
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Jana Heveliusza

Wielkie Młyny

Lawendowa

Wały Jagiellońskie

Podwale Grodzkie

Podw
ale Przedm

iejskie

Grobla

Kuśnierska

Słodowników

Pocztowa

Lektykarska

Piw
na

Kaletnicza

Zbytki

D
ługi Targ

Powroźnicza

O
garna Chebnicka

Plebania

Św
iętego D

ucha

Św
iętego Ducha

Św
iętego D

ucha

Przędzalnicza

Grząska

Dziana

Mydlarska

Tkacka

Kołodziejska

Teatralna

Targ Węglowy

Węgierska

Garbary

Za M
uram

i

Złotników

Szeroka

Św
iętojańska

Straganiarska

Grobla

Słomiana

Szeroka

D
ługa

Targ Węglowy

Po
dw

al
e 

St
ar

om
ie

jsk
ie

Kowalska

Korzenna

Elżbietańska Bielańska

2
3

4
5 6

7

8

9

10 11

12

13
14

15

16

24.06 - 13.07.2014soudplay festival

Żabi
Kruk

Dworzec
Główny

Motława

24.06 - 13.07.2014soudplay festival

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Gdańska Galeria Miejska 2, ul. Powroźnicza 13/15
Aby rozpocząć spacer udaj się do GGM2, gdzie dostępne są specjalne słuchawki i mapka. 
Wypożyczenie słuchawek jest bezpłatne – potrzebne będą jedynie dane z dowodu osobistego, 
które należy podać pracownikowi galerii.
Przejście Wyjdź z galerii i wejdź w najbliższe przejście po prawej stronie. Słuchaj jak najbliżej 
domofonów. Opuść przejście i idź na ul. Długą.
ul. Długa Posłuchaj różnorodnych dźwięków elektrycznych na początku ulicy. Spróbuj różnych 
pozycji i zatrzymuj się co jakiś czas.
Kantor Wejdź do kantoru i zbliż głowę do czerwonej tablicy kursów walut. Kontynuuj spacer ulicą 
Długą. 
ul. KuśnierskaPosłuchaj skrzynek elektrycznych. W mieście znajduje się wiele takich urządzeń, a 
każde z nich charakteryzuje się innym dźwiękiem i natężeniem.
ul. Chlebnicka Ta ulica pełna jest „białego szumu”. Odkrywaj różne sieci internetowe.
Park Świętopełka 7a. Podejdź do eleganckiej metalowej konstrukcji, która znajduje się w 
początkowej części parku. Słuchaj przy drzwiach. 
7b. Przejdź się po parku i rozkoszuj się prawie całkowitą elektryczną ciszą, która 
panuje w niektórych miejscach. Kontynuuj spacer w stronę hali targowej. 
Przerwa Teraz daj uszom trochę odpocząć – zdejmij słuchawki, wyłącz je i kieruj się w stronę 
centrum handlowego Madison. Porównaj środowisko akustyczne z doświadczeniem elektroma-
gnetycznym.
Dom Technika (NOT) Idź w stronę budynku. Załóż słuchawki i ponownie je włącz. Miń Biedronkę i 
zatrzymaj się na rogu za nią. Posłuchaj różnych skrzynek elektrycznych, podchodząc 
do nich jak najbliżej. Następnie przejdź na drugą stronę ulicy. 
Ulica „bankowa” (ul. Rajska) Posłuchaj bankomatów znajdujących się na tej ulicy (głowę zbliż do 
ekranu i obracaj 
nią) i porównaj ich właściwości. Wejdź także do sklepu PLAY i odkryj różnorodność pól 
elektromagnetycznych. 
Centrum Handlowe Madison 
11a. Wejdź do centrum i idź wzdłuż sklepów znajdujących się po Twojej prawej 
stronie. Posłuchaj z odległości kilku kroków bramek przed sklepami Douglas, Vero Moda itd. 
Uważaj, niektóre z nich są bardzo głośne. Nie przechodź przez nie mając na uszach słuchawki. 
11b. Idź dalej aż do Apteki, która posiada unikatowy system zabezpieczający.
11c. Idź w stronę wejścia, którym wszedłeś i posłuchaj najnowszych produktów i-mac. Zatrzymaj 
się przed wejściem do sklepu jubilerskiego YES i posłuchaj podświetlonych reklam. Podejdź do 
ekranów jak najbliżej się da. Opuść Madison i podążaj dalej według wskazówek na mapie. 
Centrum Handlowe City Forum Przejdź przez Centrum i porównaj jego dźwięki z tymi z Madison. 
Opuść je i zejdź na dół schodami po lewej.
Empik Odkryj świat książek, jednak nie wchodź do sklepu. Kieruj się w stronę otwartej przestrzeni 
handlowej po Twojej lewej stronie. 
Sephora Zatrzymaj się przed Sephorą. Wyłącz słuchawki i wejdź do sklepu. Przejdź do tylnej części 
sklepu i włącz słuchawki. Powoli poruszaj się pomiędzy półkami i rozkoszuj się dźwiękami 
perfumów, kremów oraz szminek. Zanim opuścisz sklep, ponownie wyłącz słuchawki, z uwagi na 
bramki.
Krewetka Cinema City Wejdź do kina (słuchawki ponownie włączone) i odkryj świat gier. 
Posłuchaj 
dźwięków ekranów i reklam świetlnych. Szczególnie polecamy niebieskie głośniki na automacie 
tanecznym.
Wróć do tunelu przy Empiku i przejdź na przystanek tramwajowy.
Przejazd tramwajem Wsiądź do tramwaju, który zatrzymuje się na przystanku „Żabi Kruk”. Nie 
zapomnij o bilecie. Podczas słuchania pól magnetycznych wyglądaj przez okno. Wysiądź na  
przystanku „Żabi Kruk”. Idź wzdłuż ul. Ogarnej do Galerii i zwróć słuchawki. Dziękuję.

Gdańsk City Gallery 2, Powroźnicza 13/15 Str.
Collect your headphones and map from the Gallery. The walk is free but you will need to give 
personal information from the ID to the staff at the Gallery.
Passage Exit the Gallery and take the next passage to your right. Listen as close as possible to the 
door bells. Go back and enter Długa Str.
Długa Str. Listen to the various electrical noises at the beginning of the street. Try different 
positions and stop from time to time.
Exchange officecEnter the office and approach your head closely to the rate board of the exchange 
rates. Continue the street walk. 
Kuśnierska Str. Listen to the power boxes (marked with high voltage signs). There are many of 
them all over the city. Each one has a slightly different sound and intensity.
Chlebnicka Str. This street is full of "white noise". Discover the various internet zones.
Świętopełka Park Approach the elegant metal construction at the beginning of the park. Listen at 
the door.
7b. Walk around the park and enjoy the (almost complete) electrical silence in some places. Then 
continue towards the market hall.
Break Give your ears a rest, take off the headphones, switch them off and walk in the direction of 
Madison shopping centre. Compare the acoustic environment to the electromagnetic experiences.
Dom Technika Go towards the building, put on your headphones again and switch them on. Pass 
the supermarket and stop at the corner behind it. Listen to the various power boxes as close as 
possible. Then cross the street.
‘Bank’ Street (Rajska Str.)Listen to all the ATMs (keep your head very close to the screen and turn 
it) and compare their qualities. Enter as well the PLAY shop and explore the various magnetic 
fields.
Madison Shopping Centre Enter and go along the shops to your right side. Discover various 
security gates from a safe distance at the entrances of Douglas, Vero Moda etc. Be careful, some of 
them are very loud. Do not pass a gate with headphones on. 
11b. Continue until you reach the "Apteka" with its special security system.
11c. Go towards the entrance you came from and listen to the new i-mac products. Then stop at 
the entrance of the jewelry shop in front (YES) and listen to the luminous advertisements. Get as 
close as you can to the screens. Leave the center and follow the map.
City Forum Shopping CentrePass through the Forum and compare the sounds to the ones of 
Madisons. Then exit and take the staircase down to your left. 
Empik Enjoy from a distance the world of books, but do not enter. Take the open passage to your 
left. 
Sephora Stop at "Sephora". Switch off headphones and enter the shop. Go to the back, put your 
headphones on. Move slowly along the cosmetic showcases and enjoy the seducing sounds of 
perfumes, creams and lipsticks. Before leaving switch off the headphones again.
Krewetka Cinema City Game Zone Enter the foyer (with headphones switched on again) and 
explore the various games. Discover the sounds of the screens and light advertisements. Special 
fun: the blue speaker lights at the dance game. Go back to the underground tunnel which brings 
you to the tram station.
Tram rideTake any tram that stops at Żabi Kruk. Do not forget your ticket. Look out of the window 
while listening to the magnetic fields. Get out at Żabi Kruk station.Go along Ogarna Str. to the 
gallery and bring back your headphones. Thank you.



Christina

50th ELECTRICAL WALKS

Electrical Walks Christiny Kubisch 
umożliwiają doświadczanie miasta z nowej perspektywy, odkrywanie ukrytych elektromagnetycznych zjawisk. Odwiedzający wyposaże-
ni w specjalne słuchawki wzmacniające odbiór prądu elektrycznego oraz w mapę, na której zaznaczone są lokalne punkty magnetyczne, 
mają okazję wyruszyć w dźwiękową podróż, która umożliwi słuchanie na co dzień niesłyszalnych fal i ładunków elektrycznych. 
Użytkowanie słuchawek nie jest szkodliwe, jednak prosimy o ostrożność z uwagi na to, że niektóre źródła dźwięku, zwłaszcza bramki 
zabezpieczające przy wejściu do sklepów, mogą być niezwykle głośne. Nigdy nie przechodź przez bramki mając na uszach słuchawki.
Uważaj podczas przechodzenia przez ulicę.
Trasa wyznaczona na mapie jest jedynie sugestią. Zachęcamy do samodzielnego odkrywania miasta. Niektóre dźwięki oznaczone na mapie 
nie są dostępne o każdej porze.
Idź wolno – zatrzymuj się jednak czasem i obróć głowę. Pola elektromagnetyczne trafią się zmieniać po przebyciu bardzo krótkich odległo-
ści. 
Gdy nie używasz słuchawek, wyłącz je proszę w celu oszczędzenia baterii i zwróć je natychmiast po zakończeniu spaceru. 
Obchodź się z nimi delikatnie - zostały wykonane specjalnie dla tego projektu.

Christina Kubisch’s Electrical Walks 
enable a new experience of the city, one that uncovers Gdańsk's hidden electromagnetic phenomena. Armed with a special headphone 
that amplifies the perceptibility of electrical currents and a map marked with local magnetic landmarks, visitors are offered an auditory 
adventure that shifts perception of everyday reality by giving substance to invisible wavelengths and charges. 
Use of headphones is not harmful, but please be careful as certain sound sources, particularly security gates, can be extremely loud. Never 
walk through a security gate with headphones on. 
Pay attention when crossing roads.
The route on the map is only a suggestion. Feel free to explore the city as you choose. Some of the sounds indicated on the map may not be 
present all of the time. 
Walk slowly and sometimes stop and just turn your head around. Electromagnetic fields can vary within very short distances. 
Please turn your headphones off when not in use in order to save battery power and return them promptly after your walk. Treat them 
carefully, they are custom made.

organizatorzy:

patroni medialni:

partnerzy:

Słuchawki dostępne są w GGM 2 w godzinach:
wtorek - środa 11-16
czwartek - niedziela 11-18
poniedziałek - nieczynne

Headphones will be available at GGM 2:
tuesday - wednesday 11-16
thursday - sunday 11-18
monday - closed


