
Festival Lab 
kooperacyjna przestrzeń w ramach TIFF Festival 2018 // Współpraca 
 
6–16 września 2018 
 
galeria Studio BWA Wrocław 
ul. Ruska 46a, II piętro 
 
Festival Lab to przestrzeń współpracy pomiędzy widzami, artystami, wolontariuszami         
oraz firmami. W galerii Studio BWA Wrocław stworzone zostanie laboratorium          
przeznaczone do eksperymentowania z fotografią i drukiem oraz z łączeniem technik, do            
zdobywania nowych doświadczeń, przekazywania opinii i prezentacji efektów swojej pracy.          
Festival LAB to także redakcja zina festiwalowego wydawanego we współpracy z widzami w             
ramach warsztatów z Oficyną Peryferie. W przestrzeni odbędą się również zajęcia           
fotograficzne współtworzone z renomowanymi producentami sprzętu i artystami.  
 
Festival Lab odbędzie się w nieformalnej atmosferze studia, gdzie poza testowaniem,           
tworzeniem i eksperymentowaniem będzie można odpocząć w kreatywnym bałaganie         
papierów, kserokopiarek, lamp fotograficznych, aparatów, ale też wygodnych puf, leżaków i           
roślin.  
 
partnerzy: galeria Studio BWA Wrocław, EPSON Polska, Oficyna Peryferie  
 
--- 
TIFF Festival 2018 // Współpraca 
 
Tegorocznym tematem TIFF Festival jest Współpraca. Będziemy się skupiać na wszelkiego           
rodzaju kolaboracjach, kolektywach, a nawet odmowach kooperacji czy na rozmywaniu się           
autorstwa. Jak zmieniają się formy kolaboracji na poziomie cyfrowych społeczności? Na           
czym polega współpraca artystów w zakresie tworzenia przez niego dzieła? Jak można            
współdziałać z różnymi instytucjami bądź mediami? Na te pytania będzie starał się            
odpowiedzieć TIFF Festival w roku 2018. Podczas tej edycji pokażemy projekty z jednej             
strony opowiadające historię o różnych wymiarach współpracy, a z drugiej takie, które same             
powstały w wyniku takiej kooperacji. Tradycyjnie odbędzie się również otwarty konkurs, w            
ramach którego wybierzemy najciekawsze zgłoszone projekty, by pokazać je na wystawach.           
Program uzupełnią spotkania autorskie, oprowadzania, dyskusje oraz wieczorne, muzyczne         
wydarzenia.  
W tym roku zaprosiliśmy do Rady Programowej nie tylko kuratorów zewnętrznych, ale            
również naszych partnerów z galerii, gdzie odbędzie się Program Główny. Chcemy, by od             
początku tworzyli razem z nami wystawy odbywające się w ich przestrzeniach.  
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