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Ula Lucińska (1992)  i  Michał  Knychaus (1987)  pracują razem jako duet  artystyczny 
Inside Job.   W swojej  praktyce wykorzystują różnorodne media i  materiały, 
a  tworzone przez nich obiekty budują specyf iczne,  wielowarstwowe środowiska. 
Interesują ich procesy konstruowania tożsamości ,  (w tym również tożsamości  miejsc) 
w kontekście dynamicznych zmian takich jak :  kr yzys kl imatyczny,  technologiczne 
przyspieszenie,  pol ityczna radykal izacja i  rosnące poczucie niepokoju wobec 
nieznanej  przyszłości .  Wiele z  ich dotychczasowych real izacj i 
odnosi  s ię  do futur ystycznych i  post-katastrof icznych scenariuszy,  gdzie materia 
uwolniona została od r ygoru oswojonych ról  i  norm. Poprzez budowanie z łożonych 
instalacj i  i  ustanawianie połączeń między obiektami i  miejscami ich prezentacj i , 
starają s ię  uchwycić specyf iczne wrażenie przemieszczenia w stronę spekulatywnych, 
przyszłych krajobrazów.

Poprzez łączenie doświadczeń z  różnych dziedzin,  rozwijają swoją praktykę 
nie tylko w polu sztuk wizualnych ale również prowadząc aktywny research. 
W swoich poszukiwaniach skupiają s ię  na tematyce “miejsca” i  jego przyszłych 
reprezentacjach,  rozumiejąc je  jako kulturową mediację szerszych,  społecznych, 
ekonomicznych i  pol itycznych procesów organizujących życie.

Final iści  międzynarodowego konkursu Artagon IV  w Par yżu w 2018.  W tym samym 
roku otrzymali  Nagrodę Ministra Kultur y i  Dziedzictwa Narodowego (Ula)  a  w 2016 
nagrodę Santander Universidades dla wschodzących artystów (Michał) .  Ich wspólny 
projekt  dyplomowy,  został  wyróżniony nagrodami Magazynu SZUM oraz Czas Kultur y. 
Prezentowali  swoje prace podczas rezydencj i  artystycznych (Residency Gurzelen,  Biel/
Bienne,  Szwajcaria;  TestDrive w DriveDrive,  Nikozja,  Cypr ;  Kulturfabrik ,  Burgdorf, 
Szwajcaria) ,  w trakcie wystaw indywidualnych (np.  CAVE,  Wrocław;  Pawilon,  Poznań; 
:SKALA,  Poznań;  9/10,  Poznań;  Hot Wheels  Projects,  Ateny,  Grecja)  oraz kolektywnych 
(np.  TRAFO -  Trafostacja Sztuki ,  Szczecin;  Śmierć Człowieka,  Warsaw Galler y  Weekend, 
Warszawa;  WallRiss,  Fr ibourg,  Szwajcaria;  Satt lekammer,  Berno,  Szwajcaria;  Athens 
Digital  Arts  Fest ival  2018,  Ateny,  Grecja;  DuflonRacz,  Berno,  Szwajcaria;  Ostrale 
Biennale of  Contemporar y Arts ,  Drezno,  Niemcy;  Musrara Mix  Fest ival ,  Jerozol ima, 
Izrael ;  Cal legenera Fest ival ,  Monterre y,  Meksyk) .  Wybrane wykłady i  prezentacje 
obejmują:  Metabolic  Museum -  University,  The 33rd Biennial  Of  Graphic Arts  in 
Ljubl jana,  Lublana,  Słowenia;  I I I  Zjazd Fi lmoznawców i  Medioznawców, Łódź.

więcej  o twórczości  Inside Job:
Czas Kultur y,  Jakub Bąk ,  Doświadczenie użytkownika sztuki  Inside Job 

http://czaskultury.pl/czytanki/doswiadczenie-uzytkownika-sztuki-inside-job/
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The Walls Have Ears

Prace pochodzą wystawy The Walls Have Ears zrealizowanej razem 
z Karoliną Mełnicką i Stachem Szumskim w Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

Lista prac:

Get down, get down little Henry Lee and stay all night with me, laserowo cięte 
aluminium, stal, wydruk na jedwabiu, ziemia, kable elektryczne, światło led, 2019 
Ektoplazmaty, drewno dębowe, pvc, jedwab, len, laserowo cięte aluminium, stal, 
2019
Growl, aluminium, 2019

Seria obiektów odwołuje się do zasłyszanych opowieści o Henryku - duchu, 
który nawiedza budynek Trafostacji i jest doskonale znany wszystkim jej 
pracownikom. Przysypany ziemią portal, pełzające, metalowe insekty oraz 
języki porastające ściany, tworzą scenerię dla historii o widmach instytucji. 
Eklektyczne, inspirowane gotyckimi, ale także secesyjnymi kształtami prace, 
odwołują się do sfery wyobraźni, do podświadomie narastających niepokojów 
i mitów. Równoległe światy mają swoje reperkusje również we współczesności, 
w momencie kiedy nieuchronnie zbliżamy się do Nowego Średniowiecza, 
a paranormalne wyjaśnienia przychodzą z pomocą w tłumaczeniu bądź 
zamazywaniu rzeczywistości. 

więcej na:

OFluxo/ Magazyn SZUM

widok wystawy:
The Walls Have Ears, 2019
Trafostacja Sztuki, Szczecin, Polska
zdjęcia: Tomasz Koszewnik

https://www.ofluxo.net/the-walls-have-ears-at-trafostacja-sztuki-w-szczecinie-curated-by-daria-grabowska/
https://magazynszum.pl/sciany-maja-uszy-nomadic-state-inside-job/
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Beneath the beach, seamless paving stones

Prace pochodzą z wystawy zrealizowanej w ramach kuratorskiego projektu Iana 
Brunera i Noah Travisa Phillipsa - Rhizomeparkinggarage - będącej częścią The 
Wrong Biennale.

Lista prac:

Too far gone, dębowe drewno, aluminium, stal, znalezione obiekty, 2019
Growl (template), żywica termoutwardzalna, 2019

Beneath the beach, seamless paving stones to wystawa prezentująca 
dokumentacje prac wykonanych w podziemnych parkingach na całym świecie. 
Odnosząc się do tematyki nie-miejsc oraz struktury kłącza, którą wykazują 
zunifikowane parkingi, kuratorzy przywołują domniemaną, okultystyczną 
proweniencję globalnego kapitalizmu. 

Praca Too Far Gone przedstawia trzy zrośnięte, wyfrezowane w dębowym 
drewnie, demoniczne twarze, przymocowane do zabawkowego podwozia. 
Potrójne oblicze jest swoim własnym, zmultiplikowanym sobowtórem, 
pozaczasowym przybyszem, który podobnie do przestrzeni parkingów 
utracił odrębność. Pojazd jest gotowy aby wyruszyć i patrolować labirynt 
nieskończonych, podziemnych korytarzy. Nie mogąc znaleźć wyjścia, zapętla 
się w swojej pozbawionej celu podróży. Możliwość zdalnego sterowania, stawia 
pytanie o tożsamość kierującego oraz miejsce, z którego dociera radiowy sygnał.  

Pozostałe prace, w tym Growl (template), zainstalowane zostały we wnętrzu 
samochodu z lat 80 -  zapomnianego artefakt, któremu być może również już 
nigdy nie uda się wydostać na powierzchnię. 

więcej na:

Rhizomeparkinggarage
The Wrong Biennale

widok wystawy:
Beneath the beach, seamless paving stones, 2019
Różne lokacje
zdjęcia: Inside Job

http://www.rhizomeparkinggarage.com
https://thewrong.org
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Not a gift given, but a choice made

we współpracy z Dorotą Gawędą i Eglė Kulbokaitė (tekst) oraz Panayiotisem Mina 
(audio)

seria obiektów, tekst, audio
stal, aluminium, pvc, len, światło RGB, dym, znalezione przedmioty, 2019 

To nie jest coś, co otrzymałyśmy w darze.  Nie jest to dana nam pomoc, konkretna 
lokalizacja, desygnat ani źródło zrównoważonego dyskursu. Droga prowadzi 
ku górze, w kierunku światła; ale przeciążona wędrowczyni nigdy nie dotrze 
do jej końca. Przeszłość i przyszłość są zapętlone, rekonfigurowane i złożone, 
a jednocześnie trudne do oddzielenia od siebie. Nie są niezmienne ani bierne. 
Nie odnoszą się do stałej substancji; nie do rzeczy, ale do zastygniętego w ruchu 
działania.  Wchłaniane  na powrót do biomu, a w nim przetwarzane, jako nowa 
flora i fauna. Zdegradowane byty upokorzone przez ekologię  – zgniecione 
i uwikłane materialne sploty.  Zasługują na naszą wyobraźnię, wykraczają poza 
ikonografię. Ponownie skonfigurowane i wysłane w świat, nie wymagają piętna 
siły, takiej jak kultura czy historia, aby zostały dopełnione.

Ponad wielką głębią, na łodzi gnanej przez czary, podróżująca leżała wpatrując się 
w ciemność.  Całe życie w nią spoglądała; ale tej nocy na oceanie, ta ciemność była 
niezmierzona.

Not a gift given, but a choice made to immersyjna instalacja zbudowana z trzech 
niezależnych płaszczyzn: wizualnej, tekstowej oraz dźwiękowej. Każda z nich, 
ustanawiając własne konteksty, oddziałuje na pozostałe. Tytuł instalacji został 
zaczerpnięty z książki Ursuli K. Le Guin Grobowce Atuanu i dotyczy relacji między 
źródłami nowych mitologii, a teraźniejszością. 

wideo

więcej na:

Magazyn SZUM/ Tzvetnik

widok wystawy:
Not a gift given, but a choice made, 2019
Pawilon, Poznań, Polska
zdjęcia: Panayiotis Mina

https://vimeo.com/349279833
https://magazynszum.pl/not-a-gift-given-but-a-choice-made-inside-job-w-pawilonie/
http://tzvetnik.online/portfolio_page/not-a-gift-given-but-a-choice-made-at-pawilon/
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It will shift again (molting stage)

seria obiektów
szkło, stal, aluminium, lateks, dzika róża, len, światło led, znalezione przedmioty, 
2019 

Układ obiektów przywodzi na myśl specyficzną formę środowiska, które 
rozprzestrzenia się w historycznych murach budynku dawnego Szpitala 
Kolejowego we Wrocławiu. Każda z form może być traktowana niezależnie
ale dopiero obserwowane razem tworzą widoczny system relacji. 
Poszczególne elementy wnikają w strukturę architektoniczną, symulując jej 
rozrost lub rozkład.

Kształty zaprezentowanych obiektów odnoszą się do form organicznych, 
które narastały systematycznie uwypuklając wieloletnie procesy. Z jednej więc 
strony obiekty mogą być odczytywane jako formy pasożytujące na zastanej 
tkance, z drugiej natomiast mają charakter symbiotycznej współzależności. 
Tym samym wydaje się, że zauważalne, narosłe na ścianach czy suficie elementy 
stanowią jedynie część struktury, która rozprzestrzenia się dużo głębiej i pozostaje 
niewidoczna.

widok wystawy:
17. Przegląd Sztuki Survival, 2019
Dawny Szpital Kolejowy/ Szpital Żydowski, Wrocław, Polska
zdjęcia: Mariusz Maślanka
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This, what left behind, haunts me, pleasures me and 
hurts me

seria obiektów
stal, aluminium, pvc, len, druk cyfrowy na jedwabiu, drewno, znalezione przedmio-
ty, fotografia, 2019 

This, what left behind, haunts me, pleasures me and hurts me to instalacja, 
której poszczególne elementy odnoszą się do ludzkich pozostałości: porzuconych 
ubrań i ekwipunku, struktur architektonicznych i organicznych.
Inspiracją dla ich powstania były między innymi założenia spekulatywnego 
realizmu, a w tym ujęciu również możliwe sposoby definiowania i konstruowania 
przyszłości. Obiekty, w których intuicyjnie poszukuje się związków z człowiekiem, 
stanowią początek refleksji nad związkami ożywionego i nieożywionego.

Przykładem tych relacji, jest drewniana płyta - matryca fundamentów
niszczejącego budynku. Ta współczesna ruina zlokalizowana w Poznaniu, 
została zeskanowana za pomocą technologii 3D tuż przed jej całkowitym 
wyburzeniem. Jej cyfrowy obraz został odtworzony w postaci frezu w dębowej 
desce. Ruiny budynku służyły osobom pozbawionym domu, jako tymczasowe 
schronienie. Wtórnie zasiedlone miejsce stanowiło pole interakcji między 
człowiekiem, nieożywioną materią niszczejących ścian i roślinnością porastającą 
mury.

Więcej na:
Tzvetnik

widok wystawy:
This, what left behind, haunts me, pleasures me and hurts me, 2019
CAVE gallery, Wrocław, Polska
zdjęcia: Mariusz Maślanka

http://tzvetnik.online/portfolio_page/inside-job-at-cave/
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Enter the heat

we współpracy z Mayą Hottarek

seria obiektów
stal, aluminium, pvc, len, ceramika, znalezione przedmioty,  2019 

Enter the heat to trzydniowa wystawa, której integralnym puntem były sesje 
dyskusyjne na temat środowiskowych przemian, w tym zjawiska ocieplania 
się klimatu. Głębokie zmiany dotykające habitatów, które otaczają człowieka 
zmuszają do improwizowania nowych strategii przetrwania. 
Sprowokowany w ten sposób brainstorming, połączony ze spontanicznym 
tworzeniem archiwum, miał wywoływać wśród użytkowników wydarzenia 
poczucie konieczności wspólnotowego operowania wiedzą.

Więcej na:
Tzvetnik

widok wystawy:
Enter the heat, 2019
Sattelkammer, Berno, Szwajcaria
zdjęcia: Samuel Rauber

http://tzvetnik.online/portfolio_page/maya-hottarek-and-inside-job-at-sattelkammer/
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Overly sexy, smart, edgy and dangerous

we współpracy z Nico Stephou RAW Silver (audio)

seria obiektów
aluminium, miedź, pvc, len, dym, silikon, audio, wideo, 2018 

Overly sexy, smart edgy and dangerous czerpie inspirację z popularnych gier 
komputerowych, w których obecni na niezliczonych wirtualnych arenach gracze 
rywalizują ze sobą. Ubrani w cyfrowe zbroje, które pozwalają im łamać prawa 
fizyki, podróżują przez czasoprzestrzeń z prędkością światłowodów. 
Ukrywają swoje osobowości pod maskami kolorowych awatarów. W najbardziej 
gorących momentach walki rzucają komunikaty, które mogą mieć prawdziwie 
polityczne znaczenia. 

Seria obiektów przygotowanych na wystawę buduje specyficzny obraz 
opuszczonego pola walki. Zawieszone na postrzępionych ubraniach ostrza 
wydają się być pozostałością po konflikcie, który mógł wydarzyć się w jakimś 
odległym świecie. Trudno jest rozpoznać czas, w którym ta walka mogła mieć 
miejsce lub wyobrazić sobie fizjonomię wojowników. 

Ponieważ gracz porusza się w wirtualnym świecie 3D w czasie rzeczywistym 
i patrzy z perspektywy pierwszej ososby, gry pełnią pełnią ważną rolę 
w badaniach nad sztuczną inteligencja, oferując interaktywne środowisko 
do testowania sposobów ludzkiego rozumowania i rozwiązywania problemów. 
Zaaranżowana w podziemiu galerii DriveDrive ekspozycja, przenosi wirtualny 
krajobraz na namacalne terytorium, sytuując obserwatorów-widzów jako 
potencjalnych graczy.  

audio

Więcej na:
ArtViewer

widok wystawy:
Overly sexy, smart, edgy and dangerous, 2018
DriveDrive, TestDrive, Nikozja, Cypr
zdjęcia: Panayiotis Mina

https://soundcloud.com/raw-silver/raw-silver-haze-anthology-mix
https://artviewer.org/ula-lucinska-michal-knychaus-at-drivedrive/
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Uncertains (seria interwencji)

Seria eksploracyjnych działań Uncertains stanowi refleksję nad specyfiką 
przestrzeni. W rozwijanym projekcie, miejsca postrzegane są nie tyle jako fizyczna 
lokacja geograficzna, ale raczej jako złożone konstrukcje społeczno-polityczne o 
płynnym i wysoce dyskursywnym charakterze. 

Obcowaniem z otaczającym nas środowiskiem, które coraz silniej podlega 
stosunkom władzy wymaga konstruowania kontrnarracji i xeno-praktyk 
odwracających się od systemów kontrolowanej racjonalności w stronę spekulacji 
o przyszłości (Lietje Bauwens). 

Podejmując dialog z organicznymi bądź nieorganicznymi strukturami, 
instalowane prace wchodzą w czasowe relacje z zastanymi środowiskami. 
Za pomocą dokumentacji (fotograficznej i wideo) oraz jej dystrybucji, wirtualne 
terytorium staje się propozycją trudnego do zlokalizowania, hybrydycznego 
krajobrazu.

widoki instalacji:
Uncertains 1-2, 2019
Jaskinie w górach Jura, Wąwóz Taubenloch, Szwajcaria
zdjęcia: Joelle Neuenschwander

http://www.perhapsitishightimeforaxenoarchitecturetomatch.org
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Overwrite/ Discard/ Save both

seria obiektów 
miedź, stal, aluminium, silikon, szkło akrylowe, druk cyfrowy na jedwabiu, len, sól 
himalajska, marmur,  2018

Tytuł wystawy Overwrite/Discard/Save both nawiązuje do polecenia 
pojawiającego się na ekranie komputera (lub innego urządzenia) podczas próby 
zapisu pliku o tej samej nazwie, co już znajdujący się w danym katalogu/folderze. 
Odnosi się to do wyboru,przed którym stajemy w obliczu gwałtownego rozwoju 
technologii, coraz częściej zastępujących człowieka lub poszczególne jego 
funkcje. W sytuacji zapisu plików na komputerze po stronie dyspozytora zostaje 
postawiony człowiek. Aktywna obserwacja współczesności zmusza jednak 
do refleksji nad tym, czy aby na pewno to do nas należał będzie wybór przyszłości 
w momencie, kiedy osiągnięty zostanie punkt technologicznej „Osobliwości”.
Węzłem centralnym wystawy jest najnowsza wersja algorytmu Poetbot, 
która pozornie zaprojektowana do celów rozrywkowych, zbiera i przetwarza dane 
użytkowników. Kolejne obiekty tworzą sieć wzajemnie powiązanych, ale także 
do pewnego stopnia autonomicznych sensów. Pochodzące z różnych tradycji 
i kultur, oraz wiążące się z różnorodnymi kontekstami elementy są wyobrażeniem 
hybrydycznej tożsamości człowieka. Surowość, a nawet ascetyczność form, 
buduje związek pomiędzy walką o przetrwanie a nomadycznym trybem życia. 
Wystawa Overwrite/ Discard/ Save Both to hipertekstualna opowieść 
o konkurujących ze sobą wizjach przyszłości. Immersyjna ekspozycja tworzy 
specyficzny environment krytycznie grający z odhumanizowaną, sterylną 
przestrzenią galerii. 

audio

więcej na:
Magazyn SZUM/ Tzvetnik

widok wystawy:
Overwrite/ Discard/ Save both, 2018
galeria :SKALA, Poznań, Polska
zdjęcia: Tomasz Koszewnik

https://soundcloud.com/insidejobprojects/overwrite-discard-save-both-jackson-albedo
https://magazynszum.pl/overwrite-discard-save-both-inside-job-uli-lucinskiej-i-michala-knychausa-w-galerii-skala/
http://tzvetnik.online/portfolio_page/inside-job-at-skala/


35



36



37



38

Roses: Sky is the limit. Just keep pressin on.

instalacja, audio
światło led, elementy ubioru, drut kolczasty, 2018

Dokumentacja wystawy Roses: Sky is the limit. Just keep pressin on w galerii 
Hot Wheels Projects w Atenach została wykonana dzień po wernisażu. 
Częścią otwarcia był performance publiczności, która zaproszona została 
do udziału w całonocnej imprezie przy muzyce zaproszonych DJów 
i producentów. Wydarzenie było również premierą debiutanckiego albumu 
muzycznego. Do kolaboracji przy jego tworzeniu zaproszeni zostali 
m.in. Asbo Airlines, Stach Szumski, Daniel Koniusz i Mikołaj Tkacz.

Rozpięty pod sufitem stalowy drut kolczasty, rozdzielał przestrzeń ekspozycyjną 
na dwie sfery. Zawieszone na nim elementy odzieży pokryte autorskimi grafikami 
i haftami ciążyły ponad głowami zaburzając poczucie komfortu typowe dla 
odbioru obiektów usytuowanych na poziomie wzroku.   

audio

więcej na:
Hot Wheels Projects Athens

widok wystawy:
Roses: Sky is the limit. Just keep pressin on, 2018
Hot Wheels Projects, Ateny, Grecja
zdjęcia: Felix Pötzsch

https://richardhariss.bandcamp.com/releases
http://www.hotwheelsprojects.com/events6.html
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Watch my back!

instalacja
kaski motocyklowe, aluminium, łańcuch stalowy, akcesoria budowlane, 2018

Instalacja Watch my back! składa się z dwóch kasków motocyklowych. 
Jeden z nich został znaleziony, a drugi pozyskany za pośrednictwem serwisu 
internetowego OLX. Następnie kaski poddane zostały modyfikacjom, 
dzięki którym stały się spersonalizowanymi, osobistymi przedmiotami. 
Wizjer wykonany został z ciętego laserem aluminium. Powłoka kasku jest efektem 
wykorzystania techniki papier-mâché – kolaż powstał z wycinków prywatnej 
kolekcji, w której skład wchodzą archiwalne numery czasopism: Metal Hammer, 
Kawaii i Secret Service. Tytuł pracy odnosi się do filmowych sytuacji, 
w której dwójka bohaterów, przygotowując się do odparcia ostatecznego ataku, 
staje do siebie plecami w celu obrony przed przeciwnikami. 

widok wystawy:
Co Było Raz, Zostaje Na Zawsze, 2018
galeria :SKALA, Poznań, Polska
zdjęcia: Tomasz Koszewnik 
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Poetbot v_1.2

algorytm, strona internetowa
szkło akrylowe, metal, papier, 2017

Poetbot v_1.2 to autorski algorytm Sztucznej Inteligencji, który po wstępnym 
wywiadzie z użytkownikiem generuje spersonalizowane teksty poetyckie. 
Jego baza danych została stworzona w oparciu o ponad 1000 tekstów cyfrowej 
poezji napisanych razem z inteligentnym słownikiem predykcyjnym Apple Quick 
Type dla systemów iOS. Każdy nowy, wygenerowany tekst przyczynia 
się do rozwoju algorytmu. Poetbot oprócz funkcji komunikacyjnych zbiera 
i archiwizuje dane użytkowników co powoduje, że może zostać zaklasyfikowany 
jako oprogramowanie szpiegujące. 
Na wypadek wyłączenia algorytmu, instrukcja jego odtworzenia wraz z całą bazą 
danych, została zabezpieczona i jest przechowywana w akrylowym pojemniku. 

dostęp do algorytmu:
Poetbot v_1.2

więcej na:
Printed Matter, inc.

widok wystawy:
IAMAI Bots and other Humanoids, 2017
Galerie DuflonRacz, Berno, Szwajcaria 

http://poetbot.com
https://www.printedmatter.org/catalog/51320/
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Polish Water

instalacja
butelkowany napój, audio i wideo, proces dystrybucji, 2016 - 2017

Polish Water to rozpoczęty w Szwajcarii projekt, który zakłada produkcję 
i dystrybucję specjalnego, butelkowanego napoju. Szwajcarska woda 
poddawana była nauce języka polskiego z wykorzystaniem dźwiękowych 
fragmentów asymilacyjnego kursu językowego. Powstały w ten sposób produkt 
ujawnia płynny aspekt przynależności narodowościowej i stawia pytania o proces 
konstruowania tożsamości.

Ponad 70% powierzchni Ziemi zajmuje woda. Podlega ona ciągłej cyrkulacji.
Taki sam jej procent występuje w każdym ludzkim ciele.

Polish Water w procesie dystrybucji rozdawana była między innymi w: Kunsthalle 
Bern, Kulturfabrik Burgdorf oraz w lokalnych szwajcarskich sklepach. 
Projekt został rozwinięty i zaprezentowany również w Polsce. 
Towarzyszył premierom spektaklu Rozmowy Uchodźców min. w Muzeum 
Historii Żydów Polskich Polin oraz w Aula Artis, Collegium Da Vinci w Poznaniu. 
Dodatkowe prezentacje i dystrybucje miały miejsce  w Jerozolimie podczas 
festiwalu Musrara Mix 2017 oraz w Dreźnie, podczas międzynarodowego biennale 
sztuki współczesnej OSTRALE.

wideo

widok wystawy:
Fabrikfest, 2016
Kulturfabrik Burgdorf, Szwajcaria

https://vimeo.com/179064452
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Upgraded stones

seria 75 obiektów
kamienie, polistyren, interwencja, dokumentacja 2016

Upgraded stones to seria obiektów, stworzonych ze znalezionych kamieni 
i zaprojektowanych polistyrenowych protez. Każdy z kamieni, pierwotnie 
uszkodzony przez siły natury został uzupełniony odlaną z czarnego, 
sytnetycznego materiału formą.
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Cyrkulacje materii

instalacja
aluminium, frezowane płyty lodowe, fotogrametria,  2016

Fotogrametryczny skan 3D ludzkiego ciała został transkodowany w ciąg cyfr. 
Następnie, za pomocą frezarki, przeniesiono je w formie reliefu na lodową płytę. 
Ilość wody wykorzystanej do stworzonia płyty odpowiadała objętości ciała osoby 
skanowanej. Ten cyfrowy portret został w dalszej kolejności poddany procesowi 
topnienia i parowania.  

Drugi z obiektów - odlany z aluminium skan fundamentów nieistniejącego już 
domu został przechwycony za pomocą latającego drona. 
Praca odnosi się do fenomenu transkodowania i cyrkulacji materii. 
Z cyfrowych zapisów uzyskuje się fizyczne obiekty i na odwrót. Materia poddana 
działaniu sił naturalnych w czasie rozpada się ale może z powodzeniem zostać 
zapisana, przechowana i odtworzona.

więcej na:
sketchfab

https://skfb.ly/6qtKO
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CV:

Ula Lucińska
urodzona w 1992 w Polsce

wykształcenie:
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stypendia zagraniczne:
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Michał Knychaus
urodzony w 1987 w Polsce

wykształcenie:
2012-2018: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska: Intermedia/ Grafika Warsztatowa
2006-2013: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska: Historia Kultury

stypendia zagraniczne:
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2014-2015: Accademia Belle Arti di Napoli: Fine Arts, Neapol, Włochy
2011: I University of Oslo: Cultural Science, Oslo, Norwegia

rezydencje artystyczne:
2018-2019: Terrain-Gurzelen, Biel/Bienne, Szwajcaria
2018: TestDrive, DriveDrive, Nikozja, Cypr
2016: Kulturfabrik Burgdorf, Burgdorf, Szwajcaria

najważniejsze nagrody i stypendia:
2018: Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości
artystycznej (Ula Lucińska)
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2018: Nagroda Magazynu Czas Kultury za najlepszy dyplom w ramach konkursu najlepszych
dyplomów im. Marii Dokowicz, Poznań, Polska (nominacja: Waldemar Kuligowski)
2018: Finaliści międzynarodowego konkursu studentów szkół artystycznych ARTAGON IV, Paryż,
Francja (nominacja: Boris Mikhailov, Michał Lasota, Anna Labouze, Keimis Henni)
2018: Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza, Kalisz, Polska (Michał Knychaus)
2016: Nagroda Santander Universidades
2017-2019: Grant Kultura Polska na Świecie, Instytut Adama Mickiewicza (wielokrotnie)
2015-2018: coroczne Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

wybrane publikacje i artykuły:
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http://czaskultury.pl/czytanki/doswiadczenie-uzytkownika-sztuki-inside-job/
http://www.rhizomeparkinggarage.com
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