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Elektroniczna kohabitacja / cyfrowe współdziałania 

Następuje ogromna zmiana – obejmująca życie codzienne jak i globalne procesy polityczne – 
zapowiadana przez badaczki i badaczy mediów już kilkadziesiąt lat temu. Zmiana ta głęboko 
kwestionuje takie kategorie, jak kultura lokalna, tożsamość czy przestrzeń kultury. Jasno okazuje 
się, że wydarzenia na innych kontynentach mają wpływ na naszą codzienność. Nasze wspólnoty 
polityczne, sąsiedztwa i indywidualne świadomości zostają przyłączone do obejmujących glob 
transformacji ekonomicznych, ekologicznych i politycznych.  

Ważnym, chociaż niejedynym elementem tych zmian są nowe media cyfrowe. Jak się okazuje, 
zapewniają one nie tylko przekaz informacji, a więc dostarczanie nam wiadomości na temat 
wydarzeń np. z drugiej strony globu. Są czymś więcej – przestrzeniami i narzędziami 
współprzebywania i współdziałania. Serwisy internetowe to obecnie miejsca, w których dokonuje 
się zarówno wroga kohabitacja, jak i sojusze na rzecz czynienia wspólnego świata radykalnie 
lepszym. 

Będziemy myśleć i rozmawiać o wspólnych działaniach rozgrywających się w przestrzeni Internetu, 
w których z wyboru lub konieczności współpracują ludzie z różnych miejsc i środowisk, z 
odmiennymi habitusami i metodami pracy. Przykładem takiego działania jest prowadzone przeze 
mnie wydawnictwo muzyczne 1000HZ związane z badaniami etnograficznymi w Afryce 
Wschodniej. Publikuje ono i promuje twórczość artystów pochodzących z tego regionu, a 
komunikacja między nami odbywa się przez platformy elektroniczne. 

Kolejnym, przerażająco aktualnym przykładem jest grupa Help refugees in Lithuania, Poland and 
Belarus. W jej ramach rodziny uchodźców z Syrii, Iraku czy Jemenu próbują kontaktować się z 
osobami podejmującymi działania ratownicze w Polsce. 

Następny przykład dotyczy szeroko pojętych działań odbywających się pod znakiem Extinction 
Rebellion (XR). W ramach mgławicy grup wirtualnych i spotkań w realu XR oznacza zróżnicowane 
formy współdziałania na rzecz odwrócenia katastrofy klimatycznej. 

W trakcie warsztatu zastanowimy się nad kolejnymi przestrzeniami współdziałania i współbycia. 
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Antropolog kultury, muzyk i producent. Zawodowo związany z Instytutem Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się relacjami między materialnością, 
technologią, dźwiękiem i religijnością. Jego teksty ukazywały się w czasopismach 
antropologicznych, takich jak: „Ethnologia Polona”, „Lud”, „Studia Kulturoznawcze”, „Seismograf”, 
„Observatório CEMI”, „SoundEffects”. Jako muzyk łączy cyfrowe i analogowe źródła dźwięku, 
projektując europejsko-afrykańskie poststyle. Prowadzone przez niego wydawnictwo 1000HZ 
promuje głównie afrykańskich artystów niezależnych i ludowych. 


