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Projekt Kultura Futura 2020–22 to interdyscpli-
narne przedsięwzięcie promujące zastosowa-
nie nowych technologii, mających wpływać 
na dobrostan obywateli miasta przyszłości 
ePolis. To przede wszystkim próba zbudowa-
nia platform wymiany myśli pomiędzy przed-
stawicielami świata kultury, biznesu i nauki. 
Jednym z istotnych punktów odniesienia jest 
doświadczenie izolacji związanej z pandemią, 
jak i futurologicznej refleksji dotyczącej mia-
sta przyszłości. Kultura Futura to rozmowa  
o przedsiębiorczości kulturalnej, hybrydycznej 
roli publiczności w kulturze budowanej wokół 
nowych mediów. Wreszcie – to refleksja nad 
tym, dlaczego świat biznesu, nauki i kultu-
ry muszą współpracować, by funkcjonować  
w pełni swoich możliwości.

PREMIERA RAPORTU KULTURA
Spotkanie inaugurujące projekt Kultura Futu-
ra odbyło się 22.10.2020. w krakowskim Ma-
łopolskim Ogrodzie Sztuk. O kulturze w kon- 
tekście pandemii, o konieczności dbania o to  
imaginarium społecznych doświadczeń oraz 
o wyzwaniach ekonomiczo-społecznych z nią 
związanych rozmawiali goście Tomasza Ja-
nowskiego – prof. Jerzy Hausner (Open Eyes 
Economy), Robert Piaskowski (Pełnomoc-
nik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury),  
Izabela Błaszczyk (dyrektora KBF), Krzysztof 
Głuchowski (dyrektor Teatru im. Słowackie-
go w Krakowie), Michał Komar (wiceprezes 
ZAIKS), Joanna Sanetra-Szeliga, prof. Jerzy 

Międzynarodowe Forum Kultura Futura to in-
nowacyjna formuła mająca na celu stworze-
nie dialogu obywatelskiego definiującego 
wyzwania przyszłości. To forum łączące różne 
środowiska: akademickie, naukowe, artystyczne, 
fundacje, stowarzyszenia, ekologów, społecz-
ników - wszystkich tych, którym bliska jest idea 
harmonijnego rozwoju ku przyszłości. Zgodnie  
z koncepcją inicjatora forum, artysty Aleksandra 
Janickiego, ma to być, swego rodzaju agora po-
zwalająca na działanie ludzi o różnorakich kom-
petencjach: artystów i naukowców, ekologów  
i urbanistów, twórców kultury i biznesu, innowa-
torów i wizjonerów. Efekt synergii ma dać szan-
sę na stworzenie lepszego świata tak w planie 
lokalnym, jak i globalnym w kontekście wyzwań 
cywilizacyjnych XXI wieku. Nowatorską metodą 
działania forum jest kreowanie dialogu w opar-
ciu o myśl ekspercką, ale i oczekiwania obywateli,  
aktywistów miejskich, obywateli miasta. Hybry-
dowe działanie oparte na łączeniu rzeczywistości 
z instrumentarium cyfrowym (w sieci, za pomocą 
AR, VA, grywalizacji itd.) w symbiozie z działal-
nością twórczą (stricte artystyczną) to gwarancja 
tworzenia atrakcyjnego pola ścierania się poglą-
dów, ale i budowanie intelektualnego zaplecza. 
Będzie to mieć realny wpływ na rzeczywistość  
w niedalekiej przyszłości z perspektywą na lata, 
w oparciu o wypracowywaną w ramach forum, 
wizję przyszłości.    
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CZY WESOŁA MOŻE BYĆ DZIEŁEM SZTUKI? 
W poszukiwaniu DNA dzielnicy.
We wtorek 2 lutego 2021 w obiektach Teatru  
im. J. Słowackiego w Krakowie odbyła się deba-
ta o roli kultury i środowisk twórczych w procesie 
projektowania Wesołej. 
Po zakupie 10 ha terenów klinicznych przy ul. Ko-
pernika Kraków stanął przed wyzwaniem zapro-
jektowania przestrzennej i funkcjonalnej przyszło-
ści tego kwartału naszego miasta. Po stopniowej 
wyprowadzce kolejnych klinik, ten monofunk-
cyjny dotąd obszar trzeba wymyślić na nowo. 
To wielkie i pionierskie wyzwanie, test na naszą 
zbiorową wyobraźnię i obietnica, którą wszyscy 
składamy przyszłym pokoleniom krakowian.
Żyjemy w czasie radykalnych zmian i przewarto-
ściowania społecznej rzeczywistości. Wydaje się 
pewne, że nie wrócimy do dawnych stylów życia, 
schematów konsumpcji i korzystania z przestrze-
ni naszych miast. Musimy na nowo zdefiniować, 
co to jest “dobre życie” i dobra jakość przestrzeni 
publicznych. W naszym przekonaniu to kultura 
jest polem do poszukiwań nowych, wspólnych 
wartości. Powinna być dla nas sondą poszukują-
cą przyszłej tożsamości Wesołej. Uruchamiającą 
proces jej twórczego ożywiania w zgodzie z pre-
ferencjami wszystkich przyszłych użytkowników 
tego wyjątkowego pustostanu miejskiego.

• „Debata z Wyspiańskim. Co myśli Mistrza mówią  
nam o nas samych oraz o naszej przyszłości” 

• Debata „Wszystko zaczyna się od kultury i przez 
kulturę wyraża”   stanowiąca kontynuację dys-
kusji rozpoczętej w czasie premiery Raportu Kul- 
tura .

Czwartego listopada rząd ogłosił wprowadze-
nie kolejnych ograniczeń, ponownie zamrażając 
cały sektor kultury. Zdaniem władzy uczestnictwo  
w kulturze nie jest obywatelom konieczne do 
życia. Tym samym podstawowe tezy raportu  
i naszej dyskusji nabrały nowej aktualności i dra-
matyczności. W dyskusji moderowanej przez   
Tomasza Janowskiego (Przewodniczący Rady In-
stytutu Wspólnot Obywatelskich)  wzięli udział:
• Małgorzata Gołębiewska – kuratorka, Art Agen-

da Nova, Cracow Art Week Krakers
• Steen Haakon Hansen  – bricoleur, performer, 

nauczyciel
• Alek Janicki – artysta wizualny, twórca Między-

narodowego Forum Kultura Futura
• Piotr Krajewski – główny kurator Centrum Sztu-

ki WRO
• Anna Petelenz – Prezeska AP KunstArt Fund  
• Robert Piaskowski  – pełnomocnik Prezydenta 

Miasta Krakowa ds. kultury 
• Krzysztof Pietraszewski  – Dyrektor artystyczny 

festiwalu Sacrum Profanum
• Maksymilian Rogacki  – aktor, przewodniczący 

prezydium ZZAP
• Bartosz Szydłowski  – Dyrektor Teatru Łaźnia 

Nowa, festiwal Boska Komedia
Debaty były uzupełnione projekcjami multime-
dialnymi opracowanymi przez  Alka Janickiego   
– Międzynarodowe Forum Kultura Futura.

W dyskusji wzięły udział osoby reprezentu-
jące środowiska twórcze skupione wokół  
forum Kultura Futura, organizatorzy i uczest-
nicy konsultacji, animatorzy wydarzeń i pro-
jektów kulturalnych:
A. TEATR Scena Główna
1. Tomasz Janowski  (Instytut Wspólnot Oby-

watelskich, Open Eyes Economy, Kultura 
Futura)

2. Alek Janicki (AYA Found, Galeria Apteka, 
Kultura Futura)

3. Krzysztof Głuchowski (Teatr w Krakowie 
im. J. Słowackiego, Kultura Futura)

4. Łukasz Kumecki (Fundacja Tytano)
5. Maciej Prus (klub artystyczny Piękny Pies)

B. DOM RZEMIOSŁ TEATRALNYCH 
Sala prób
6.   Ewa Kryglon  (badaczka miejska, koordy-

natorka zespołu konsultacji społecznych )
7.   Tomasz Wojtas (OEES, Fundacja GAP, Kul-

tura Futura)
8.  Magdalena Kownacka (KDPT Kohabitat, 

Galeria Fait)
9.    Andrzej Bednarczyk (ASP w Krakowie, 
 Kultura Futura)
10. Mateusz Turlej 
 (Fundacja Promocji Sztuki TOR)
11. Magdalena Milert (Klub Jagielloński)
12. Maciej Kolarski (Kolektyw Wesoła)

Bednarczyk i prof. Jacek Purchla. Spotkanie 
rozpoczął performens Alka Janickiego „Iso-
lation Confrontation”. Artysta, zamknięty  
w plastikowej, przezroczystej kuli, w ręce trzy- 
mał telefon i miniaturkę kuli ziemskiej. Z tej 
okołopandemicznej izolacji, zarówno pod-
czas tego występu, jak i pierwszej prezentacji 
performansu (Galeria Apteka, czerwiec 2020), 
musieli uwolnić artystę widzowie.

OEES Prolog
OEES Prolog to wydarzenie poprzedzające 
i uzupełniające jubileuszową edycję OEES. 
Spotkanie odbyło się w przeddzień Kongresu, 
w poniedziałek  16 listopada. W czasie Prolo-
gu była okazja bliżej poznać tematykę OEES 
5, a także wziąć udział w inspirujących dysku-
sjach: 
• premiera raportu „Państwo i My. Osiem 

grzechów głównych Rzeczpospolitej – 5 lat 
później” 

• konferencja prasowa dotycząca piątej, ju- 
bileuszowej edycji OEES, do wzięcia udzia-
łu, w której zaproszeni byli chętni dzienni-
karze 

• konferencja prasowa Stowarzyszenia Polska 
Ekologia „Wybieram polskie eko – podsu-
mowanie projektu” 

• debata „Wszystko zaczyna się od kultury  
i przez kulturę wyraża”, która szczególnie   
w obliczu trwających obostrzeń stała się 
niezwykle aktualna 

• debata rektorów czterech krakowskich szkół  
wyższych zatytułowana „Rektorzy  o przy-
szłości” 



2 3 52 3 4


