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Współczesne instytucje sztuki dysponują całym arsenałem metod,
pozwalających na beztroskie opuszczenie bezpiecznego terytorium galerii na
rzecz eskapad w nowe, nieznane rejony. Odwołując się do tradycji
land-artowych z lat 70. czy też strategii Międzynarodówki
Sytuacjonistycznej, wiele współczesnych europejskich i amerykańskich
instytucji sięga po takie formy „wystawiennicze”, jak: wycieczka, spacer,
„guided-tour”, eskapada, podchody, manewry miejskie. Na naszym polskim
polu tego typu podejście typowe jest dla bytomskiej Kroniki, której taktyka
zasadza się na prostej dewizie – biennale sztuki już tu jest, nie trzeba nic
dodawać i budować, wystarczy przyjrzeć się lokalnym fenomenom, przez co
instytucja stać się może tylko i wyłącznie rodzajem szkła powiększającego
dla widzów…
Tym razem Kronika, wzmocniona o sojuszników – aktywistę i filmowca
Marcina Dosia, architekta Przemo Łukasika z Medusa Group i projektanta
Dominika Cymera, wyrusza jeszcze śmielej na podbój miasta. Program jest
bogaty, intensywny i wielowątkowy. Oprócz wypożyczalni rowerów,
koncertów w nietypowych miejscach, „bezproduktywnego” wałęsania się po
przemysłowych ruinach i pikników, odbędą się także wystawy i warsztaty
związane z tutejszą post-industrialną specyfiką.
Pretekstem do tej serii zdarzeń jest premiera książki „Indunature” Marcina
Dosia, będącej antologią tekstów, esejów wizualnych, luźnych refleksji,
tekstów teoretyków i praktyków śląskiego życia (sub)kulturalnego. Autor
książki to prawdziwy weteran śląskiej partyzantki turystycznej –
organizowane przez niego alternatywne wycieczki po opuszczonych
zakładach przemysłowych, „pogotowie imprezowe” czy sesje turbo-golfa
stanowią kanwę niejednej śląskiej legendy miejskiej.
Wydanie publikacji wiąże się także z przekształceniem Kroniki w rodzaj
centrum logistycznego czy też „bazy wypadowej”, gdzie rozpoczynają się
wycieczki w miasto, udziela się informacji, a także prezentuje prace artystów
wyprodukowane i zainspirowane Górnym Śląskiem. Wyeksponowane zostaną
prace takich artystów, jak: Wojtek Kucharczyk, Jerzy Lewczyński, Anna
Molska, Laura Pawela, Robert Rumas czy Wilhelm Sasnal. Wszystkie
zaprezentowane tam projekty są dowodem na to, że sztuka o charakterze
„site-specific” mimo plotek o przedwczesnej śmierci wciąż ma się dobrze.
Zwłaszcza jeśli towarzyszą jej dekoracje przemysłowych ruin, tak jak w
utworze Kapitana Nemo, z którego cytat Doś użył jako motto całego
projektu:
wytapia się powoli w czeluściach wielkich hal
i duszę nam niewoli, mocna jak stal
fabryczna miłość.
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Program:
18.04 sobota, godz. 19.00-21.00 > Kronika
otwarcie wystawy (potrwa do 20 maja), projektu + koncert Paracetamol
po godz. 21.00 > Jazz Club Fantom
after party w Jazz Clubie Fantom: koncert 8 rolek (Bartka Kujawskiego) „Fat
Pigs” i DJ set Bartka Hilszczańskiego
21.04 wtorek, godz. 11.00 > spod Kroniki
wycieczka: „Przecieranie alternatywnych szlaków rowerowych”, Bytom –
Stolarzowice *
przewodnik: Marcin Doś
23.04 czwartek, godz. 10.00 > spod Kroniki
wycieczka kolejowo-rowerowa „Węzeł”, Bytom – Tarnowskie Góry –
Miasteczko Śląskie
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Gliwicka Klinika Weterynaryjna Całodobowo!
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przewodnicy: Marcin Doś, Stanisław Ruksza
ok. godz. 21.30 > Cogitatur
Kronika poleca: Psychocukier w Klubie Cogitatur w Katowicach (koncert po
eliminacjach do festiwalu Łódźstock 2009, które zaczynają się o godz.
15.00)
24.04 piątek, godz. 17.00 > Kronika
K4K: spotkanie z Anną Molską
25.04 sobota, godz. 19.00 > Kronika
otwarcie wystawy Anny Molskiej „Tkacze” i koncert „Połącz punkty” (Łukasz
Jastrubczak i Grzesiek Augustyniak)
26.04 niedziela, godz. 11.00 > zbiórka na Placu Szpitalnym w Miechowicach
„Niedzielny spacer po Bytomiu”
przewodnik: Roman Łuszczki
28.04 wtorek, godz. 11.00 > wyjazd busem spod Kroniki
wspólne „badanie” ROWu (Rybnicki Okręg Węglowy) + hałdy „stożkowe” w
Czerwionce-Leszczynach *
przewodnicy: Marcin Doś + Wy
30.04 czwartek, ok. godz. 21.00 > okolica koksowni „Jadwiga” w Zabrzu
koncert: Tropajn
2.05 sobota, godz. 13.00 > hałdy w Brzezinach Śląskich
piknik industrialny na hałdach w Brzezinach Śląskich: „Świetlica sztuki”:
zamki na hałdzie, warsztaty dźwiękowe i koncert Tomka Gwincińskiego (ok.
godz. 16.00), plotkowanie, leniuchowanie, crossgolf non stop, koncert
Brudne Dzieci Sida (ok. godz. 18.00)
5.05 wtorek, godz. 10.00 > wyjazd busem spod Kroniki
wycieczka Zagłębie: cementownia „Grodziec” – Będzin „Szlak żydowskiego
przemysłu” – Czeladź – Sosnowiec...*
przewodnicy: Marcin Doś i Fundacja Brama Cukermana
7.05 czwartek, godz. 12.00 > spod Kroniki
wycieczka: Szyb Krystyna w Bytomiu + turbogolf
przewodnicy: Marcin Doś, Przemo Łukasik (Medusa Group)
8.05 piątek, godz. 11.00 > spod Kroniki
wycieczka: Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu*
przewodnicy: pracownicy Elektrociepłowni
12.05 wtorek, godz. 11.00 > spod Kroniki
wycieczka tramwajowa: Huta Kościuszko – Bar Tempo w Chorzowie – WPKiW
*
przewodnik: Marcin Doś
14.05 czwartek > Kronika
warsztaty z Marcinem „Emiterem” Dymiterem
15.05 piątek, godz. 17.00 > Kronika
K4K: spotkanie z Marcinem „Emiterem” Dymiterem
godz. 20.00 > Jazz Club Fantom
after party w Jazz Clubie Fantom: „Łódź w Bytomiu” – koncerty Cobula
(Co+Deuce) + Mc Persona Non Grata
16.05 sobota, godz. 12.00-14.00 > Kronika
warsztaty „Świetlicy sztuki” z Marcinem „Emiterem” Dymiterem
14-16.05 czwartek-sobota > Kronika
realizacja projektu Marcina „Emitera” Dymitera „możemorze”
17.05 niedziela, godz. 11.00 > spod Kroniki
„Spacer z dziećmi – miejskie podchody”
przewodnik: Roman Łuszczki
19.05 wtorek, godz. 11.00 > spod Kroniki
tramwajowa wycieczka: Zabrze + skansen górniczy „Kopalnia Luiza” *
przewodnicy: Marcin Doś i pracownicy Luizy
20.05 środa, godz. 11.00 > wyjazd busem spod Kroniki
wycieczka do Huty Katowice*
przewodnicy: pracownicy Huty Katowice
* ilość osób ograniczona (zapisy w Kronice)

Wydarzenia towarzyszące: projekcje filmowe; mapy Bytomia i Śląska
przygotowane do odbycia wycieczek i innych celów; wypożyczalnia rowerów;
crossgolf i turbogolf; „ciche ustawki” – spontaniczne wypady (info w
Kronice), m.in. Bolko loft i Medusa Studio w Bytomiu; SBB – Szlakiem
Boskich Barów oraz Last Minute, jeżeli będą coś wyburzać; trasy

proponowane na własną rękę: Kopalnia Guido w Zabrzu, pociągiem do
Mysłowic i powrót tramwajami; slum tour; kącik wiedzy o Bytomiu – Wacław
Misiewicz (w środy i piątki w godz. 16.00-18.00).
Uwaga: program może ulegać zmianom (pogoda, sprzęt, energia ludzka
bądź jej brak itd.). Dowiaduj się na bieżąco w Kronice!
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