka i Technologia
Współorganizator: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Partnerzy:
Intel

Artyści, Prelegenci

Artur Endler - Artysta, malarz, improwizator, uprawia malarstwo olejne, rzeźbę, 
pracuje między innymi z techniką suchej igły. Obrazy Edlera, przepełnione 
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emocjonalnym drżeniem, niepokojem, przekazują siłę statycznego umysłu. 
Humanizm miesza się w twórczości Endlera z iracjonalną dynamiką jaźni, która 
oddala nas od biegu cywilizacji i skłania do przyjrzenia się potencjałowi 
zatrzymanego czasu. 
Artur Endler maluje live w sprzężeniu zwrotnym z dźwiękiem powstającym 
podczas performance Gold Plated Face.

Grzegorz Bojanek - Grzegorz jest współtwórcą i szefem artystycznym projektu 
ChoP, który jest polem działalności artystów z Chin i Polski. Grzegorz jest także 
twórcą muzyki ambient, promotorem  oraz założycielem internetowego labelu 
www.etalabel.com. Jako twórca konsekwentnie realizuje zamysł wprowadzania 
nagrań terenowych i brzmień elektroakustycznych do swoich kompozycji, które są 
połączeniem nowoczesnej melodyki, ambientu a często też noisu. Współpracował z 
wieloma artystami z całego świata, w tym z Kanady, USA i Chin. Grzegorz jest 
współtwórcą projektu ChoP, który jest polem działalności artystów z Chin i Polski. 

Matusz Bąkała - Artysta eksplorujący przestrzeń muzyki elektroakustycznej, 
eksperymentalnej, noise, muzyki konkretnej i nagrań terenowych. Współpracuje z 
Warsaw Electronic Festival (WEFrec.), Lona Records, IHM Records, NikoLabel. Jest 
jednym z założycieli Mind Twisting Records oraz szefem wydawniczego ramienia 
Fundacji Sztuka i technologia, wydawnictwa WEFREC.

Piotr Michałowski - Kompozytor, producent, muzyk. Muzyką elektroniczną 
zajmuje się od przeszło 9 lat i skupiony głównie wokół jej delikatniejszych odmian. 
Od 2008 roku ściśle współpracuje z Fundacją Sztuka i Technologia występując 
również na imprezach i festiwalach organizowanych przez fundację. W ramach 
projektu wspołpracy polsko-chińskiej ChoP wziął udział w trasie koncertowej ChoP 
Euro Tour 2011 w czerwcu 2011 roku oraz chińskiej trasie ChoP China Tour 2011 w 
październiku 2011. 

Snow Crash Trio to nowa, powstała w listopadzie 2011, sytuacja na
scenie live electronics/post-rock. Nazwa formacji pochodzi od tytułu książki Neala 
Stephensona - "Snow Crash" (tyt. pol. "Zamieć"). Grupa tworzy swoisty soundtrack 
do nieistniejącego filmu, lub jak kto woli 'muzyczny podkład' do czytania książki. 
Stylistycznie Snow Crash Trio to połączenie elektroniki z pod znaku IDM, glitch i 

WOLNOŚĆ, SZTUKA, TECHNOLOGIA

WEFCON2012
.............Zachęta 30.11 - 01.12.2012.............

Siedziba: / Hedquarters:
ul. Rynek 14

05-126 Nieporęt
Poland

http://www.etalabel.com
http://www.etalabel.com


trip-hop z brzmieniami gitarowo-perkusyjnymi. LaL, Banian i Miki, znają się 
prywatnie i muzycznie od lat. Wspólnie pracowali na przełomie 2005/2006 na 
debiutanckim albumem KERD "KERD" (LaL jako producent, Banian i Miki jako 
muzycy). To, że będą pracować znów było w zasadzie tylko kwestią czasu. Pojawia 
się pomysł na zespół grający live muzykę elektroniczną z cyberpunkowym 
pazurem. Po pierwszym 'magicznym' jam session na laptop, gitarę i bębny, sprawa 
się krystalizuje. Powstaje Snow Crash Trio! Show w wykonaniu SCT to 
multimedialne widowisko, na scenie trzech, wspomnianych muzyków, a na ekranie 
umieszczonym za sceną specjalnie stworzone przez Łukasza Traczyka wizualizacje. 
Jak dotąd zespół występował na festiwalu WUJek 2012, podczas Letniej Akcji 
Teatralnej w Teatrze Druga Strefa, w Centrum Sztuki Współczesnej i dwukrotnie w 
warszawskim klubie Chwila.

linki: http://soundcloud.com/snow-crash-trio
http://www.youtube.com/channel/UCAr0-FJ1j6mCUgpmgIjQJrw

Borys Stokalski, Inicjator Debaty „Ewolucja kultury”, miłośnik kultury i 
technologii, współzałożyciel i jeden z głównych udziałowców, a obecnie prezes spółki 
Infovide-Matrix. 
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dr Jacek Szymczak - Autor filmu dokumentalnego “Szum”, reżyser, operator 
obrazu, producent. Wszechstronne umiejętności łączy jeden wspólny mianownik: 
nowe sposoby komunikacji z widzem, formalne środki wyrazu i fascynacja obrazem 
i dźwiękiem. Tą dziedzinę wiedzy nieustannie zgłębia a zdobytą wiedzą chętnie się 
dzieli. Na co dzień zajmuje się pracą nad telewizyjnymi i internetowymi formatami. 
Wiedzę praktyczną opisał również w pracy naukowej zdobywając tytuł doktora 
sztuki filmowej i telewizyjnej w PWSFTViT. Posiada duże doświadczenie 
realizacyjne przy produkcjach stacji TVN (2001-20012) gdzie współtowrzył ok 50 
programów dokumetlanych (min. „Cela”, „Szpieg”) Warsztat filmowy zdobywał w 
filmie fabularnym równolegle studiując (1995-2002) (Pracował przy filmach 
„Kiler”, „Przedwiośnie” „Na Koniec świata”, „1409”) Produkuje i reżyseruje filmy 
niezależne (1995-20010) („Piwnice Diabła”,“Film Spring Man” ,“Big Han Adam 
Hanuszkiewicz”, “Pod ciśnieniem”, “Zdobywcy Nieba”), wielokrotnie nagradzane  na 
festiwalach oraz emitowane w telewizji. Jest autorem scenariuszy oraz reżyserem 
kilkudziesięciu obrazów do muzyki (teledysków) oraz reklam.

Katarzyna Szymielewicz, prawniczka, prezeska Fundacji Panoptykon. Fundacja 
PANOPTYKON powstała w kwietniu 2009 r. Jej celem jest działanie na rzecz 
ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju „społeczeństwa nadzorowanego” – 
współczesnych form kontroli i nadzoru nad społeczeństwem. 
W obszarze zainteresowania Fundacji znajdują się takie zagadnienia jak: 
powstawanie i rozbudowa baz danych, rozwój monitoringu wizyjnego, retencja 
danych telekomunikacyjnych, wykorzystywanie technologii biometrycznych, 
uprawnienia służb specjalnych, techniki nadzoru nad pracownikami, praktyki 
kontroli przepływu informacji w Internecie.

http://panoptykon.org/

Krzysiek Cybulski - kompozytor, basista, eksperymentator, od kilku lat zgłębiający 
temat cyfrowego przetwarzania dźwięku, głównie w kontekście występów na żywo. 
Na bazie doświadczeń z improwizacją przy pomocy tradycyjnych instrumentów, 
stworzył w środowisku modularnym "Reaktor" własny live setup, umożliwiający w 
pełni improwizowane występy. Od 2008 r. członek społeczności Warsaw Electronic 
Festival.
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Mateusz Tracz, lat 29, prawnik, dziennikarz, reżyser radiowy, aktor, wokalista.
Przez 13 lat członek chóru młodzieżowego przy Teatrze Wielkim - Operze
Narodowej w Warszawie, przez 4 lata wokalista warszawskich klubów (z
repertuarem standardów jazzowych "La vie en jazz"), przez 3 lata aktor
Teatru Literackiego. Jego słuchowisko dyplomowe "Emil chce spać!" z udziałem 
wybitnych polskich artystów otrzymało 6,5/10 pkt na etapie selekcji finałowej
konkursu New York Festival of Arts 2012 w Nowym Jorku, w kategorii
Students, Best Comedy. Asystent Miriam Aleksandrowicz przy produkcji 
słuchowiska radiowego "Ulica starej baśni" w Radiu Bajka oraz asystent Janusza 
Kukuły przy produkcji słuchowiska "Czarne podniebienia" i kilku odcinków serialu
radiowego "Motel przy drodze" w Teatrze Polskiego Radia.

Maciej Polański, Musoneo.pl
Maciej polański jest założycielem i redaktorem naczelnym portalu Musoneo.pl. 
Maciej jest także producentem i szkoleniowcem. Przez blisko trzy lata prowadził 
największy w Polsce magazyn muzyków i realizatorów dźwięku Estrada i Studio. 
Musoneo to unikalny, nowoczesny system samokształcenia i zarazem portal 
oferujący intensywne kursy wideo online dla muzyków i realizatorów dźwięku. Na 
musoneo.pl znajdziemy m.in. kursy obsługi systemów Steinberg Cubase i Ableton 
Live. Perełkami w ofercie Musoneo są: prezentacja procesu produkcji remiksu 
utworu King Bruce Lee Karate Mistrz oraz pierwszy w Polsce kurs masteringu 
online, pt. Mastering z Izotope Ozone 5.
http://musoneo.pl
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Jarek Grzesica - Kurator i założyciel Warsaw Electronic Festival, Prezes Fundacji 
Sztuka i Technologia zajmujący się promocją projektów nowo medialnych, 
producent i promotor sceny muzyki elektronicznej i eksperymentalnej, dziennikarz 
muzyczny, autor testów i warsztatów związanych z zagadnieniami 
technologicznymi produkcji dźwiękowej i wizualnej. Twórca eksprymentujący z 
dźwiękiem, syntezą i dekonstrukcją przestrzeni dźwiękowych (pod pseudonimem 
artystycznym Gold Plated Face). W 2005 stypendium US Department of State 
"Curent Trends in Media Art". Autor projektów radiowych: Audycja Future Shock w 
Jazzradio. Współautor: Future Sessions - nocne koncerty radiowe w Polskim Radio 
prowadzone z mateuszem Kwiatkowskim, związane z wykonawcami promowanymi. 
Autor instalacji dźwiękowych, między innymi “Entrance1”, “Entrance2”, 
“Entrance3” dla Galerii Zachęta, Kurator projektu Digital Sculptures for Analog 
Sounds.

Roch Forowicz -W roku 2005 ukończył Pracownie Multimedialnej Kreacji 
Artystycznej na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 
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roku 2007 pracuje jako asystent w Międzyuczelnianej Pracowni Multimedialnej 
Kreacji Artystycznej na ASP w Warszawie. Od roku 2007 organizuje Upgrade!
Warsaw. Kurator i współzałożyciel galerii 2.0 w Warszawie. Uczestnik licznych 
wystaw i festiwali. Aktywność Forowicz to radykalna działalność, często 
przejawiająca się nielegalnymi interwencjami o charakterze haktywistycznym, 
polegającymi na przechwyceniu i wykorzystaniu technologicznych urządzeń wbrew 
woli ich twórców.

„INTERCEPTION 5” 2012

„Optikon” jest wizualizacją powstałą w wyniku przekształcenia trójwymiarowej 
bryły o szklistej postaci. Transparentna forma – o obłym i organicznym kształcie – 
generowała podczas procesu  transformacji liczne złudzenia optyczne oraz refleksy 
kaustyczne. W ramach akcji artystycznej „INTERCEPTION 5” wizualizacja 
„Optikon” zastała nielegalnie włączona do systemu monitoringu – CCTV na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Obraz przesyłany z jednej z kamer 
przemysłowych został przechwycony, połączony z wizualizacja, a następnie 
zaimplementowany ponownie do systemu. Ochrona na swoim ekranie kontrolnym 
mogła dostrzec wizualizację, nałożoną na obraz monitorowanych pomieszczeń.
Akcja w paradoksalny sposób stała się polem kontaktu pracowników ochrony z 
artystyczną zawartością budynku, w którym pracują. Na co dzień mają do 
czynienia ze skaczącymi, niezbyt dokładnymi obrazami przestrzeni usługowych 
(przejść, parkingu, korytarzy). Nie obcują z wiedzą i „porywami ducha” obecnymi w 
pomieszczeniach, gdzie prowadzona jest merytoryczna działalność uczelni. 
Niejasne pochodzenie przekształcającej się formy i anektowanie przez nią 
monitorów dozoru, aktywizowało znużonych odbiorców podobnych obrazów. 
Interwencja stała się dla nich ćwiczeniem na koncentrację uwagi.
Wizualizacja „Optikon” powstała przy współpracy z kompozytorem Edwardem 
Sielickim, autorem muzyki. Podziękowania dla Edwarda Sielickiego oraz dla Artura 
Rozmysła
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