
Założeniem przedsięwzięcia Basen jest zainicjowanie 

spotkania grupy młodych artystów, działających 

w obszarze różnych mediów. Do udziału w projekcie 

zaproszono dziesięciu twórców, którzy posługują się 

nie tylko fotografi ą, ale również wideo, instalacją, 

obiektem, etc. Każdy z nich, zgodnie z formułą procesu 

w konstrukcji, w udostępnionych kadziach Browaru 

Mieszczańskiego, będących niegdyś basenami na 

piwo, stworzy i zaprezentuje swoją pracę nawiązującą 

do medium fotografi cznego.

Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy odno-

szącej się do medium fotografi cznego, niekoniecznie 

jednak będącej pracą fotografi czną. Udostępniona 

artystom przestrzeń starych kadzi stwarza dodatkowy 

kontekst planowanego wydarzenia. Przestrzeń ta 

generuje specyfi czną sytuację, w której widz usy-

tuowany jest ponad basenem i obserwuje ją z góry, 

stamtąd też ogląda prace. Sytuacja, którą chcemy 

w ten sposób sprowokować, to symboliczny wgląd 

w fotografi ę, rozumianą nie jako kawałek papieru na 

ścianie, ale bogaty język form i znaczeń. 

Często fotografia postrzegana jest jako zupełnie 

odrębna dziedzina sztuki lub nawet coś poza jej 

nawiasem, kojarzona wyłącznie z działaniami 

dokumentalnymi i czystą rejestracją. Odrębność foto-

grafi i podkreśla istnienie ukierunkowanych jedynie na tę 

dziedzinę działań i wydarzeń, takich jak festiwale i targi 

fotografi i czy magazyny i galerie dedykowane wyłącznie 

temu medium. Taki stan rzeczy skutkuje trwaniem 

pewnej luki, dystansu pomiędzy światem fotografi i 

a światem sztuki. Postawienie pytań o celowość i zna-

czenie owej luki, a także podjęcie próby jej symboliczne-

go wypełnienia, to istotne zadanie projektu. Fotografi a 

bowiem to nie jedynie oddzielna dyscyplina, lecz przede 

wszystkim jedna z form artystycznej wypowiedzi i jako 

taką właśnie postrzegają ją zaproszeni artyści.

Współpraca przy powstawaniu prac stworzy płaszczyznę 

wymiany myśli i integracji, będąc ważnym elementem 

projektu, a jednocześnie wpisze go w kontekst całości 

festiwalu dedykowanego w tym roku Konstrukcji 

w procesie.     

Filip Berendt

Absolwent Wydziału Fotografi i Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, Wydziału Grafi ki  na Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi oraz studiów podyplomowych z zakresu rzeźby  
w Royal College of Art w Londynie. Głównie w swojej 
twórczości podejmuje wątki związane  z przetworzeniem, 
rozbijaniem utrwalonych znaczeń i odczytań. Berendt jest 
stypendystą  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Był fi nalistą SittcommAward oraz polskiej edycji Henkel 
Art Award. Swoje prace wystawiał m.in. Gulbenkian 
Galleries, Royal College of Art,  galerii Studio, Centrum 
Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdańsk, Galerii lokal_30 
w Warszawie/Londyn.  Publikował m.in. w Piktogramie, 
ROJO Magazine OCHO, Yvi Magazine, Picnic magazine. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.

Przemek Branas

Student Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Związany z Pracownią Sztuki Performance 
prowadzoną pod kierunkiem profesora Artura Tajbera. 
Interesuje się fotografi ą  konceptualną, wideoartem, per-
formancem oraz od niedawna obiektem. Niejednokrotnie  
w swoich realizacjach posługuje się różnymi mediami, tym 
samym tworząc konglomerat intermedialny.

Mateusz Choróbski

Ukończył fotografi ę na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu gdzie studiował również Krytykę i Promocję 
Kultury. Obecnie student Sztuki Mediów na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie oraz członek Międzywydziałowej 
Specjalności Multimedialnej na Akademii Muzycznej Fry-
deryka Chopina w Warszawie. Jego projekt DIVING został 
nominowany do SHORE TO SHORE video art biennale 
w Waszyngtonie oraz był prezentowany podczas YOUNG 
POLISH VIDEO ART FROM POLONAD w KUMU w Taliinie 
w Estonii. Autor indywidualnych wystaw m.in w Galerii 
ON w Poznaniu. Wybrane wystawy zbiorowe m.in w MWW 
we Wrocławiu, Salonie Akademii w Warszawie, Bunkrze 
Sztuki w Krakowie, Galerii Manhatan w Łodzi. Uczestniczył 
w 7 biennale fotografi i w Poznaniu.

Przemek Dzienis

Mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwent Łódzkiej 
Filmówki. W swojej pracy, głównie  skupia się na portrecie, 
przy tworzeniu, którego korzysta z możliwości związanych 
z digitalizacją medium. Często dzięki temu wzmacnia 
trudne do uchwycenia naturalne efekty związane 
z portretem, które budują specjalną atmosferę jego prac, 
łącząc w sobie piękno i niepokój. Dzienis realizuje również 
rzeźbiarskie instalacje, które reinterpretują momenty 
fotografi czne.

Andrew Jan Hauner

Urodzony w 1987 w Nowym Jorku. Student Instytutu 
Twórczej Fotografi i na Śląskim Uniwersytecie w Opavie 
oraz Faculty of Arts na Charles University w Pradze. Brał 
udział w licznych wystawach i przeglądach sztuki m.in.: 
Já, ty, my w Galerii FF w ramach Fotofestiwalu, Blatenský 
fotofestivalu,  Prague Photo. Autor tekstów dla magazynu 
Ateliér. Mieszka i pracuje w Pradze.

Tomasz Koszewnik

Urodzony w 1986 roku w Białymstoku. Mieszka i pracuje 
w Poznaniu, gdzie studiuje Intermedia na Uniwersytecie 
Artystycznym (2010-). Studiował Antropologię kultury na 
Uniwersytecie Warszawskim (2007-2010), oraz wizytująco 
w Pracowni Działań Przestrzennych profesora Mirosława 
Bałka na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  Autor 
instalacji i działań performance. Pracuje z dźwiękiem, 
wideo oraz rzeźbą.

Karol Kaczorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studium ZPAF, 
obecnie student ostatniego  roku Sztuki Mediów na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestniczył m.in. 
w sekcji Show Off  Miesiąca Fotografi i w Krakowie oraz wy-
stawie AAAkupnkura w ramach projektu KordegardAART!. 
Oprócz fotografi i zajmuje się instalacją,  nowymi mediami 
oraz działaniami przestrzennymi.

Maciej Nowaczyk

Urodzony w 1984 w Poznaniu. Abiturient PWSFTviT w Łodzi, 
autor instalacji, fotografi i i video. Brał udział w kilku wysta-
wach m.in. „Inside Out” Kunsthaus, Drezno 2012; „Cabinet 
of Curiosities” National University of Singapure, Singapure 
2012; „geh8” Kunsthaus, Drezno; „About Photography” 
Kaunas Photofest, Kaunas 2012; „Historie obecności”, 
Łódź Photofest, 2012; „Przestrzenie prywatne” – Muzeum 
Propagandy, Łódź 2011; „Wistocie rzeczy”, Photomonth, 
Bratislava 2011; „Discocected Images” – BWA Bydgoszcz 
2011; „Korporacja” – Miesiąc Fotografi i w Krakowie, 2011; 
„Fala” – Łódź Photofest, 2012.

Anna Orłowska

Ukoń czyła Fotografi ę w PWSFTviT w Łodzi, studentka 
Instytutu Twórczej Fotografi i na Uniwersytecie Ś lą skim 
w Opavie. Autorka kilku wystaw indywidualnych: 
Private Maps w Galerii Zpaf i S-ka w Krakowie, Przeciek 
na festiwalu TIFF we Wrocławiu oraz na Fotofestiwalu 
w Łodzi, Wsiąkanie w Lookout Gallery w Warszawie. 
Wybrane wystawy zbiorowe: Facing Forward w Forward 
� inking Museum. Nowy Jork, Yours Gallery Warszawa, 
Przestrzeń w Galerii Bunkier Sztuki, Kraków. Nominowana 
do nagrody Deutsche Börse Photography Prize 2013.

Franciszek Orłowski

Ukończył Intermedia na Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. W ostatnich latach brał udział w wystawach: 
After Socialist Statues w galerii Kim? (Ryga, 2011), Mir 
w Galerii Arsenał w Białymstoku (2011), Projekty wybrane 
w BWA Zielona Góra (2011), Rób tak w galerii Stereo 
(Poznań, 2010), Zerreißproben w Lepiziger Kreis (Lipsk, 
2010), Nie ma sorry w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie (2008), Mediation Biennale w Poznaniu 
(2008).
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