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Od wczesnych lat 80. Christina Kubisch pracuje z systemem 
indukcji elektromagnetycznej, który przetworzyła  
z podstawowej technologii w wyjątkowe narzędzie arty-
styczne w swoich instalacjach dźwiękowych. W 2003 roku, 
zaczęła organizować serię wydarzeń zwaną „Electrical 
Walks”, która daje możliwość doświadczenia zazwyczaj 
ukrytych zjawisk elektromagnetycznych w naszym otoczeniu. 
Uzbrojeni w specjalne słuchawki, które sprawiają, że pola 
elektromagnetyczne wokół nas stają się słyszalne oraz mapę 
z zaznaczonymi najbardziej interesującymi magnetycznymi 
obiektami, uczestnicy mają okazję doświadczyć dźwiękowej 
przygody, która zmienia postrzeganie codziennej rzeczywi-
stości nadając znaczenia niewidzialnym częstotliwościom  
i ładunkom. Korzystanie ze słuchawek nie jest szkodliwe, ale 
wymaga uwagi ponieważ niektóre źródła dźwięku, szcze-
gólnie bramki bezpieczeństwa, mogą być niezwykle głośne. 
Nigdy nie przechodź przez bramki bezpieczeństwa z włą-
czonymi słuchawkami!
Droga wyznaczona na mapie to tylko sugestia. Możesz 
zwiedzić inne części miasta. Niektóre dźwięki zaznaczone na 
mapie mogą nie być obecne przez cały czas. Idź powoli, nie 
spiesz się i od czasu do czasu zatrzymuj się i rozejrzyj. Pola 
magnetyczne mogą się zmieniać w bardzo krótkich odle-
głościach. W ciągu dnia i nocy mogą być aktywne różne fale 
elektromagnetyczne.

Proszę wyłącz słuchawki, gdy ich nie używasz aby oszczę-
dzać baterie i zwróć je zaraz po spacerze. Traktuj je z ostroż-
nością, ponieważ to jedyne w swoim rodzaju konstrukcje 
wykonane na specjalne zamówienie. Electrical Walks Poznań 
to 86 wydarzenie z tej serii, która organizowana była w wielu 
miejscach na świecie, w Europie, Ameryce Północnej i Połu-
dniowej, Azji i Afryce.
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1. Centrum Kultury Zamek | Możesz odebrać słuchawki i mapę w Punkcie 
Informacyjnym Sho� Waves Festival. Uczestnictwo w spacerze jest bezpłatne. 
Podejdź do dużego ekranu w holu i posłuchaj zmieniajacych sie obrazów 
wyświetlanych na ledowych ekranach. Podejdź do maszyny z biletami przy 
wyjściu i porównaj dźwięki obu ekranów.
Wyjdź z budynku.
 
2. Ulica Święty Marcin | Idź powoli przez aż do ulicy Gwarnej, potem skręć 
w lewo. Zatrzymuj się od czasu do czasu i poruszaj głową by odkryć wiele 
drobnych sygnałów i różne elektryczne dźwięki.
 
3. Dom Książki | Zatrzymaj się na Gwarnej 11. W tej okolicy usłyszysz specjalny 
sygnał. Poruszaj się i znajdź najlepszą pozycję do słuchania, wsłuchaj się 
również w pola magnetyczne linii tramwajowych, które są obok.
 
4. Bramki bezpieczeństwa | Gdy dotrzesz do sklepu Samsunga, idź powoli 
w górę i w dół przed wejściem i oknami.
Uwaga: bardzo głośny sygnał. Nie podchodź zbyt blisko do drzwi 
wejściowych.

5. Ulica Kantaka | Przejdź przez ulicę i zatrzymaj się na rogu. Spójrz na wieżę 
Collegium Altum. Powoli idź ulicą i wsłuchuj się w różne sygnały. Nie wszystkie 
będą tam obecne cały czas.

6. Bankomat Pekao Bank | Na końcu przejścia skręć w lewo. Wejdź do 
pomieszczenia z bankomatem w Banku Pekao i ciesz się dźwiękami maszyny.

7. Stacja transformatorowa Enea | Skręć w lewo przy Il Padrino Barber Shop 
i wejdź na wewnętrzny dziedziniec. Podejdź do szarego budynku z niebieskimi 
paskami. Obejdź elektrownię. Uwaga: dźwięk może być bardzo intensywny. 
Wróć na ulicę i kontynuuj spacer.

8. Kino MUZA
8a. Wejdź w bramę i podejdź do kina. Zatrzymaj się przed budynkiem. 
Odkryjesz głosy i inne akustyczne dźwięki. System indukcyjny w kinie 
przenosi dźwięk na zewnątrz. Posłuchaj filmu bez oglądania go. Wejdź do 
kina. Znajdź inne miejsca do słuchania: dźwięk będzie bardzo wyraźny na 
korytarzach.
8b. Posłuchaj różnych neonów. Uwaga: mogą być bardzo głośne. 

Kino nie zawsze jest otwa�e, sprawdź godziny otwarcia.

Proszę wyłącz słuchawki jeśli nie chcesz już słuchać. Podążaj za 
mapą i zanieś słuchawki z powrotem do Centrum Kultury Zamek.   

Inne propozycje
Przejdź przez Dworzec Główny w Poznaniu.
Przejedź się tramwajem. Pestka (Poznański Szybki Tramwaj) czyli linie 
12, 14,15, 16, które jadą z Dworca Zachodniego na osiedle Sobieskie-
go są wyjątkowe ze względu na dużą prędkość, jaką osiągają.

9. Galeria MM
9a. Reklama świetlna
Posłuchaj ekranów reklamy świetlnej zaraz przed Światem Prasy.
9b. Kik 
Zjedź w dół schodami ruchomymi schodami. Posłuchaj bramki bezpie-
czeństwa w Kik, której dźwięk jest tak samo interesujący jak sprzedawane 
tam rzeczy.
9c. Świat Książki
Wjedź z powrotem na górę i wejdź do księgarni Świat Książki. Porównaj 
dźwięk tej bramki bezpieczeństwa z poprzednią.

Wyjdź z galerii i przejdź przez ulicę. Idź w kierunku ulicy Ratajczaka.
 
10. Hong Yu | Posłuchaj mocnego neonu, który znajduje się w oknie sklepu. 
Kontynuuj spacer.

11. Ulica Ratajczaka: przerwa dla uszu
Na rogu ulicy Ratajczaka zdejmij słuchawki i wyłącz je. Idź ulicą i skup się na 
akustycznym pejzażu dźwiękowym wokół ciebie.
 
12. Stary Browar
Ponownie załóż słuchawki, włącz je i wejdź do centrum handlowego.
 

12a. Ekrany
Posłuchaj dwóch dużych ekranów świetlnych internetowego sklepu 
z butami "eobuwie" po prawej stronie.
12b. Bramki bezpieczeństwa
Podejdź do bramek bezpieczeństwa przed "Fitanu.com" i sklepów obok, 
potem wsiądź w windę i zjedź nią na pa�er.
12c. Super-Pharm 
Przejdź obok apteki Super-Pharm. Uwaga: bardzo niezdrowy dźwięk dla 
uszu.
13. Garaż podziemny
Zjedź schodami ruchomymi na poziom -2. Wejdź na parking. Poznaj dużą 
cichą przestrzeń i dokonaj własnych odkryć.

Opuść galerię za pomocą windy.
 
14. Ulica Kościuszki | Ulica Kościuszki położona jest w obecności spokojnych 
pól magnetycznych. To dobre miejsce, by nieco zwolnić podczas Twojej 
elektromagnetycznej przygody.


