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Instytut Pileckiego (Instytut Solidarności i Męstwa im Witolda Pileckiego ul. Foksal 17, 
00 – 372 Warszawa) zaprasza do udziału w szkole poświęconej nowoczesności. Pla-
nowana na 2018 rok pierwsza edycja polsko-niemiecko-izraelskiego interdyscyplinar-
nego projektu Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben  
to pilotażowy program wymiany intelektualnej, artystycznej i naukowej skierowany 
do osób zainteresowanych kulturą i historią Polski, Niemiec oraz Izraela, ale również 
ideami społeczeństwa obywatelskiego czy sprawiedliwości społecznej. W wyjątkowym 
roku 2018 – roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – program 
będzie zogniskowany wokół pojęcia nowoczesności: zarówno w jej ujęciu historyc-
znym, jak i jej dzisiejszym rozumieniu, uwzględniającym rewolucjonizujące życie i 
relacje międzyludzkie technologie, generowane przez nie nowe sposoby i rytmy życia 
czy aktualne wyzwania stojące przed ludzkością.
 

Założenia ideowe i koncepcyjne programu zostały sformułowane w oparciu o trzy 
społeczno-kulturowe fenomeny międzywojnia. Z jednej strony jest to powiązana ze 
szkołą Bauhaus idea nowego sposobu myślenia o przestrzeni życia człowieka, jego po-
trzebach oraz roli, jaką w ich zaspokajaniu, ale też stymulowaniu odgrywać może no-
woczesny twórca. Z drugiej strony - idee międzywojennej Polski i właściwe im myślenie 
o postępie i budowaniu fundamentów dla wolnego i demokratycznego państwa. Po 
trzecie wreszcie, sposób, w jaki idee modernizmu znalazły swoje zastosowanie w ar-
chitekturze tworzącego się państwa Izrael, którego “Białe miasto” stanowi największe 
na świecie skupisko architektury wcielającej w życie założenia nowoczesnego a nier-
zadko i awangardowego języka architektury lat 20. i 30.  Niemniej ważne jest pytanie o 
rolę sztuki i aktywności twórczej. Śmiałe i zakrojone na szeroką skalę wizje artystyczne 
dwudziestolecia międzywojennego towarzyszyły długofalowym działaniom moderniza-
cyjnym. Odwołując się do fenomenu Bauhausu, Gdyni i Tel Awiwu jako symboli inter-
dyscyplinarnych, uniwersalnych programów modernizacyjnych, proponujemy wszech-
stronny program kursów i otwartych dla publiczności wydarzeń towarzyszących, które 
w sposób kompleksowy będą dotykały zagadnienia nowoczesności.

     



oferujemy

 • Bezpłatne uczestnictwo w Szkole, zapewnienie noclegów, wyżywienia i przejazdów;

• Wykłady i warsztaty prowadzone przez uznanych, doświadczonych naukowców i
twórców;

• Ciekawy program wydarzeń́ towarzyszących;

• Absolwenci szkoły zgłoszą wypracowany w ramach zajęć własny projekt badawczy
lub artystyczny w przeciągu 31 dni od zakończenia ostatniego zjazdu szkoły (3 stro-
ny znormalizowanego tekstu wraz z harmonogramem). Wybrane projekty  zostaną
dofinansowane w ramach specjalnego programu stypendialnego poświęconemu za-
gadnieniom nowoczesności w XX wieku, organizowanego przez Instytutu Pileckiego.
Szczegóły programu stypendialnego zostaną ogłoszone do końca roku 2018, a termin
składania projektów wraz z przyznaniem stypendiów będzie upływał nie później niż z
końcem pierwszego kwartału 2019 roku.

zgłoszenia

  Kandydatów zapraszamy do przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres: apply@exercisingmodernity.com do 12 września  2018 r. do godz. 
16.00. Prosimy o zaznaczenie w tytule “Szkoła 2018” . Zgłoszenie powinno zawierać́:

1. Podpisanie formularzy i przesłanie skanem:

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 1
 

2. Biogram artystyczny lub naukowy  i/lub portfolio

3. Odpowiedź w formie 2 mini-esejów  (każda z wypowiedzi maksymalnie 1800 znaków
ze spacjami) na pytania:
- Nowoczesność dzisiaj – jakie obszary życia człowieka są tymi, które według Pana/
Pani współcześnie wymagają wymyślenia na nowo
- Gdyby mógł Pan/Pani zrealizować półroczny projekt badawczy/artystyczny związany
z problematyką poruszana w ramach szkoły Exercising Modernity: Berlin/Gdynia/Tel
Awiw, edycja 2018 to na czym miałby polegać ten projekt.

szkoła 

Szkoła organizowana we współpracy partnerskiej z Miastem Gdynia odbędzie się̨ w 
dniach 3-8 października w Gdyni oraz 23-28 października w Bernau koło Berlina. Uc-
zestnicy wezmą̨ udział w zajęciach prowadzonych przez artystów, architektów, kurato-
rów, projektantów i naukowców z Polski, Izraela i Niemiec.
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Akceptowane języki  dokumentów aplikacyjnych: angielski, polski, niemiecki.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia, noclegów oraz koszty podróży. Udział 
w  szkole jest bezpłatny, zrekrutowane osoby zobowiązują się do wzięcia udziału w 
obu sesjach - w Berlinie i Gdyni w terminach 3 - 8 października 2018 oraz 23 - 28 
października 2018 roku.

Absolwenci szkoły zgłoszą wypracowany w ramach zajęć własny projekt badawczy 
lub artystyczny w przeciągu 31 dni od zakończenia ostatniego zjazdu szkoły (3 strony 
znormalizowanego tekstu wraz z harmonogramem). Wybrane projekty zostaną dofinan-
sowane w ramach specjalnego programu stypendialnego poświęconemu zagadnieni-
om nowoczesności w XX wieku, organizowanego przez Instytutu Pileckiego. Szczegóły 
programu stypendialnego zostaną ogłoszone do końca roku 2018, a termin składania 
projektów wraz z przyznaniem stypendiów będzie upływał nie później niż z końcem 
pierwszego kwartału 2019 roku.     

      

• Językiem prowadzących zajęcia i warsztaty jest język angielski
       
• Informacje na temat „Ćwiczenie  nowoczesności” znajdują̨ się̨ na stronie Instytutu 
Pileckiego oraz www.exercisingmodernity.com
       
• Ewentualne pytania bądź́ wątpliwości prosimy przesyłać́ na adres: 
contact@exercisingmodernity.com
       
• Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi do 14 września br., po czym wszyscy kandydaci 
zostaną̨ poinformowani o wynikach, a lista zakwalifikowanych zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej Instytutu Pileckiego (www.obnt.pl) oraz www.exercisingmoder-
nity.com        
• Organizatorzy nie mają obowiązku uzasadnienia decyzji Komisji oceniającej. Nie prze-
widujemy procedury odwoławczej.
       
• W przypadku zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie treść́ niniejszego 
dokumentu będzie załącznikiem do umowy pomiędzy kandydatem a Instytutem Pile-
ckiego.


