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Czym jest Audio Art?
Audio Art jest eksperymentaln! 
sztuk! prze"omu wieków XX i XXI. 
Jej za"o#eniem jest integracja sztuk 
wizualnych z d$wi%kowymi. Audio 
Art mo#e by& szeroko rozumiany 
wyst%puje w formie koncertów, 
performance i instalacji. Audio Art 
tworzy now! koncepcj% $ród"a d$wi%-
ku: obiektu i instrumentu muzyczne-
go w okre'lonej przestrzeni i czasie. 
Tworz! j! cz%sto osoby reprezentuj!-
ce ró#ne dziedziny sztuki, wchodz!cy 
ze sob! w kreatywn! wspó"prac%. 
U#ywaj! oni zarówno prostej jak 
i zaawansowanej technologii tak 
w"asnor%cznie wykonanych instru-
mentów z przedmiotów codziennego 
u#ytku jak i sprz%tu hi-tech.

Warsztaty zostan! poprowadzone przez ekspertów 
z ca"ego kraju – kompozytorów, artystów d!wi"ko-
wych i wizualnych, projektantów, edukatorów 
i innych. Odb%d! si% wyst%py artystów, cz%sto zapro-
szonych do Olsztyna po raz pierwszy. 

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie 
al. Marsz. J. Pi"sudskiego 38 10-450 Olsztyn

www.bwa.olsztyn.pl

1 czerwca, niedziela

godz.19:00
sala projekcyjna Planetarium

„Ucho Miasto. Olszty#skie Spotkania z Audio 
Artem” to cykl warsztatów, prezentacji koncertów 
i performansów odbywaj!cych si% na przestrzeni 
czerwca w Olsztynie. Za"o#eniem projektu jest przybli-
#enie, w szczególno'ci m"odym, odbiorcom ró#norod-
nych zjawisk z zakresu sztuki d$wi%ku. 

INIRE – grupa artystyczna powsta"a wiosn! 2001 roku. 
Jej sk"ad jest 'ci'le uzale#niony od realizowanych projektów. 
Inicjatorem i g"ównym jej animatorem grupy jest Krzysztof 
Pawlik, który w Olsztynie wyst!pi wspólnie z Ma"gorzat! 
Dancewicz. W swoich dzia"aniach INIRE "!czy filozoficzne 
i antropologiczne poszukiwania z audiowizualnymi 'rodka-
mi wyrazu. Grupa stara si% nadawa& nowe znaczenia w!tkom 
ugruntowanym ju# w naszej historyczno-literackiej i kulturo-
wej tradycji. Nie jest to jednak twórczo'& na nowo t"umacz!ca 
klasyk%, a raczej poszukiwanie indywidualnego do'wiadcza-
nia mitu, kszta"tuj!ce si% na granicy muzyki elektroakustycz-
nej, wideo artu i audiowizualnego performance'u.

3 czerwca, wtorek

godz.16:00
BWA i miasto. Zbiórka w holu.

Warsztat Olsztyn - mapy d!wi"kowe miasta cz. I 

prowadzenie Robert Losiak 
czas trwania: 2 godz. 

Shipwreck score to projekt nierozerwalnie zwi!zany z przestrzeni!. Nagrania, które pos"u#y"y za baz% audio i wideo wyst%py 
wykonane zosta"y podczas pobytu grupy INIRE w Islandii. Idea zainspirowana by"a osobliw! atmosfer! zatoki Djúpalónssandur, gdzie 
w 1948 rozbi" si% angielski statek rybacki. Wówczas by"o to miejsce pracy sze'&dziesi%ciu "odzi. Dzi', jedyne, co pozosta"o, to szcz!tki 
wyrzuconego na brzeg wraku organizuj!cego pust! przestrze(. To puste terytorium po cz"owieku, w którym nie ma podzia"u na natur% 
i kultur%. Owa granica zostaje tu zatarta, poniewa# nikt jej ju# nie ustala. Grupa INIRE do pozyskiwania d$wi%ków i obrazów wykorzysta-
"a fragmenty wyrzuconych na brzeg metalowych cz%'ci statku.  To oryginalne „instrumentarium” sprawia, #e klasyczne poj%cie field 
recordigu przenika si% tu z duchem muzyki industrialnej. Zarejestrowany w zatoce materia" d$wi%kowy i wizualny poddany zosta" dekon-
strukcji przez analogowe systemy modularne Buchli, Doepfera i inne. Ca"o'ci dope"niaj! wokale Eddy Bergsveinsdóttir. Performance 
pokazywany by" dotychczas m.in. na Generative ArtLab w Lucce, Kinetica Art Fair w Londynie i Festiwalu Audio Art w Krakowie.

Podzielimy si% na zespo"y, które wraz z opiekunami wyrusz! w miasto aby nagrywa& interesuj!ce, waszym zdaniem, 
d$wi%ki. Nast%pnie b%dziemy je obrabia& w komputere i przygotujemy samodzielnie w"asne mapy d$wi%kowe. 

Robert Losiak – muzykolog, dr filozofii, pracownik Instytutu Kulturo-
znawstwa Uniwersytetu Wroc"awskiego i)wspó"pracownik Katedry Muzykologii 
UWr.. Prowadzi zaj%cia dydaktyczne z zakresu estetyki, estetyki muzycznej, 
historii muzyki na studiach kulturoznawstwa oraz muzykologii. Od 2004 roku 
prowadzi" kilkukrotnie konwersatoria specjalizacyjne po'wi%cone problematyce 
pejza#u d$wi%kowego, a tak#e (dwukrotnie) obozy naukowe obejmuj!ce badania 
terenowe audiosfery Wroc"awia. Od 2009 roku wspó"tworzy Interdyscyplinarn! 
Pracowni% Bada( Pejza#u D$wi%kowego, zakres dzia"a( której obejmuje badania 
nad problematyk! 'rodowiska fonicznego cz"owieka. Obecna tam  refleksja nad 
audiosfer! odwo"uje si% cz%sto do kontekstu ekologicznego (uwra#liwienie na 
zanieczyszczenie foniczne), jednak)  zasadniczy kierunek bada( dotyczy analizy 
i interpretacji 'rodowiska d$wi%kowego cz"owieka z uwzgl%dnieniem wszelkich 
wyst%puj!cych w nim zjawisk fonicznych (akustycznych, d$wi%kowych oraz 
muzycznych) i ich ró#norodnych determinant – zarówno przyrodniczych, jak 
i kulturowych.

4 czerwca, 'roda

godz.16:00
BWA i miasto. Zbiórka w holu.

Warsztat Olsztyn - mapy d!wi"kowe miasta cz. II 

prowadzenie Robert Losiak 
czas trwania: 4 godz. 

7 czerwca, sobota 

godz. 13:00, 
      BWA i miasto. Zbiórka w holu.

Warsztat Harfy Wiatru - s#uchanie i tworzenie d!wi"ków oraz instalacji d!wi"kowych cz. I 

prowadzenie Krzysztof Topolski aka Arszyn
czas trwania: 3 godz. 

Pierwsza cz%'& warsztatów po'wi%cona b%dzie &wiczeniom ze s"uchania. Wykonamy wspólnie seri% &wicze( 
"oczyszczaj!cych uszy" oraz dowiemy si% czym jest akustyczna ekologia. Nast%pnie wykonamy wspólnie nagrania 
terenowe. Zarejestrujemy d$wi%ki otoczenia i b%dziemy eksperymentowa& z filtrowaniem miejskiego szumu np. przez 
rury i wiatrowe harfy. Zebrane nagrania poddamy nast%pnie obróbce i edycji. Wykorzystamy równie# specjalne 
urz!dzenia - transducery, b%dziemy z nimi eksperymentowa& tak aby znalezione obiekty materialne (metal, drewno, 
szk"o, plastik) przemieni& w g"o'niki. Jako efekt pracy warsztatowej zostanie zaprezentowana instalacja d$wi%kowa. 
Na zako(czenie solowy koncert zagra Arszyn.

Krzysztof Topolski aka Arszyn - elektroakustyczny improwizator, autor 
soundartowych projektów, perkusista. W jego pracy kluczowe poj%cia to noise i soundscape. 
Interesuj! go poszukiwania w sferze live electronic, muzyka improwizowana i elektroakustycz-
na. Komponuje przy u#yciu komputera, tworzy instalacje d$wi%kowe oraz realizuje nagrania 
terenowe. By" stypendyst! Museums Quartier w Wiedniu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Fundacji Wyszehradzkiej oraz Fundacji ArtsLink w Nowym Yorku. W roku 2013 
przebywa" i pracowa" w Ohio Sate University School of Music oraz w o'rodku muzyki 
elektroakustycznej EMS w Sztokholmie. Bra" udzia" w wielu festiwalach mi%dzynarodowych, 
m.in.: Unsound, Line_in : Line_out, Wien Modern , Stimul, Echofluxx, Prague, Jazz and 
Experimental Music from Poland. Organizuje prezentacje i wyk"ady po'wi%cone muzyce 
wspó"czesnej, akustycznej ekologii i sztuce d$wi%ku oraz prowadzi warsztaty. Jest kuratorem 
cyklu D$wi%kowiska w CSW *a$nia w Gda(sku. Gra" na perkusji w zespole Kobiety, by" wspó"-
za"o#ycielem grupy Ludzie. Publikowa" swoj! muzyk% w takich wytwórniach jak, Sangopla-
smo, Post_Post, Nefryt, Monotype, Audiotong, Sqrt, Lado Abc, Plg, Konkretourist. 

sala projekcyjna Planetarium

8 czerwca, niedziela 

godz. 11:00 
  BWA i miasto. Zbiórka w holu.

Warsztat Harfy Wiatru - s"uchanie i tworzenie d$wi%ków oraz instalacji d$wi%kowych cz. II 

prowadzenie Krzysztof Topolski aka Arszyn
czas trwania: 5 godzin 

godz.18:00 

Prezentacja powarsztatowa.
czas trwania: 30 minut 

godz.19:00

hol BWA 

Koncert Krzysztof Topolski aka Arszyn z wizualizacjami wideo, 
czas trwania: 50 minut

*Mile widziane zabranie 
przez uczestników 
prywatnych laptopów 
i recorderów. 

Maciej Wojnicki)– projektant, konstruktor, progra-
mista audio/video, skrzypek, kompozytor. Realizuje interak-
tywne instalacje i)aplikacje w)oparciu o)wolne oprogramowa-
nie i)narz%dzia open hardware. Pracuje na)pograniczu sztuki, 
dizajnu, technologii i)nurtów DIY (Do It Yourself). Specjali-
zuje si% w tworzeniu interaktywnych instalacji multimedial-
nych. Prowadzi warsztaty z) zakresu kreatywnego wykorzy-
stania umiej%tno'ci programowania i) elektroniki. Jest 
inicjatorem i)jednym ze)wspó"za"o#ycieli)Fab Labu Trójmiasto)
– pierwszej w)Polsce otwartej pracowni szybkiego prototypo-
wania i)cyfrowej fabrykacji, zrzeszonej w mi%dzynarodowej 
sieci podobnych instytucji. Jako) Mananasoko, tworzy 
muzyk% opart! na) improwizacji i) instrumentach w"asnej 
konstrukcji.

10 czerwca, wtorek

godz. 16:00 
        hol BWA 

www.facebook.com/uchomiasto
uchomiasto.blogspot.com

Warsztat Konstruowanie Elektronicznych Instrumentów cz. II 
prowadzenie Maciej Wojnicki
czas trwania: 3 godz.

hol BWA 

hol BWA 
godz. 19:00 

Prezentacja powarsztatowa
czas trwania: 0,5 godz.

14 czerwca, sobota 

godz. 11.30

Warsztat Przemieszczenie[nie] - robimy s#uchowisko cz. II 

prowadzenie: Hubert Wi(czyk
czas trwania: 5 godz. 

BWA i miasto. Zbiórka w holu.

13 czerwca, pi!tek

godz.16:00
BWA i miasto. Zbiórka w holu.

Podczas) zaj%& uczestnicy nagraj! fantastyczne)s"uchowisko o portalach)znajduj!cych)si% w Olsztynie. 
Podczas warsztatów )b%d!)zastosowane rozmaite techniki nagrywania oraz imitacji d$wi%ku oraz techniki teleportacji i telepatii.)

Hubert Wi(czyk - artysta d$wi%kowy, improwizator, twórca wideo, 
performer. Interesuj! go akustyczne odpadki ludzkiej dzia"alno'ci, alterna-
tywne $ród"a d$wi%ku, manipulacje skojarzeniami, field recording, noise 
i rytualny trans. W projekcie Urinatorium poszukuje, badana i przetwarza 
d$wi%ków audialne odpadki. Gra w zespo"ach kakofoNIKT, WW Duo, 
Revue svazu +esk,ch architekt-. Wspólnie z Monik! Wi(czyk wyst%puje 
w performerskiej grupie Monster Hurricane Wihajster. Wspó"prowadzi 
inicjatyw% discipline!sounds, w której rozpoznaje problemy ekologii d$wi%-
ku i procesy s"uchania/nagrywania d$wi%ków otoczenia. Razem z Fundacj! 
Fabryka UTU prowadzi warsztaty d$wi%kowe dla dzieci i m"odzie#y. 
Ud$wi%kawia" ju# m.in.: spektakl taneczny, s"uchowisko, film animowany, 
park. W swojej dzia"alno'ci eksploruje symbolik% przemiany, kierunek 
góra>dó" oraz dó">góra oraz, jak mówi, „makrokosmos w mikrokosmosie”.

Projekt wspó"finansowany ze 
'rodków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu: 
Edukacja Kulturalna

Partnerzy:

Pa(stwowa Szko"a Muzyczna
I i II st. im Fryderyka Chopina 
w Olsztynie

Pa(stwowe Liceum Plastyczne 
im. Erica Mendelsohna 
w Olsztynie

Wydzia" Sztuki UWM 
w Olsztynie

Olszty(skie Planetarium 
i Obserwatorium Astronomiczne

godz.18:00

czas trwania: 1 godz. 

sala g"ówna BWA
Wyk$ad Roberta Losiaka 
o Audiosferze i badaniach terenowych

Warsztat Konstruowanie Elektronicznych Instrumentów cz. I 
prowadzenie Maciej Wojnicki
czas trwania: 3 godz.

Warsztat Przemieszczenie[nie] - robimy s#uchowisko cz. I 

prowadzenie Hubert Wi(czyk
czas trwania: 3 godz. 

11 czerwca, 'roda

godz. 16:00 
        

hol BWA 
godz. 17:30

Prezentacja powarsztatowa
czas trwania: 0,5 godz.

Audio Performance Shipwreck Score 
grupy INIRE z wizualizacjami wideo 
czas trwania: 50 minut

pr
oj

ek
t g

ra
fic

zn
y:

W) trakcie warsztatu uczestnicy w) ekspresowy i) przyst%pny sposób zostan! wprowadzeni w) 'wiat konstruowania w"asnych 
elektronicznych instrumentów.)Nauczymy si% jak w)pi%& minut skonstruowa& wzmacniacz na)baterie, jak za) trzy z"ote zrobi& 
mikrofon pojemno'ciowy, a) za dwa z"ote mikrofon kontaktowy, którym) nag"o'nimy praktycznie wszystko. Dowiemy si% jak 
z chi(skiej zabawki zrobi& bro( masowego rz%#enia, jak dzia"a spr%#ynowy pog"os, do)czego s"u#! oporniki, kondensatory i)uk"ady 
scalone, z)których w)moment zbudujemy w"asny syntezator. Wszystko co zrobimy podczas warsztatu mo#na b%dzie zabra& ze sob! 
do)domu!



Prezentacja eksperymentalnych filmów artystycznych, w których d$wi%k i obraz uzupe"niaj! si% wzajemnie i które 
trudno obejrze& w kinie i w telewizji. Prelekcja przed pokazem i powadzenie dyskusji: Joanna Tekla Wo$niak 

26 czerwca, czwartek 
 

Wernisa#  muzycznej wystawy, podsumowanie i zako(czenie projektu, prezentacja filmu

14 czerwca, sobota 

godz. 13:00,

Warsztat O d!wi"kach w sposób concretny cz. I 

prowadzenie: Dobromi"a Jaskot
czas trwania: 2,5 godz.

godz.18:00
 hol BWA

Dobromi"a Jaskot - kompozytorka, której muzyka jest stale 
obecna na polskiej i mi%dzynarodowej scenie muzyki nowej. W swojej 
twórczo'ci koncentruje si% na istocie d$wi%ku, analizie jego procesu 
istnienia oraz poszukiwaniach ekspresyjnych i barwowych. Absolwentka 
Akademii Muzycznej w Poznaniu (2005), adiunkt i kierownik studia 
elektroakustycznego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Artystka 
intensywnie dokszta"ca"a si% podczas mi%dzynarodowych kursów, warszta-
tów czy studiów podyplomowych. Jest wielokrotn! stypendystk! Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu innych instytucji, jak np.: 
Ernst von Siemens Musikstifung czy Collegium Europeaum Jenense, 
a tak#e laureatk! konkursów kompozytorskich i pianistycznych. W 2009 
roku zosta"a zaproszona na rezydencj% artystyczn! w ramach Djerrasi 
Composer Artists Program w Kalifornii. Jej kompozycje wykonywane by"y 
na wielu festiwalach mi%dzynarodowych, m.in. takich jak: Warszawska 
Jesie$, Other Mind Festival w San Francisco, Ultra Schall w Berlinie. 
Dobromi"a Jaskot prowadzi równie# dzia"alno'& organizatorsk! oraz 
animatorsk! w zakresie sztuki nowych mediów.

 godz.18:00
hol BWA 

W holu BWA Galerii Sztuki przyjrzymy si% wybranym pracom powsta"ym podczas 
warsztatów (instalacjom d$wi%kowym, w"asnor%cznie skonstruowanym 
instrumentom i innym) oraz pos"uchamy wykonanych przez Was nagra( 
i kompozycji. Dodatkowo obejrzymy dokumentacj% wideo z dokumentacja wideo 
tego co wydarzy"o si% na przestrzeni czerwca. 

Je'li chcesz dowiedzie& si% jak z turkotu silnika us"ysze& wirtuozowskie melodie, a szum strumienia przemieni& w brzmienie 
mechanicznego wentylatora, je'li lubisz zamyka& oczy, by z"o#y& 'wiat z porozrzucanych skrawków d$wi%ków Ci% otaczaj!cych 
-  przyjd$ koniecznie, aby odkrywa& wspólnie to, co na wyci!gni%cie r%ki, ale schowane za obrazem codziennych czynno'ci. 
Podczas warsztatu b%dziemy &wiczy& s"uchanie, nagrywa& oraz edytowa& d$wi%ki zarejestowane w przestrzeni Olsztyna. 

BWA i miasto. Zbiórka w holu.

18 czerwca, 'roda

godz. 16:00

Pokaz filmów - Obraz vs. D!wi"k
wprowadzenie: Joanna Tekla Wo$niak
.  

 hol BWA 

Prezentacja/ Prelekcja O Muzyce Konkretnej i Audio Arcie
czas trwania: 1 godz.

godz. 17:00
sala g"ówna BWA

Warsztat D!wi"kowa Orkiestra Tabletowa DOT
prowadznie: Maciek Olewniczak & Wiktor Piskorz
czas trwania: 2 godz.)

17 czerwca, wtorek 

 hol BWA 

godz.11:00 I grupa, 2 godz.) 
godz. 14:00 II grupa, 2 godz.) 

Maciek Olewniczak – muzyk improwizator poruszajacy si% w dziedzinie szeroko 
poj%tej muzyki elektronicznej, ambient i sztuki d$wi%kowej, producent muzyczny, realizator 
d$wi%ku, wspó"za"o#yciel grupy artystycznej SL. Instruktor i kurator warsztatów d$wi%ko-
wych m.in. podczas SoundLab przy Centrum Sztuki Galeria EL w Elbl!gu czy Baltic Sounds 
Good, organizowanych w ramach)flagowego projektu UE –%ARTLINE. Organizator i kura-
tor mi%dzynarodowego festiwalu sztuki d$wi%kowej, Wyd!wi"ki/Resonances.)
)

Wiktor Piskorz – muzyk, perkusista, improwizator, fotograf, realizator d$wi%ku, 
wspó"za"o#yciel grupy artystycznej SL oraz grupy Mentalnych Narz%dzi. Opiekun/prowa-
dz!cy warsztaty edukacyjne w zakresie sztuki d$wi%ku i fotografii oraz animacji)w Centrum 
Sztuki Galeria EL w Elbl!gu. Prowadzi)warsztaty i)wydarzenia w zakresie sztuki d$wi%ku 
organizowane przez CS Galeria EL.

Podczas warsztatu nauczymy si% jak kreatywny sposób korzysta& z tabletów - tego popularnego, a zarazem podr%cznego sprz%tu do 
tworzenia nowych d$wi%ków i brzmie(. Wraz z uczestnikami zbudujemy elektroniczn!, tabletowo-smartfonow! orkiestr% oraz 
wspólnie nagramy utwór d$wi%kowy. *

*Mile widziane zabranie przez uczestników prywatnych tabletów i smartfonów (my posiadamy) 5 szt.)

hol BWA 
godz. 16:30 

Prezentacja powarsztatowa
czas trwania: 0,5 godz.

Joanna Tekla Wo$niak – Kuratorka i artystka intermedialna. Podejmuje 
m.in. dzia"ania w zakresie wideo, fotografii, a tak#e instalacji przestrzennych. Zajmuje 
si% tak#e krytyk! artystyczna i promocj! sztuki wspó"czesnej, w szczególno'ci sztuki 
nowych mediów, praktyk partycypacyjnych i performance Pomys"odawczyni i koordy-
natorka projektu “Ucho Miasto. Olszty(skie Spotkania z Audio Artem”. Pracuje 
w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie, gdzie zajmuje si% organizacj! wystaw i promocj!. 

godz.11.30 

15 czerwca, niedziela 

Warsztat O d!wi"kach w sposób concretny cz. II 

prowadzenie: Dobromi"a Jaskot
czas trwania: 5,5 godz. 

BWA i miasto. Zbiórka w holu.

ZAPRASZAMY NA:

                                       Urinatorium / Hubert Wi(czyk 

Koncert: Parampampam Trio

godz.19:15
hol BWA

Parampampam Trio – olszty(ski zespó" 
improwizuj!cy, graj!cy muzyk% plasuj!c! si% na 
granicy ambientowego transu i onirycznej psychode-
lii. Maj! na koncie p"yt% EP z 2012 roku oraz wiele 
koncertów, oraz improwizowanych wyst%pów m.in.: 
do niemych filmów takich jak Brzd&c Ch. Chaplina 
czy Kot i kanarek P. Leni. Od 2009 roku zespó" 
niezmiennie tworz!: Andrzej Koczan (bas), Dariusz 
Dzwolak (perkusja), Pawe" Na"ysnik (gitara).

Urinatorium - elektroakustyczne wyst!pienie 
d$wi%kowe Huberta Wi(czyka na styku osobistej 
narracji i improwizowanego koncertu. Zaprezento-
wany zostanie  m.in. utwór na odpadki, nagrania 
terenowe, ta'my, metalowe pude"ka, g"os i elektroni-
k% analogow!.

Audio performance: 

Aleja Marsza"ka Józefa Pi"sudskiego

BWA Galeria Sztuki 
w Olsztynie
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Plac Solidarno'ci

czas trwania: 1 godz.

1 czerwca, niedziela, godz. 19:00 
Audio Performance Shipwreck Score, grupy INIRE 
z wizualizacjami wideo, 
czas trwania: 50 min. sala projekcyjna Planetarium

3 czerwca, wtorek, godz. 16:00 
Warsztat Olsztyn - mapy d!wi"kowe miasta cz.I 
prowadzenie: Robert Losiak
czas trwania: 2 godz. BWA i miasto. Zbiórka w holu. 

godz. 18:00
Wyk$ad Roberta Losiaka O Audiosferze i badaniach terenowych
czas trwania: 1 godz. Sala g"ówna BWA

4 czerwca, 'roda, godz. 16:00
Warsztat Olsztyn - mapy d!wi"kowe miasta cz.II 
prowadzenie: Robert Losiak
czas trwania: 2 godz. BWA i miasto. Zbiórka w holu.

7 czerwca, sobota, godz. 13:00
Warsztat Harfy Wiatru - s#uchanie i tworzenie d!wi"ków 
oraz instalacji d!wi"kowych cz. I
prowadzenie: Krzysztof Topolski aka Arszyn
czas trwania: 3 godz. BWA i miasto. Zbiórka w holu.

8 czerwca, niedziela, godz. 11:00
Warsztat Harfy Wiatru - s#uchanie i tworzenie d!wi"ków 
oraz instalacji d!wi"kowych cz. II
prowadzenie: Krzysztof Topolski aka Arszyn
czas trwania: 5 godz. BWA i miasto. Zbiórka w holu.

godz. 18:00
Prezentacja powarsztatowa, czas trwania: 0,5 godz. hol BWA

godz. 19:00
Koncert Krzysztof Topolskiego aka Arszyna
czas trwania: 50 min. Sala projekcyjna Planetarium

10 czerwca, wtorek, godz. 16:00
Warsztat Konstruowanie Elektronicznych Instrumentów cz. I 
prowadzenie: Maciej Wojnicki 
czas trwania: 3 godz. hol BWA 

11 czerwca, 'roda, godz. 16:00
Warsztat Konstruowanie Elektronicznych Instrumentów cz. I 
prowadzenie: Maciej Wojnicki 
czas trwania: 3 godz. hol BWA 

godz. 19:00
Prezentacja powarsztatowaczas 
czas trwania: 0,5 godz. hol BWA

13 czerwca, pi!tek, godz.16:00
Warsztat Przemieszcze[nie] - robimy s#uchowisko cz. I 
prowadzenie: Hubert Wi(czyk 
czas trwania: 3 godz. BWA i miasto. Zbiórka w holu.

14 czerwca, sobota, godz. 11.30
Warsztat Przemieszcze[nie] - robimy s#uchowisko cz. II 
prowadzenie: Hubert Wi(czyk 
czas trwania: 5 godz. BWA i miasto. Zbiórka w holu.

godz. 13:00 
Warsztat O d!wi"kach w sposób concretny cz. I 
prowadzenie: Dobromi"a Jaskot
czas trwania: 2, 5 godz. BWA i miasto. Zbiórka w holu.

godz. 17:00 
Prezentacja / Prelekcja O Muzyce Konkretnej i Audio Arcie
sala g"ówna BWA. czas trwania: 1 godz. 

godz. 17:30 
Prezentacja powarsztatowa grupy Huberta Wi(czyka 
czas trwania: 0,5 godz. hol BWA

Ilo%& miejsc ograniczona! 

Zapisy na warsztaty: 

ucho.miasto@gmail.com

+48 (89) 527 94 66
Zaj"cia odbywaj' si" 

w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie

Al. Marsza"ka J. Pi"sudskiego 38

10-450 Olsztyn

(Budynek Planetarium, I pi%tro)

godz. 18:00
Koncert Parampampam Trio
czas trwania: 50 min. hol BWA 

godz. 19:15
Koncert Uriantorium / Hubert Wi(czyk 
czas trwania: 50 min. hol BWA 

15 czerwca, niedziela, godz. 11.30
Warsztat O d!wi"kach w sposób concretny cz. II
prowadzenie: Dobromi"a Jaskot 
czas trwania: 5, 5 godz. BWA i miasto. Zbiórka w holu.

17 czerwca, wtorek, godz. 11:00 i godz. 14:00
Warsztat D!wi"kowa Orkiestra Tabletowa DOT 
prowadznie: Maciek Olewniczak & Wiktor Piskorz
czas trwania 2 godz. (ka#da grupa)

godz. 16.30
Prezentacja powarsztatowa
czas trwania: 0,5 godz. hol BWA

18 czerwca, 'roda, godz. 16:00
Pokaz filmów Obraz vs. D!wi"k 
wprowadzenie: Joanna Tekla Wo$niak 
czas trwania: 1 godz. hol BWA

26 czerwca, czwartek, godz. 18:00
Wernisa# muzycznej wystawy - podsumowanie i zako(czenie 
projektu, prezentacja filmu z warsztatów, audio performance. 
czas trwania: 1, 5 godz. hol BWA


