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Geneza Biennale Warszawa: od badań do programu, 
przez instytucję do badań do kultury



Nowy trend: komunikacja wiedzy 
poprzez sztukę



Między nauką i sztuką: Biennale Warszawa

• Miasto kształtowane przez globalny kapitał (projekt NMM to dobry 
punkt wyjścia podejmujący różne wątki tego problemu)

• Sensoryczność miasta, niewidzialne miasto (przestrzenie niewidzialne –
białe plamy i czarne dziury)

• Ukraińcy w Warszawie – Warszawa Ukraińców, teatry ukraińskie w 
Warszawie, spektakle robione w formie teleturniejów z lat 90., 
współpraca z Domem Ukraińskim, analiza materiałów na Youtube

• Jądro ciemności – niewolnicza praca w Warszawie
• Styk sztuki i nauki – na ile sztuka daje narzędzia badawcze, a na ile 

nauka przyczynia się do tworzenia reprezentacji w sztuce. Sztuka i 
badania : możliwość kontroli, reprezentacji, władzy w procesie 
partycypacji. 



Zespół badawczy: nowy wymiar współpracy 
interdyscyplinarnej
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INURA – sieć miejskich badaczy krytycznych

INURA od 1991 jest to sieć ludzi zaangażowana w badania 
regionalne i miejskie. Składa się z aktywistów i badaczy: 
przedstawicieli wspólnot lokalnych, uniwersytetów, lokalnej 
administracji reprezentujących krytyczny nurt studiów miejskich w 
zakresie społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. 

W każdym przypadku badania są bardzo blisko związane z lokalną 
działalnością i inicjatywą, są jej produktem. INURA to struktura 
zdecentralizowana, nie posiadająca żadnych struktur 
hierarchicznych. Członkowie sieci biorą udział w konferencjach 
corocznie organizowanych w innym mieście.



Inicjatywa New Metropolitan Mainstream

Hipotezy na temat współczesnego rozwoju miast
• Rosnąca konkurencja między miastami sprawia, że 

wzajemnie kopiują strategie przyciągania kapitału i 
wysoko wykwalifikowanych pracowników, a w 
konsekwencji mają podobne standardy projektowania i 
planowania przestrzennego.

• Prestiżowa mieszanka miejsc kultury, luksusowej 
konsumpcji, gentryfikacji, projektów rewitalizacyjnych, 
centrów biznesu, projektów flagowych i „światowej 
architektury” to tylko niektóre charakterystyki NMM.

• „New metropolitan mainstream” ma wiele twarzy a 
porównanie różnych miast ze sobą pozwala to lepiej 
dostrzec.



NMM - a work in progress

początek w 2008, pierwsza prezentacja efektów : 20th INURA conference 2010 in the Rote Fabrik Zurich;
kategorie analityczne, metodologia i projekt graficzny mapy opracowane kolektywnie;
dotychczas 38 zespołów opracowało mapy, postery i broszury.



Kategorie badawcze



NMM
Warsaw



Wskaźniki - operacjonalizacja











Zakładane efekty mapowania Warszawy

OBSERWATORIUM
• Materiały badawcze (wywiady, dokumentacja wizualna, kartograficzna)
• Analizy, krótkie eseje, artykuły, materiały na konferencję
• Mapa Warszawy
• Spacery dla uczestników konferencji
LABORATORIUM
• Inspiracja do działań artystycznych (np. scenariusze spektakli, działania performatywne)
• Eksperymentalne, praktyczne rozwiązania do wdrożenia dla instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych itd.



PREZENTACJA MAPY –
GOOGLE EARTH / 
WORLDMAP.HARVARD.EDU/MAPS/NMM-WARSAW



Pytania końcowe

• Czego na mapie brakuje?
• Jaki potencjał użytkowy ma mapa?
• Jakie mogą być skuteczne kanały komunikacji wyników?
• Co dalej z inicjatywą New Metropolitan Mainstream?
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