
SSSSSSS SSSSSSSSSSSS SPICHLERZ ZmlSS
  
SSSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
SSSSSSSSS SSS SSSSSSSS SSSSSSS S SSSSSS SSSSSSSS 
SSSS SSSSSSS SSSSSSSSS SS SSSSSSS SSSSSS 

© FSSSSSSS ASSSSSSSSSSSBSSSSSSS SS – SSgSSSSSS S SSSSSSS S SSSSSSSS 



mobilne laboratorium SPICHLERZ (mlS)

/  Pływająca platforma artystyczno-badawcza – mobilne laboratorium SPICHLERZ (mlS)
   działać będzie w dwóch kierunkach: 

1. do wewnątrz (obszar badawczy),
2. na zewnątrz (działania artystyczne i edukacyjne).

W pierwszej kolejności mlS to wyjątkowa platforma wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami róż-
nych dyscyplin naukowych oraz twórcami sztuk wizualnych. To właśnie w naszym mobilnym labora-
torium możliwa będzie realizacja innowacyjnych, międzynarodowych projektów wymagających za-
plecza specjalistycznego sprzętu, udziału wybitnych artystów oraz badaczy wielu dziedzin nauk ści-
słych i humanistycznych. Mobilność, którą tak podkreślamy jest nie tylko faktem, czyli fizyczną możli-
wością przepłynięcia z jednego ośrodka do drugiego, ale także metaforą działania. Będziemy starali
się zauważać to co w sztuce najnowsze poddając te zjawiska szerszej analizie. Mobilność wymaga
wzajemności, zatem będziemy się również starali umiędzynaradawiać osiągnięcia naszych doświad-
czeń poprzez udział w znaczących wydarzeniach artystycznych, m.in. w obszarze akwenów rzecznych
Europy Środkowej.

Drugie podejście wynika z głębokiego przeświadczenia, że współcześnie sztuka nie istniej bez widza.
Właśnie dlatego przestrzeń mlS będzie otwarta dla działań popularyzatorskich i edukacyjnych. Wyda-
rzenia te mogą mieć charakter zarówno lokalny, ogólnopolski jak i międzynarodowy. Ogromne zna-
czenie ma fakt stałego związania laboratorium z rzeką, który w prosty i niebudzący wątpliwości spo-
sób ma kojarzyć mlS z regionem oraz jego dwiema stolicami Bydgoszczą i Toruniem. To właśnie te
dwa miasta  będą  główną przestrzenią  działania  mobilnego  laboratorium,  w którym realizowane
będą m.in inicjatywy w kierunku edukacji artystycznej w synergii z naturą i robotyką a także nowymi
technologiami. Chcemy poprzez otwartość mlS na mieszkańców i ich potrzeby popularyzować na-
szą idee upodmiotowienia maszyn, bez względu na ich określone funkcje w społeczeństwie i jego
kulturze.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU wg projektu Mateusza Brajczewskiego (zał.)

FUNKCJE mlS 

• Biuro z wyposażeniem komputerowym.
• Przystosowana przestrzeń do działań artystycznych z zapleczem multimedialnym., 

a także do realizacji eksperymentów warsztatów i seminariów.
• Sala projekcyjna służąca organizacji wydarzeń dla odbiorcy na zewnątrz, w przestrzeni 

miejskiej przy akwenach rzecznych.
• Studio fotograficzne.
• Przestrzeń przystosowana do czasowych rezydencji artystyczno-badawczych (kuchnia, 

łazienka, baza noclegowa).



CELE mlS 

• Rozwój i popularyzacja najnowszych dziedzin sztuki i kultury w oparciu o projekty artystyczne

i naukowe.

• Realizacja eksperymentów, badań, działań transdyscyplinarnych inicjujących dialog pomiędzy

artystami i naukowcami.

• Poszukiwanie nowych niezbadanych przestrzeni w sztuce najnowszej.

• Wymiana praktyk kuratorskich, artystycznych i badawczych w celu stworzenia 

alternatywnych przestrzeni działania w sztuce.

• Współpraca z ośrodkami nauki i laboratoriami oraz prezentacja projektów 

interdyscyplinarnych i relacyjnych.

• Digitalizacja spuścizny kulturowej, technologicznej i naturalnej na terenie RP i poza jej 

granicami ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.

• Popularyzacja polskiej sztuki za granicą.

• Promocja regionu na wybranych polskich i zagranicznych festiwalach artystycznych.

• Stworzenie oryginalnej przestrzeni dla współrealizacji największych imprez kulturalnych 

w regionie. 

FORMY REALIZACJI

• Tworzenie wspólnej platformy działań dla: artystów, badaczy, kuratorów sztuki, naukowców, 

oraz instytucji pozarządowych.

• Udział w wydarzeniach artystycznych dotyczących akwenów rzecznych na terenie kraju 

i państw ościennych.

• Organizacja rezydencji dla uznanych w Polsce i na świecie artystów. 

• Realizacja projektów artystyczno-badawczych i ich produkcja.

• Organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych związanych z celami programowymi 

Fundacji.

• Organizacja sesji naukowych, badawczych, artystycznych.

• Archiwizowanie i digitalizowanie zbiorów spuścizny kulturowej i środowiska naturalnego, 

a także realizacji programowych Fundacji.

CELE ZGODNE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

• Rozwój społeczny poprzez budowanie nowoczesnego społeczeństwa.

• Silna metropolia – rozwój kulturalny Bydgoszczy i Torunia.

• Rozwój infrastruktury miejskiej poprzez wyjątkowy projekt architektoniczny nawiązujący do

tradycji i współistnienia z naturą akwenów wodnych, tak charakterystycznych dla centralnych

miejsc regionu, m.in. wykorzystanie potencjału Wisły i jej dorzeczy. (Rok Wisły 2017)

• Podniesienie jakości oraz estetyki miejskich przestrzeni publicznych
• Promocja regionu o zasięgu międzynarodowym w komunikacji akwenów rzecznych Europy

Środkowej.



Wstępne opracowanie i kosztorys budowy housboat 
- mobilne laboratorium SPICHLERZ 

o wymiarach 12 x 6 m dla Fundacji om

Idea projektu laboratorium na wodzie zakłada otwarcie człowieka na otoczenie 
i umożliwia obserwację przyrody bez granic. Forma domu jest wynikiem tych zało-
żeń. Brak ścian, otwarcie bryły w kierunku otoczenia z jednej strony zapewnia kom-
fort patrzenia, a z drugiej zaciera granice pomiędzy wnętrzem i zwenętrzem. Natu-
ralne kierunki obserwacji są niczym niezakłócone i pozwalają na możliwie intensyw-
ne odczuwanie otoczenia.
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Wstępne opracowanie budow houseboat
- mobilne laboratorium SPICHLERZ

o wymiarach 12 x 6 m dla Fundacji om
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