
Program 15 –16 listopada

Godziny działania
Insta lacje artystyczne: 
17.00 – 24.00

Punkt Informacyjny:  
17.00 – 24.00

Instalacja edukacyjna i gra 
interaktywna Kapsuła czasu 
(Natalia Wiśniewska, Robert 
Sęk, Dorota Kucharczyk):  
17.00 – 21.00

15 listopada, 17.00:  
otwarcie festiwalu, przed 
Punktem Informacyjnym

Oprowadzanie  
po instalacjach  
zbiórka i start przed  
Punktem Informacyjnym  

 •  17.00: oprowadzanie  
z kuratorami  

•  17.20 – 21.40 (co 20 min): 
oprowadzania 
z przewodnikam

•  18.30: oprowadzanie  
po ukraińsku

•  19.30: oprowadzanie  
po angielsku 

•  20.30: oprowadzanie  
po rosyjsku 

Klub Festiwalowy
Ulokowany jest w ogrzewanym namiocie znajdującym się 
w wąwozie Fortu Góry Gradowej (park pomiędzy ulicami 
Nowe Ogrody, Powstańców Warszawskich i Gen. Henryka 
Dąbrowskiego). Klub działa w godzinach 17.00 – 1.00.

15 listopada 2019  
(piątek)

20.00: Pokusa (Natan 
Kryszk, Tymon Bryndal,  
Teodor Olter), koncert

21.00: Rebeka, koncert

22.00:  MissJeziersky,  
DJ set

16 listopada 2019  
(sobota)

20.00: CrewKruLove (Joan-
na Duda, KalaFonia), live act 

21.00: Bartuś 419, koncert

22.00: DJ Gray Mand()rla 
(Sergey Shabohin), DJ set 
Darkness for Shine

Punkt Informacyjny
Mieści się w zabytkowym 
drewnianym domku przy 
ul. Kartuskiej 11. Punkt działa 
w godzinach 17.00 – 24.00 
i można w nim pobrać ulotkę 
NARRACJI, zakupić torby fe-
stiwalowe (możliwa płatność 
bezgotówkowa) oraz uzy-
skać niezbędne informacje. 

Komunikacja miejska
Na Siedlce najłatwiej doje-
chać tramwajami nr 10 i 12 
(przystanek „Powstańców 
Warszawskich”) oraz auto-
busami linii 130, 169, 184, 
199, 267, 695 (przystanek 
„Urząd Miejski” lub „Bema”). 
Z przystanku „Urząd Miejski” 
kursują również autobusy 
nocne N3, N6 i N12.

Poruszając się kolejką 
SKM, należy wysiąść na 
znajdujących się w pobliżu 
stacjach Gdańsk-Główny 
lub Gdańsk-Śródmieście 
i skierować w stronę ulicy 
Kartuskiej.

Z powodu ograniczonej 
liczby miejsc parkingowych 
w okolicy zachęcamy do 
korzystania z komunikacji 
miejskiej.

Strefa  
gastronomiczna
Znajduje się przy Klubie  
Festiwalowym oraz przy 
Punkcie Informacyjnym.

Food trucki oferują ciepłe 
dania dla wegan, wegetarian 
i osób jedzących mięso.

Dodatkowo w godzinach 
17.00 – 21.00 otwarta jest 
kawiarnia społeczna Caffe 
Aktywni, działająca w siedzi-
bie Fundacji Świat Wrażliwy 
przy ul. Kartuskiej 108.

Program dla dzieci
Kapsuła czasu to instalacja 
edukacyjna i gra interak-
tywna, która łączy elementy 
nauki, zabawy i sztuki, by 
opowiedzieć o dawnych 
i obecnych Siedlcach.

Spacer 
Umożliwia obejrzenie 
wszystkich instalacji  
i trwa ok. 2 godzin.

Na wszystkie wydarzenia 
odbywające się w ramach 
 festiwalu wstęp jest bezpłat-
ny i nie obowiązują zapisy.

Programme 15–16 November

Opening hours
Installations:  
5 pm – midnight 

Information Point:  
5 pm – midnight 

Time Capsule educational  
installation and interactive 
game (Natalia Wiśniewska, 
Robert Sęk, Dorota Kucha-
rczyk): 5 pm – 9 pm

15 November, 5pm:  
opening of the festival,  
in front of the Information 
Point

Guided tours  
of the installations
meeting in front of  
the Information Point
  
• 5 pm: tour with the curators
•  5.20 pm – 9.40 pm (every 

20 min): guided tours
• 6.30 pm: tour in Ukrainian
• 7.30 pm: tour in English  

• 8.30 pm: tour in Russian 

Festival Club
The Club is located in a heated tent in the ravine of Gra-
dowa Hill Fort (park between Nowe Ogrody,  Powstańców 
Warszawskich and Gen. Henryka Dąbrowskiego St.). The 
Club is open between 5 pm and 1 am on both  festival days.

15 November 2019 
(Friday)
8 pm: Pokusa (Natan Kryszk, 
Tymon Bryndal, Teodor 
Olter), concert

9 pm: Rebeka, concert

10 pm: MissJeziersky, DJ set

16 November 2019 
(Saturday)
8 pm: CrewKruLove (Joanna 
Duda, KalaFonia), live act

9 pm: Bartuś 419, concert

10 pm: DJ Gray Mand()rla 
(Sergey Shabohin), DJ set 
Darkness for Shine

Information Point
The infopoint is located in 
a historical wooden house 
on 11 Kartuska St. It is open 
between 5 pm and midnight. 
You can get your NARRAC-
JE leaflet there, buy festival 
bags (card payment is possi-
ble) and obtain all the rele-
vant information.

Public transport
To get to Siedlce, take 
tram no. 10 or 12 (and 
get off at “Powstańców 
Warszawskich”) or bus no. 
130, 169, 184, 199, 267 or 
695 (and get off at “Urząd 
Miejski” or “Bema”). Night 
buses N3, N6 and N12 also 
stop at “Urząd Miejski” .

When coming by SKM 
railway, get off at Gdańsk-
Główny or Gdańsk-Śród-
mieście and head towards 
Kartuska St.

Owing to the limited num-
ber of parking spaces in the 
area, we encourage every-
one to use public transport 
to get to the festival.

Food area
Food areas are located next 
to the Festival Club and the 
Information Point.

Food trucks will make 
sure that vegans, vegetar-
ians and meat lovers have 
something warm to eat.

In addition, the Caffe 
Aktywni social café will be 
open between 5 p.m. and 9 
p.m. at the seat of the Sen-
sitive World Foundation (108 
Kartuska St.).

Activities for  
children
Time Capsule is an educa-
tional installation and inter-
active game that combines 
elements of learning, playing 
and art to talk about the 
history and present day of 
Siedlce.

A walk 
around all installations takes 
approximately 2 hours.

All events taking place as 
part of the festival are free 
of charge and no registration 
is required.

11. edycja festiwalu NARRACJE to zapis  efektów 
 poznawania i odnajdywania się w nieznanej prze-
strzeni, jaką były dla nas – kuratorów i artystów – 
gdańskie Siedlce. Rozpoznanie  charakteru posz-
cze gólnych miejsc umożliwiły relacje okolicznych 
mieszkańców, dociekliwość artystów oraz  wiedza 
historyków z Muzeum Gdańska.

Celem NARRACJI #11 jest wydobycie informacji 
i  stworzenie  lokalnych mikro-narracji opowiadających 
o Siedlcach. Splot miejsc i niematerialnych śladów 
 pamięci stanowi o  wspólnotowej przestrzeni men-
talnej, konstruuje historię dzielnicy wciąż na nowo. 
Działania terenowe są opowieścią o poszukiwaniu 
i budowaniu lokalnej tożsamości oraz o identyfikacji 
z zamieszkiwaną przestrzenią. Festiwalowe opowieści 
o miejscach i wydarzeniach,  analizując lokalny kon-
tekst, wielokrotnie sięgają po fikcję,  niekiedy wybie-
gają w przyszłość.

Zapraszamy na spacer, podczas którego poprzez 
sztukę współczesną będzie można podjąć interakcję 
z dzisiejszą  przestrzenią i historią dzielnicy Siedlce 
w Gdańsku.
Sylwia Szymaniak, Sarmen Beglarian

NARRACJE #11 documents the effects of discovering 
Gdańsk’s Siedlce district and finding our way around 
this  unknown (for both artists and curators) space. 
Arriving at  the true nature of individual locations was 
possible thanks to accounts given by  local residents, 
the artists’ inquisitiveness and knowledge shared by 
historians from the Museum of Gdańsk.

The aim of NARRACJE #11 is eliciting information 
and creating local micro-narrations about Siedlce. 
Places and immaterial traces of memory are inter-
twined, determining the community-based mental 
space and continuously (re)constructing the district’s 
history. Field Actions tell the story of looking for and 
building a local identity and identifying with the place 
you live in. By analysing the local context, festival nar-
ratives of places and events often reach for fiction, 
 occasionally looking towards the future.

Take a walk with us and interact with the current 
space and history of Gdańsk’s Siedlce district through 
contem porary art.
Sylwia Szymaniak, Sarmen Beglarian

/ parking przy Punkcie Informacyj-
nym

NARRACJE to festiwal 
sztuki współczesnej pre-
zentowanej w przestrzeni 
publicznej Gdańska. Prace 
artystyczne stają się tu 
nawigatorem miejskiej 
przygody: posługując się 
różnymi narzędziami, po-
zostają w bliskiej relacji 
z przestrzenią. Prowokują, 
interweniują i zrywają 
warstwy codzienności, by 
ujawnić ukryte znaczenia.

NARRACJE każdego 
roku odbywają się w listo-
padzie, zawsze w innej 
dzielnicy, która staje się 
punktem odniesienia dla 
kuratorów i inspiracją dla 
artystów.

NARRACJE is a festival 
of contemporary art pre-
sented in Gdańsk’s public 
space. The artworks nav-
igate viewers around this 
urban adventure: using 
various tools, they remain 
closely connected with 
the space. They provoke, 
intervene, and remove 
subsequent layers of the 
everyday to reveal hidden 
meanings.

Each year, NARRACJE 
takes place in November, 
each time in a different 
district, which serves as 
the point of departure for 
curators and as inspiration 
to artists.

www.narracje.eu circlefacebook NarracjeGdansk #narracje2019
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1 Patrycja  
Orzechowska

Lament pochowanej wody, 
2019 • dźwiękowa instalacja 
site-specific • studzienka 
kanalizacyjna w pobliżu 
ul. Kartuskiej 11 

Lament of Buried Water, 2019 
• site-specific sound instal-
lation • manhole near 11 Kar-
tuska St.

2 Mateusz Kowalczyk,  
Michał Mioduszewski

Wiadukt – Łącznik, 2019 
• per formans i instalacja 
site-specific • teren pod wia-
duktem, al. Armii Krajowej 
(wejście w pobliżu ul. Mal-
czewskiego 144)

Viaduct – Connector, 2019 
• site-specific performance 
and installation • area under 
the viaduct on Armii Krajowej 
Avenue (entrance near  
144 Malczewskiego St.)

3 Marta Handschke,  
Aga Szreder

Skakanka, 2019 • instalacja 
przestrzenna i dźwiękowa 
• fragment cyklu Historie 
z cieni • latarnia w pobliżu 
ul. Malczewskiego 140 

Skipping Rope, 2019 • spatial 
and sound installation • frag-
ment of the Stories from the 
Shadows series • lamp post 
near 140 Malczewskiego St.

4 Monika  
Drożyńska

Trudność i wdzięczność, 
2019 • tkanina • nad jezdnią, 
w pobliżu ul. Malczewskiego 
130A

Difficulty and Gratitude, 2019 
• textile • above the roadway, 
near 130A Malczewskiego St.

5 Mateusz Kowalczyk,  
Michał Mioduszewski

Karuzela, 2019 • interwencja 
• zieleniec w pobliżu ul. Kar-
tuskiej 56 

Merry-Go-Round, 2019 
•  intervention • green area 
near 56 Kartuska St.

6 Józef  
Gałązka

Widok, 2019 • mobilna 
 pracownia rzeźbiarska oraz 
punkt prezentacji sztuki

Widok, 2019 • film dokumen-
tujący trasę od Tatr do morza

Martwa natura – Owoce  
Warzywa, 2019 • rzeźba  
z czekolady

Owoce Warzywa, 2019  
• szyld ze stali

• sklep i zieleniec,  
ul. Kartuska 66 

The View, 2019 • mobile 
sculpture workshop and art 
presentation point
The View, 2019 • film docu-
menting the route from the 
Tatras to the Sea
Still Life – Fruits Vegetables, 
2019 • chocolate sculpture
Fruits Vegetables, 2019  
 • steel shop sign
• shop and green area  
on 66 Kartuska St.

7 Maya  
Gordon

Herbata przez lata, 2019  
• instalacja, performans  
•  Studio 57, ul. Kartuska 57  
(wejście od podwórza)

Tea over the Years, 2019  
• installation, performance 
 • Studio 57 on 57 Kartuska 
St.  (entrance from the yard)

8 Marta Handschke,  
Aga Szreder

Robotnik, 2019 • instalacja 
przestrzenna i dźwiękowa 
• fragment cyklu Historie 
z cieni • garaż nr 5 / 155, 
ul. Tarasy

Worker, 2019 • spatial and 
sound installation • frag-
ment of the Stories from the 
Shadows series • garage no. 
5 / 155, Tarasy St.

9 Malwina  
Konopacka

Fontanna, 2019 • instalacja 
przestrzenna • nieczynna 
fontanna pomiędzy budyn-
kami przy ul. Zakopiańskiej 
26 i 28 

Fountain, 2019 • spatial in-
stallation • disused fountain 
between buildings on 26 and 
28 Zakopiańska St.

10 Mikołaj Biberstein- 
-Starowieyski

Osiedlowa forma prze
strzenna, 2019 • instalacja 
przestrzenna • zieleniec,  
ul. Zakopiańska 30D

Community Spatial Form, 
2019 • spatial installation  
• green area on 30D Zako-
piańska St.

11 Piotr  
Wysocki

Fight, 2019 • film wideo, 
4'42" • garaż za budynkiem 
mieszkalnym przy ul. Zako-
piańskiej 30D

Fight, 2019 • video, 4'42"  
•  garage behind the residen-
tial building on 30D Zako-
piańska St.

12 Alicja Karska  
/ Aleksandra Went

Płyta, 2019 • obiekt • przy  
budynku mieszkalnym,  
ul. Skarpowa 46 

Board, 2019 • object • next  
to the residential building  
on 46 Skarpowa St.

13 Marta Handschke,  
Aga Szreder

Nowe ogrody, 2019 • insta-
lacja przestrzenna i dźwięko-
wa • fragment cyklu Historie 
z cieni • ściana budynku 
mieszkalnego, ul. Skarpowa 
55 

New Gardens, 2019 • spa-
tial and sound installation • 
fragment of the Stories from 
the Shadows series • wall of 
the residential building on 55 
 Skarpowa St.

14 Katarzyna  
Górna

Piknik na skraju drogi, 2019 
• instalacja wideo: film 20', 
kanapa, mech • nieczynny 
sklep, ul. Kolonia Wyżyny 2 
(wejście od ul. Ojcowskiej)

Picnic on the Edge of the 
Road, 2019 • video installa-
tion: film 20', sofa, moss  
• disused shop on 2 Kolonia 
Wyżyny St. (entrance from 
Ojcowska St.)

15 Marta Handschke,  
Aga Szreder

Wartownicy, 2019 • instalac-
ja przestrzenna i dźwiękowa 
• fragment cyklu Historie 
z cieni • ściana nieczynnego 
sklepu, ul. Kolonia Wyżyny 
2 (wejście od ul. Ojcowskiej)

Guardsmen, 2019 • spatial 
and sound installation • frag-
ment of the Stories from the 
Shadows series • wall of the 
disused shop on 2 Kolonia 
Wyżyny St. ( entrance from 
Ojcowska St.)

16 Przemek  
Pyszczek

Adam, 2019 • instalacja 
przestrzenna • zieleniec, 
ul. Leona Wyczółkowskiego

Adam, 2019 • spatial instal-
lation • green area on Leona 
 Wyczółkowskiego St.

17 Joanna  
Pawlik

Schody. GdańskSiedlce, 
2019 • film wideo, 9'30''  
• zieleniec przy schodach, 
ul.  Wyczółkowskiego 24A

Stairs. Gdańsk-Siedlce, 2019 
 • video, 9'30'' • green area 
near the flight of stairs on 
24A Wyczółkowskiego St.

18 Olga Mokrzycka- 
-Grospierre

Miś, 2019 • mural • ściana 
budynku mieszkalnego, 
ul. Leona Wyczółkow-
skiego 16 

Bear, 2019 • mural • wall 
of the residential building 
on 16 Leona Wyczółkowsk-
iego St.

19 Tymek  
Bryndal

Rondo, 2019 • instalacja 
performatywno-dźwiękowa 
• parking, ul. Zakopiańska 2 

Rondo, 2019 • performative 
sound installation • car park 
on 2 Zakopiańska St.

20 Marta Handschke,  
Aga Szreder

Tancerka, 2019 • instalacja 
przestrzenna i dźwiękowa 
• fragment cyklu Historie 
z cieni • Skwer im. Ignace-
go Wilczewskiego (między 
ulicami Zakopiańską 
i  Kartuską)

Dancer, 2019 • spatial and 
sound installation • fragment 
of the Stories from the Shad-
ows  series • Ignacy Wilcze-
wski Square (between Zako-
piańska and  Kartuska St.)

21 Marta  
Wódz

Ćwiczenia z orientacji, 2019  
• instalacja audiowizualna  
• Park Bema

Navigation Exercises, 2019  
• audiovisual installation 
• Bema Park

22 Bartosz  
Jakubowski

Haften, 2019 • instalacja 
 fotograficzna • Fort Góry 
Gradowej*, przy pomni-
ku Ofiar Epidemii Chorób 
Zakaźnych

Haften, 2019 • photographic 
installation • Gradowa Hill 
Fort*, next to the monument 
to the Victims of Infectious 
Disease Epidemics

23 Marta Handschke,  
Aga Szreder

Srebrne widziadło, 2019 
• instalacja przestrzenna 
i dźwiękowa • fragment 
 cyklu Historie z cieni  
• Fort Góry Gradowej*

Silver Apparition, 2019  
• spatial and sound installa-
tion • fragment of the Stories 
from the Shadows series  
• Gradowa Hill Fort*

24 Angelika  
Markul

Pamięć lodowców, 2017  
• instalacja wideo, 10'51''  
• Fort Góry Gradowej*, grob-
la na zbiorniku Mokra Fosa

Memory of Glaciers, 2017  
• video installation, 10'51''  
• Gradowa Hill Fort*, cause-
way on the Mokra Fosa 
 reservoir

*  park pomiędzy ulicami 
Nowe Ogrody, Powstańców 
Warszawskich i Gen. 
 Henryka Dąbrowskiego

*  park between Nowe Ogro-
dy, Powstańców Warszaw-
skich and Gen. Henryka 
Dąbrowskiego St.

A  Punkt Informacyj-
ny + strefa gastro

Drewniany domek,  
ul. Kartuska 11 

Information Point + food 
area, wooden house on 
11 Kartuska St.

B Instalacja edukacyj-
na i gra interaktywna 

 Kapsuła czasu (Natalia Wiś-
niewska, Robert Sęk, Dorota 
Kucharczyk)

Parking przy Punkcie Infor-
macyjnym, ul. Kartuska 11 

Educational Installation 
and Interactive Game Time 
Capsule (Natalia Wiśniews-
ka, Robert Sęk, Dorota 
 Kucharczyk)
Par park next to the Infor ma-
tion Point on 11 Kartuska St.

C  Klub Festiwalowy 
+ strefa gastro

Fort Góry Gradowej (park 
pomiędzy ulicami Nowe 
Ogrody, Powstańców 
Warszawskich i Gen. Henry-
ka Dąbrowskiego), wąwóz

Festival Club + food area
Gradowa Hill Fort (park be-
tween Nowe Ogrody, Pow-
stańców Warszawskich and 
Gen. Henryka Dąbrowskiego 
St.), ravine

 Kawiarnia  
społeczna  

Caffe Aktywni,  
siedziba Fundacji 
Świat Wrażliwy, 
ul. Kartuska 108  
(godz. 17.00 – 21.00)

 Caffe Aktywni 
social café, seat 
of the Sensitive 
World Founda-
tion, 108 Kar-
tuska St. (5 
pm – 9 pm)


