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Wielu współczesnych artystów oraz intelek-
tualistów, którzy proponują i realizują publiczne 
projekty artystyczne, wierzy, że sztuka może zmie-
nić warunki życia. Takie myślenie przyczyniło się do 
powstania Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, 
jak również do realizacji długofalowego programu 
dedykowanego sztuce w przestrzeni publicznej po-
wiązanej z miejskim programem rewitalizacyjnym.

Debaty na temat poprawiania jakości życia dzięki 
zmianie estetyki przestrzeni publicznej trwają. 
Badacze wykazują wpływ tych działań nie tylko 
na mieszkańców, ale także na gospodarkę. Z kolei 
lepsze warunki życiowe mają przekładać się przede 
wszystkim na poczucie bezpieczeństwa i stabilności 
ekonomicznej, co wpływa na dokonywane wybory. 
Gdy sytuacja jest niestabilna i uwaga społeczeń-
stwa skupia się na zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb, sztuka i edukacja artystyczna nie zawsze 
stanowią priorytet. Instytucje publiczne oferują 
bezpłatne działania edukacyjne, skierowane do 
różnych grup społecznych, a czasem zapewniają 
także wsparcie psychologiczne. Praca z dziećmi, 
młodzieżą i seniorami to obecnie jedno z najważ-
niejszych zadań. I chociaż efekty są odczuwalne 
dopiero po wielu latach, jednak jest to działanie 
nieodzowne. Od dawna w ten właśnie sposób bu-
dujemy naszą publiczność. 

Optymizm artystów zainteresowanych re-
alizowaniem swoich projektów w przestrzeni 
publicznej zderza się z realiami. Z jednej strony 
trzeba przekonać do tych pomysłów lokalną 
społeczność, często niezainteresowaną uczest-
nictwem w kulturze, a z drugiej strony przejść 
przez szereg biurokratycznych procedur. 

Na jesiennej konferencji pod tytułem Miasto 
i sztuka. Co właściwie sprawia, że nasze miasta 
są tak odmienne, tak pociągające? wybrzmiały 
dwa istotne zagadnienia. Pierwsze to perspekty-
wy rozwoju sztuki współczesnej w przestrzeniach 
miejskich, drugim jest rola miasta w związku 

Many contemporary artists and intellectuals 
who propose and implement public art projects 
believe that art has the power to change living 
conditions. This approach was at the core of cre-
ating the ŁAŹNIA Centre for Contemporary Art as 
well as its long-term public art programme, which 
is tied to the municipal urban renewal scheme. 

There is an ongoing debate on improving the 
quality of life by changing the aesthetics of public 
spaces. Researchers point to the impact of these 
actions on both the inhabitants and the econo-
my. In turn, better living conditions contribute to 
a feeling of security and economic stability, both 
of which have an impact on the choices we make. 
In times of unease, when societies are mostly 
focused on meeting their basic needs, art and 
art education are not always treated as a prio-
rity. Public institutions offer free educational 
activities addressed to various social groups, 
sometimes even providing psychological support. 
Working with children, young people and senior 
citizens is currently one of our most important 
tasks. The effects are only visible in a multi-annual 
perspective, but this type of work is absolutely 
indispensable – this is how we have been building 
our audience for years now. 

The optimism of artists interested in pursuing 
their projects in the public space often clashes 
with the reality they encounter. On the one hand, 
you have to “sell” your idea to the local communi-
ty, who are often not interested in participating 
in culture. On the other, you have to complete 
a number of bureaucratic procedures. 

The conference Art and the City. Just what is it 
that makes our cities so different, so appealing?, 
which took place in autumn 2019, highlighted two 
important topics. These were, first of all, the 
development prospects of contemporary urban 
art, and secondly, the city’s role with respect to 
art projects and creating common spaces.

WSTĘP | PREFACE

ŁAŹNIA has done something very significant. They’ve washed  
the dirt from artists. It’s better to be in ŁAŹNIA than to look  
for soap. A towel for art. Totart. Wipe yourself down!

Paulus i Brzóska, założyciele grupy Totart
(życzenia złożone z okazji XX-lecia CSW ŁAŹNIA)

Paulus and Brzóska, founders of the Totart group
(wishes on the 20th anniversary of the founding of ŁAŹNIA CCA)

ŁAŹNIA zrobiła bardzo ważną rzecz. Obmyła artystów 
z ich brudu. Lepiej być w ŁAŹNI, niż szukać mydła.
Ręcznik sztuki. Totart. Wytrzyj się sam!
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z realizacjami artystycznymi i w kreowaniu prze-
strzeni wspólnych.

Perspektywę międzynarodową nakreśliły wy-
stąpienia takich badaczy jak Else Marie Bukdahl, 
Barbara Horvath czy Taru Toppola. Profesor 
Bukdhal mówiła o wolności w sztuce publicznej 
w perspektywie historycznej. Barbara Horvath, 
podnosząc sprawę „wolności i niezależności” 
w kontekście współczesnych uwarunkowań społecz-
no-politycznych oraz kulturowych, nakierowanych 
na wzrost i bezpieczeństwo, zwracała uwagę, iż 
zbyt często są one uzyskiwane kosztem innych 
ludzkich potrzeb. Kolejnym ważnym wystąpieniem 
była prezentacja przybyłej z Helsinek – gdzie sztu-
ka w przestrzeni publicznej wspaniale się rozwija 
– Taru Toppoli. Opowiadając o swojej pracy, podkre-
ślała, że HAM Helsinki Art Museum jako beneficjent 
środków publicznych na sztukę musi być świadome 
nałożonej na instytucję odpowiedzialności. Wiąże się 
z nią konieczność respektowania strategii miasta, 
potrzeb mieszkańców, jak również etyczne postę-
powanie, zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Nie wolno przy tym zapominać, że sztuka 
jest wartością samą w sobie.

Wprowadzeniem dla prezentacji gdańskich 
doświadczeń na polu sztuki w przestrzeni pub- 
licznej była perspektywa warszawska nakreślona 
przez Grzegorza Piątka. Zaprezentowano rów-
nież dokonania Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Instytutu 
Kultury Miejskiej, a także spółki Pomorska Kolej 
Metropolitalna.

Oddając tę książkę czytelnikowi, mam nadzieję, 
że nasz wysiłek, związany zarówno z realizacją 
kolejnych artystycznych przedsięwzięć, jak też 
z edukacją artystyczną, będzie przynosić efekty. 
Liczę również na to, że takie dyskusje jak podsu-
mowana tu konferencja, będą kolejnym krokiem 
w dążeniu do poprawy jakości życia, przy zacho-
waniu zasad zrównoważonego rozwoju, a także 
impulsem dla pojawiania się nowych i wspaniałych 
dzieł sztuki w przestrzeni publicznej. Kolejnym 
etapem tego procesu miała być realizacja drugiej 
edycji Niefestiwalu – wydarzenia, którego kura-
torowanie powierzyliśmy Pawłowi Leszkowiczowi. 
Niestety, pandemia spowodowana przez korona-
wirusa zmodyfikowała tegoroczne plany. W dalszej 
perspektywie czasowej – wzorując się między in-
nymi na przykładzie Helsinek – liczę również na 
stworzenie zasad finansowania działań w prze-
strzeni publicznej opartych na jednym procencie 
od inwestycji. •

Jadwiga Charzyńska
Dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA w Gdańsku

The international perspective was outlined 
in speeches given by eminent researchers: Else 
Marie Bukdahl, Barbara Horvath and Taru Tappola. 
Professor Bukdahl spoke about freedom in public 
art from a historical standpoint. Barbara Horvath 
focused on “freedom and independence” in the 
context of contemporary socio-political and cul-
tural determinants, oriented towards growth 
and security – and pointed to the fact that they 
were too often obtained at the expense of other 
human needs. Another important speech was 
given by Taru Tappola from Helsinki, a city with 
thriving public art. As she spoke about her work, 
Ms Tappola underlined that HAM Helsinki Art 
Museum, as a beneficiary of public funds earmar-
ked for art, has to be aware of the responsibility 
this entails for the institution. This responsibility 
encompasses respect for the city’s strategy, the 
needs of its inhabitants as well as acting ethically, 
in line with the principles of sustainable growth. 
At the same time, one ought not to forget that 
art represents a value in itself.

Grzegorz Piątek presented the Warsaw per-
spective on the subject, opening the floor for 
a presentation of public art experiences from 
Gdańsk. The achievements of ŁAŹNIA Centre 
for Contemporary Art, Gdańsk City Gallery, City 
Culture Institute and the company operating the 
Pomeranian Metropolitan Railway (PKM) were 
also outlined.

As we give this book to the readers, I hope our 
efforts in the field of organising subsequent art 
projects and art education will bear fruit. I also 
hope that debates such as the conference sum-
marised here will represent another step in our 
quest to improve the quality of life while abiding 
by the principles of sustainable growth, and lead 
to the emergence of wonderful new artworks 
in the public space. The next stage of this pro-
cess will take the form of the second edition of 
Non-Festival, which this year is curated by Paweł 
Leszkowicz. Looking further into the future – in-
spired by the example of Helsinki, among others 
– I also hope to see the principles for financing 
public activities based on earmarking 1% from 
investment projects to art. •

Jadwiga Charzyńska
Director, ŁAŹNIA Centre 
for Contemporary Art in Gdansk

Paulus and Brzóska, founders of the Totart group
(wishes on the 20th anniversary of the founding of ŁAŹNIA CCA)
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NIEFESTIWAL | NON–FESTIVAL

Kinga Jarocka, Anna Szynwelska
Niefestiwal
Non-Festival

Sztuka współczesna w przestrzeni pu-
blicznej prawdopodobnie nikogo już nie dziwi. 
Stała się trwałym elementem miejskich ulic, 
a także najbliższego otoczenia naszych domów. 
Wykorzystując swój dyskursywny potencjał, 
może być narzędziem umożliwiającym spo-
łeczną zmianę, m.in. poprzez demokratyzację 
przestrzeni publicznej1. Zjawisko te jest na tyle 
szerokie, że powstają opracowania dotyczące 
roli sztuki w przestrzeni publicznej w różnych 
kontekstach zmian, na jakie oddziałuje. Takim 
kontekstem jest na przykład wpływ sztuki na re-
witalizację przestrzeni2. Na tym polu wieloletnie 
doświadczenie posiada również Centrum Sztuki 
Współczesnej ŁAŹNIA, od 2005 roku realizujące 
zainicjowany przez dyr. Jadwigę Charzyńską 
program Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, 
którego jednym z głównych celów było wspar-
cie procesów miejskich w rewitalizacji niegdyś 
zdegradowanej dzielnicy Dolne Miasto3.

Jednym ze szczególnych sukcesów tego pro-
gramu jest zrealizowana w 2008 roku praca Lexa 
Rijkersa i Daniela Milohnica, LKW Gallery. Jej 
wyjątkowość związana jest z funkcją, którą pełni 
nieprzerwanie od początku swojego istnienia – to 
miejsce warsztatów i edukacji artystycznej dla 
lokalnej młodzieży. Ich uczestnicy nierzadko nie 
mieliby w ogóle możliwości udziału w tego typu 

1 Szeroko wpływ sztuki w przestrzeni publicznej na walkę aktywistów 

i działaczy miejskich opisała J. Erbel, Sztuka w przestrzeni publicznej a prawo 

do miasta, [w:] Skuteczność sztuki, pod red. T. Załuskiego, Łódź 2014.

2 D. Wojtowicz-Jankowska, Rewitalizująca rola sztuki w miejskiej 

przestrzeni publicznej, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2019,  

nr 1 (59), s. 5–14.

3 W ramach projektu GZMG powstały również publikacje podejmujące 

problemy związane ze sztuką w przestrzeni publicznej, CSW ŁAŹNIA 

zorganizowała sympozja poświęcone zagadnieniu.  

1 The influence of public art on the struggle of activists and urban 

campaigners has been broadly described in J. Erbel, “Sztuka 

w przestrzeni publicznej a prawo do miasta,” in T. Załuski, ed., 

Skuteczność sztuki (Łódź, 2014). 

2 D. Wojtowicz-Jankowska, “Rewitalizująca rola sztuki w miejskiej 

przestrzeni publicznej,” Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, no. 1 (59) 

(2019), pp. 5–14.

3 The Gdańsk Outdoor Gallery also encompassed publications related 

to art in the public space, while ŁAŹNIA CCA organized symposia 

dedicated to this phenomenon.

Contemporary art in public spaces has lost its 
surprise factor. Public art has become a perma-
nent feature of city streets and the immediate 
vicinity of our homes. Owing to its discursive 
potential, it may serve as a tool of social chan-
ge, e.g. by democratizing public space1. The role 
played by public art in the various contexts of 
changes it affects has become the subject of 
numerous publications. One such context is the 
impact of art on urban renewal2. The ŁAŹNIA 
Centre for Contemporary Art has long-stan-
ding experience in this field through its Gdańsk 
Outdoor Gallery project initiated in 2005 by 
director Jadwiga Charzyńska, one of whose main 
objectives was to support urban revitalization 
processes in the once degraded Dolne Miasto 
neighbourhood3.

A particular success of the programme is 
the 2008 work LKW Gallery by Lex Rijkers and 
Daniel Milohnic. Its unique character is largely 
due to the function it has served from the very 
outset: a workshop and art education space 
for local youth, many of whom would not have 
otherwise had an opportunity to participate 
in such activities. The LKW Gallery’s location 
in direct proximity to its target audience, the 
persistence of organizers and educators and 
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zajęciach. Bezpośrednie sąsiedztwo, upór orga-
nizatorów i edukatorów oraz bogaty i staranny 
program edukacyjny zaważyły na niewątpliwym, 
choć mało medialnym, sukcesie tego projektu4.

Obiekty artystyczne powstające na stałe muszą 
wyróżniać się konstrukcją spełniającą normy bu-
dowlane, być wykonane z trwałych materiałów, 
a także w ich funkcjonowaniu trzeba przewidzieć 
eksploatację. Dlatego procesy realizacji tego typu 
prac są dla instytucji dużym wyzwaniem i wiążą 
się z bardzo żmudną, mozolną pracą. Efekty 
natomiast widoczne są dopiero po kilku latach. 
Projekt Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska 
nadal trwa, ale na jego efekty musimy czekać.

W 2019 roku Centrum Sztuki Współczesnej 
Łaźnia powołało dział Sztuki w Przestrzeni 
Publicznej i Annę Szynwelską jako kierowniczkę 
komórki. To otworzyło pole dla lepszej koordynacji 
działań instytucji w obszarze sztuki w przestrzeni 

4 J. Charzyńska (w rozmowie z Aleksandrą Kozłowską), Kąpiel w sztuce, 

20 lat z CSW ŁAŹNIA, [w:] CSW ŁAŹNIA jako dzieło sztuki współczesnej, 

pod red. P. Leszkowicza, Gdańsk 2019, s. 58-59.

4 J. Charzyńska (in conversation with Aleksandra Kozłowska), “Kąpiel 

w sztuce, 20 lat z CSW ŁAŹNIA,” in P. Leszkowicz, ed., CSW ŁAŹNIA 

jako dzieło sztuki współczesnej (Gdańsk, 2019), pp. 58–59.

Oprowadzanie kuratorskie M. Różyca, wystawa Gdania, Niefestiwal, Gdańsk 2019, fot. Paweł Jóźwiak
Curatorial walkthrough with M. Różyc, Gdania exhibition, Non-Festival, Gdańsk 2019, photo by Paweł Jóźwiak

the diverse and carefully curated educational 
programme have all contributed to the project’s 
undoubted, albeit largely unpublicized, success4.

Permanent art objects have to be made of 
durable materials; their structure has to account 
for the wear and tear and comply with building 
standards.  As a result, such works pose conside-
rable challenges for the implementing institution, 
and their realization is often an uphill battle. On 
the other hand, the results are only visible after 
a few years. The Gdańsk Outdoor Gallery is an 
ongoing project, but we are still waiting for its 
effects to unfold.

In 2019, the ŁAŹNIA Centre for Contemporary 
Art established a separate public art depart-
ment, with Anna Szynwelska as head of the unit. 
This opened up possibilities for better coordina-
tion of the institution’s activities concerning art 
in the public space. All projects pursued so far, 
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publicznej. Wszystkie podejmowane do tej pory 
inicjatywy, szczególnie te zainicjowane dzię-
ki realizacji priorytetu „Sztuka w przestrzeni 
publicznej” w ramach Programu Operacyjnego 
Kultura i Czas Wolny, objęte zostały opieką dzia-
łu5. W tym samym momencie narodziła się idea 
stworzenia działania wielokierunkowego, wy-
korzystującego potencjał sztuki w przestrzeni 
publicznej. Działanie te w założeniu miało być 
efemeryczne, przygotowane dla lokalnej społecz-
ności, ale otwarte na szerszą publiczność, miało 
eksponować różne dziedziny sztuki: instalacje 
site-specific, performansy, wystawy, muzykę, 
projektowanie graficzne i wiele innych. Dla tak 
interdyscyplinarnego działania powołano szeroki 
zespół kuratorski i ustalono, co znamienne, że 
wydarzenie to nie może być festiwalem6. Czym 
w takim razie miało być wydarzenie interdyscy-
plinarne odbywające się w przestrzeni publicznej 
dla mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku? 
Niefestiwalem.

Organizacja wydarzenia zbiegła się z rocznicą 
pierwszych wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 
roku7. Dlatego naturalnym tematem Niefestiwalu 
było hasło „Moja wolność”, które miało odno-
sić się do wzniosłej idei przyświecającej ruchowi 
Solidarności. Minęło trzydzieści lat od wydarzenia, 
które ukształtowało naszą obecną rzeczywistość 
i które mogło mieć miejsce dzięki Solidarności, 
z którą Gdańsk jest szczególnie związany. Czym 
jednak jest zagadnienie własnej, indywidualnej 
i współczesnej wolności? Jak postrzegamy je 
obecnie? Czy warto podejmować temat wolności, 
kiedy jest ona czymś oczywistym, naturalnym? 
To były pytania, z którymi kuratorzy zwrócili się 
do artystów8.

Kontenery, wystawy, nie-kontenery

Wydarzenie odbywające się w wielu punktach 
dzielnicy Dolne Miasto w Gdańsku i trwające 
dziesięć dni potrzebowało trwałej formy. Zamiast 
przestrzeni ekspozycyjnej wybrano kontene-
ry, które miały funkcjonować jak satelickie sale 
ekspozycyjne dostępne dla każdego pieszego 
z poziomu ulicy. 

5 Strategia Rozwoju Miasta Gdańsk 2030, Plus, Kultura i czas wolny, 

(https://www.gdansk.pl/strategia/kultura-i-czas-wolny,a,2012, (05.10.2020).

6 Problem „festiwalozy” rozszerzającej się na kolejne dziedziny sztuki 

opisuje M. Nowak w tekście Festiwaloza, „Czas Kultury” 2013, nr 175.

7 Obchody „Święta Wolności i Solidarności”. 30. rocznica pierwszych 

częściowo wolnych wyborów, gdansk.pl.

8 Kuratorami pierwszej edycji zostali: Michalina Domoń, Kinga Jarocka, 

Krzysztof Kucharczyk, Marcin Różyc i Anna Szynwelska.

particularly those initiated under the Public Art 
priority of the Culture and Leisure Operational 
Programme, have been taken over by the new 
department5. At the same time, the idea was 
born to create a multidirectional action that 
could tap into the potential of public art. This 
action was designed to be ephemeral, aimed at 
the local community but open to the broader 
public, and to showcase various artistic disci-
plines: site-specific installations, performances, 
exhibitions, music, graphic design, and others. 
Such a multifaceted project required a broad 
curatorial team, which decided that the resulting 
event could not be a festival6. An interdisciplinary 
project taking place in the public space and ad-
dressed to the citizens of Gdańsk’s Dolne Miasto 
– how should we call it then? A non-festival.

The event coincided with the anniversary of 
the first free election of 4 June 1989, which mar-
ked the symbolic end of communism in Poland7. 
Consequently, “My Liberty” seemed like a natu-
ral choice for the subject of our Non-Festival, 
as a reference to the lofty ideas behind the 
“Solidarity” movement. It has been thirty years 
since the event that shaped our present reality 
and that could only have taken place thanks to 
“Solidarity”, with which Gdańsk is particularly 
associated. But what is the meaning of personal, 
individual, and contemporary liberty today? How 
do we see them now? Is the subject of liberty 
even worth exploring, when it has become so-
mething natural and taken for granted? These 
were the questions the curators addressed to 
the artists8.

Containers, exhibitions, non-containers

An event taking place in many locations within 
Gdańsk’s Dolne Miasto district and lasting ten 
days needed a permanent form. Instead of a single 
exhibition space, the curators opted for con-
tainers that were supposed to act as satellite 
exhibition rooms accessible from the street level 
to all passers-by. 

5 Gdańsk Development Strategy 2030, Plus, Culture and Leisure, 

available at: https://www.gdansk.pl/strategia/kultura-i-czas-

wolny,a,2012, retrieved: 5 October 2020.

6 The problem of “festivalization” that affects a growing number of 

art disciplines is described by M. Nowak in “Festiwaloza”, Czas Kultury, 

no. 175 (2013).

7 A Celebration of Freedom and Solidarity. 30th anniversary of the 

first partially free election, gdansk.pl.

8 The curators of the first edition were Michalina Domoń, Kinga 

Jarocka, Krzysztof Kucharczyk, Marcin Różyc, and Anna Szynwelska.
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W instalacji Mariusza M-City Warasa konte-
ner stał się tematem artystycznej refleksji nad 
sytuacją rozwijających się miast, gdzie pojawia-
jące się kontenery są pierwszym symptomem 
powstających nowych budynków, a więc często 
zmian i nadchodzącej gentryfikacji. Instalacja 
„Fotobudka” miała charakter site-specific i tak 
naturalnie wpisała się w przestrzeń modernizo-
wanej dzielnicy, że część mieszkańców mogła jej 
nie zauważyć. Przez małe okienka można było zo-
baczyć wnętrze kontenera, w którym znajdował 
się monitoring, a także widoczna była sylwetka 
siedzącej przed ekranami osoby, która non stop 
je obserwowała. Czy pod czujnym okiem kamery 
czujemy się naprawdę bezpiecznie? Czy świado-
mość, że ktoś nieustannie nas obserwuje, wpływa 
na nasze poczucie wolności? Czy to jest cena za 
procesy postępującej modernizacji? Pytania te 
nasuwały się po konfrontacji z instalacją.

Kontener to także autonomiczna przestrzeń, 
którą można wykorzystać, by wypełnić ją swoją 
ideą. Kurator stworzył w nim przestrzeń dla 
wystawy o tytule Gdania. Zza szklanych ścian 
można było podziwiać prace trójki artystów: Ady 
Zielińskiej, Marcina Janusza, Pawła Włodarskiego. 
Głównym wątkiem tej wystawy była fascynacja 
genius loci Gdańska jako miasta, którego historia 
ma związek z ruchami wolnościowymi. Naturalnie 
to właśnie ruch Solidarności był główną inspi-
racją dla kuratora i artystów. Marcin Janusz 
w swoim obrazie zawarł zatarte wizerunki ro-
botników, których tożsamość jest anonimowa, 
ale ich rola w tych historycznych wydarzeniach 
nie do przecenienia. Całość łączą barwne kwiaty, 
przywodzące na myśl ukwieconą bramę Stoczni 
Gdańskiej, oraz tęcza, która jest tu nawiązaniem 
do jednego z najważniejszych gdańskich obra-
zów Apoteozy Gdańska Isaaka van den Blocka. 
Ada Zielińska wykonała fotograficzny portret 
grupy kibiców Lechii Gdańsk, znajdujących się 
w złotym tramwaju promującym Sąd Ostateczny 
Hansa Memlinga, na tle stoczniowych żurawi, 
a więc tworząc współczesny portret miasta i jego 
mieszkańców. Paweł Włodarski wykonał kostium 
inspirowany ubiorami kobiet Solidarności, który 
wykorzystała w swoim performansie Chwała bo-
haterkom Justyna Górowska podczas otwarcia 
wystawy9.

Kontener stał się również miejscem akcji ar-
tystycznej. W ramach performansu Biografia 
autorstwa Open Group, każdego dnia kontener 
był otwierany niczym biuro, w którym na bardzo 

9 Performans Chwała bohaterkom i strój powstały przy wsparciu 

finansowym marki Reserved i Fundacji LPP.

In Mariusz M-City Waras’s installation, the 
container became the subject of an artistic re-
flection on the situation of developing cities: 
emerging containers signal the advent of new 
buildings, which often bring with them chan-
ges and, ultimately, gentrification. Photo Booth 
was a site-specific installation that so naturally 
blended in with the landscape of the modernized 
district that some residents may have even failed 
to notice it. When looking inside the container 
through its small windows, you could see a video 
surveillance system and the silhouette of a per-
son sitting in front of the screens, continuously 
watching them. Do we really feel safe under 
the camera’s vigilant eye? Does knowing that 
someone is continuously watching us affect our 
sense of freedom? Is that the price we have to 
pay for the advances of modernization? These 
are just some of the questions provoked by 
the installation.

The container also served as an autonomous 
space to be filled with ideas. One of the cura-
tors turned it into an exhibition titled Gdania. 
Inside the glass walls one could admire works 
created by three artists: Ada Zielińska, Marcin 
Janusz, and Paweł Włodarski. The exhibition was 
built around a fascination with the genius loci 
of Gdańsk – a city whose history is inextricably 
connected with freedom movements. Naturally, 
the curator and artists used “Solidarity” as their 
main source of inspiration. In Marcin Janusz’s 
painting, we could see blurred images of workers, 
who may now be anonymous, but whose role in 
these historical events is invaluable. The whole 
composition was connected using colourful flo-
wers that brought to mind the decorated gate of 
the Gdańsk Shipyard, as well as a rainbow, which 
referred to one of the most important Gdańsk 
paintings – Allegory of Gdańsk by Isaak van den 
Blocke. Ada Zielińska made a photographic por-
trait of a group of Lechia Gdańsk football fans 
inside a gold tram promoting Hans Memling’s 
Last Judgment, against the backdrop of the shi-
pyard’s cranes, creating a contemporary image 
of the city and its inhabitants. Paweł Włodarski, 
on the other hand, made a costume inspired 
by clothes worn by the women of “Solidarity”, 
which was then used by Justyna Górowska in 
her performance Glory to the Heroines during 
the exhibition’s opening9.

9 The Glory to the Heroines performance and costume were created 

with the financial support of Reserved clothing brand and the LPP 

Foundation.
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Oskar Dawicki, Pokaz krzywoprzysięstwa i heroiczna 
próba obrony cynizmu, Niefestiwal, Gdańsk 2019, 
fot. Paweł Jóźwiak
Oskar Dawicki, A Showcase of Perjury and a Heroic 
Attempt to Defend Cynicism, Non-Festival, Gdańsk 
2019, photo by Paweł Jóźwiak
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długiej rolce spisywane były życiorysy gdań-
szczan. Wystawa odnosiła się do zagadnienia 
wolności indywidualnej, ponieważ „każdy człowiek 
jest częścią świata” . Biografie te były również 
odczytywane publicznie, a właściwie dyktowane 
w różnych miejscach miasta. Była to kontynu-
acja działania, które Open Group rozpoczęła 
w PinchukArtCentre (Kijów) w 2014 roku.

Część z zaproszonych twórców wybierała 
bezpośrednie otoczenie dzielnicy jako miejsce 
dla swoich działań, instalacji i prac. Mirella von 
Chrupek wybrała zaułek pomiędzy zabytkowymi 
halami dawnej Królewskiej Fabryki Karabinów. 
W zaułku tym wykonała instalację w formie 
przeskalowanego, ogromnego kwiatu o różo-
wych płatkach i bajkowych żółtych pręcikach, 
jednocześnie zwracając uwagę na niezwykłą 
cechę flory, która potrafi rozkwitnąć w bardzo 
niesprzyjających warunkach. Artystka nawiązała 
do współczesnych ograniczeń, które dotykają 
człowieka, a które powinien pokonywać, pracu-
jąc nad samoświadomością, przede wszystkim 
akceptując i rozumiejąc doświadczenie wolności.

Kwiaty stały się również inspiracją dla inne-
go artysty, a dokładnie Kwiaty polskie Juliana 
Tuwima. Luka Rayski zaprojektował papier do 
kwiatów o czarno-białym wzorze z florystycz-
nymi motywami, które tworzyły graficzny szyfr, 
historię zbudowaną z serii mniejszych pikto-
gramów odnoszącą się m.in. do współczesnej 
kondycji naszego kraju. Dostępna dla każdego 
i dystrybuowana w lokalnej kwiaciarni praca 
mogła trafić bezpośrednio do domu każdego 
uczestnika.

Działaniem o równie efemerycznym charakte-
rze była akcja perygrynacji Róż autorstwa Alicji 
Białej. Cykl Wycinanki polskie nawiązuje do sym-
boli i motywów budujących zbiorową tożsamość 
Polaków, praca Róże (przedstawiająca białe 
róże okładane pałkami przez ZOMO-wców) ze 
względu na historyczny motyw opresji komuni-
stycznych władz, mający szczególny wydźwięk 
w Gdańsku, peregrynowała po wielu gdańskich 
domach i instytucjach.

Przestrzeń poza kontenerem, a dokładnie prze-
strzeń zabytkowego tramwaju znajdującego się 
na reprezentacyjnej ulicy Dolnego Miasta, a także 
przestrzeń w CSW ŁAŹNIA stały się miejscem 
ekspozycji wystawy Maximum Waste Magdaleny 
Sawickiej i Bolesława Chromrego. Artyści po-
stawili widzów przed ważnym i nieuniknionym 
pytaniem: czy w obliczu nadchodzącej katastrofy 
środowiskowej, klimatycznej są w stanie zrezygno-
wać z nadprodukcji i hiperkonsumpcjonizmu, które 
dają bardzo złudne poczucie wolności? Drobne 

The container also served as the location of 
an artistic intervention. During Open Group’s 
performance Biography, it was opened each 
day like an office, where the life stories of va-
rious inhabitants of Gdańsk were written down 
on a very long roll. The exhibition referred to 
the question of personal liberty, because “each 
human is a part of the world”. These biographies 
were also read out in public, or rather dictated 
in various urban locations. This was a follow-up 
to the action started by Open Group in Kyiv’s 
PinchukArtCentre in 2014.

Some of the invited artists chose the direct 
vicinity of the district as the location of their 
actions, installations, and works. Mirella von 
Chrupek picked a back alley between the hi-
storical halls of the former Royal Rifle Factory. 
There she made an installation in the form of 
a supersized flower with pink petals and fabulous 
yellow stamens, as if hinting at the extraordinary 
power of plants that can blossom even in very 
unfavourable conditions. The artist referred 
to the contemporary limitations that affect us 
and that we should overcome by working on our 
self-awareness, acceptance and understanding 
of the experience of freedom.

Flowers, namely Julian Tuwim’s poem Kwiaty 
polskie [Polish Flowers], also served as an inspi-
ration for another artist: Luka Rayski designed 
a flower-wrapping paper with a black-and-white 
floral pattern that formed a graphic code, a story 
based on a series of small pictograms that refer-
red, among others, to the contemporary Polish 
condition. The work, freely available and distri-
buted in the local flower shop, could be taken 
home by all participants of the Non-Festival.

Alicja Biała’s Roses shared the same epheme-
ral character. Her series of Polish Cut-Outs 
refers to the symbols and motifs that build the 
collective identity of Poles. Roses – a work sho-
wing white roses hit with batons by riot police 
– had a particular connection with Gdańsk owing 
to its allusion to communist oppression. During 
the Non-Festival, the work peregrinated around 
Gdańsk, visiting various homes and institutions.

The historical tram located on one of Dolne 
Miasto’s main streets as well as the space of-
fered by ŁAŹNIA CCA became the venue of 
Magdalena Sawicka and Bolesław Chromry’s 
Maximum Waste exhibition. The artists con-
fronted viewers with an important, inescapable 
question: are they able to give up excessive pro-
duction and hyper-consumerism, which offer 
a mere illusion of freedom, in the face of the im-
pending environmental and climate catastrophe? 
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instalacje wykonane z przedmiotów z odzysku 
niosą ważne przesłanie. Poczucie indywidualnej 
wolności nie może przesłaniać nam poczucia 
odpowiedzialności za otoczenie.

W obrębie podwórka CSW ŁAŹNIA powstała 
również wystawa Moja wyspa. Artystka, znana 
ilustratorka Agata Królak, stworzyła przestrzeń 
dla najmłodszych uczestników Niefestiwalu – 
koncepcję miejsca wydzielonego tylko dla dzieci, 
„wyspy”, w której mogą swobodnie bawić się, 
doświadczać dzieła sztuki bez oglądania się na 
zasady panujące wewnątrz instytucji. Wszelkie 
zakazy dotykania, malowania czy zmian w prze-
strzeni w ogóle tu nie obowiązywały. Wolność 
Agaty Królak to idea widziana z perspektywy 
dziecięcej niewinności. 

Wolność nie zna granic, a pragnienie wol-
ności jest wspólne dla wszystkich ludzi na 
świecie. Dlatego prezentacja projektu Arbuz with 
Refugees wydaje się naturalną odpowiedzią na 
hasło „Moja wolność”. Arbuz with Refugees to 
akcja artystyczno-społeczna zainicjowana w 2017 
roku przez Honoratę Martin, Piotra Martina, 
Aurorę Lubos i Zosię Martin. Twórcy wyjechali 
do Kalabrii, by wspierać uchodźców i imigrantów 
– jedną z płaszczyzn kontaktu i porozumienia 
okazała się naturalna chęć tworzenia. Artyści 
zgodnie z wolą znajdujących się w Kalabrii 
imigrantów stworzyli mobilne studio nagrań. 
Podczas Niefestiwalu artyści odtworzyli je we 
wnętrzu furgonetki ustawionej na lokalnym bo-
isku. Na umieszczonych wewnątrz ekranach 
można było obejrzeć teledyski zrealizowane 
w Kalabrii i posłuchać muzyki. W naturalny 
sposób miejsce to szybko zamieniło się w prze-
strzeń kreatywną dla dzieci i młodzieży z Dolnego 
Miasta. Artyści wytworzyli rodzinną atmosferę, 
a przestrzeń dookoła furgonetki zaczęła przypo-
minać barwny hipisowski obóz pełen pozytywnej 
energii. Kilka dni spontanicznych warsztatów 
muzycznych i plastycznych zaowocowało na-
graniami hiphopowymi, teledyskami i licznymi 
pracami malarskimi.

Działania realizowane w ramach Niefestiwalu 
opierały się również na interwencjach mają-
cych na celu integrację z mieszkańcami dzielnicy 
oraz poprawę estetycznej jakości ich najbliż-
szego otoczenia. Przykładem jest praca EMO 
wykonana przez Piotra Szwabe, a zaprojek-
towana przez Agatę Królak. Jest to mural na 
fasadzie Centrum Reduta Mrowisko – Centrum 
Aktywizacji i Integracji Społecznej „Mrowisko”, 
który powstał, by odnowić zniszczoną fasadę 
tego ważnego dla wielu mieszkańców budyn-
ku. Zaistniał on w trybie otwartej pracowni, co 

Small installations made from recycled objects 
carried an important message. Personal liberty 
cannot obscure our sense of responsibility for 
the environment around us.

The ŁAŹNIA CCA yard also served as the lo-
cation of My Island. Illustrator Agata Królak 
created a space for the youngest participants 
of the Non-Festival – a closed-off area just for 
kids, an “island” where they could have fun and 
experience works of art without having to ob-
serve the rules applicable within the institution. 
All the don’ts – don’t touch, don’t paint, etc. – 
were completely out of place here, as the children 
were encouraged to play with the space around 
them. Agata Królak’s idea of liberty adopted the 
perspective of children’s innocence. 

Liberty knows no borders, and yearning for 
freedom unites all people around the world. This 
is why showcasing the Arbuz with Refugees pro-
ject seemed a natural response to the subject of 
“my liberty”. Arbuz with Refugees is an artistic 
and social initiative launched in 2017 by Honorata 
Martin, Piotr Martin, Aurora Lubos and Zosia 
Martin. The artists went to Calabria to support 
refugees and migrants – and the natural urge to 
create proved to be one of the platforms of con-
tact and understanding. In line with the wishes of 
migrants in Calabria, the artists created a mobile 
recording studio. During the Non-Festival, they 
recreated it inside a van parked on the local 
sports field. On the screens installed inside it, 
the audience could see the music videos filmed 
in Calabria and listen to music. The place soon 
turned into a creative space for Dolne Miasto 
youth. The artists created a family atmosphere, 
and the space around the van started resembling 
a colourful hippie camp filled with positive vibes. 
In the course of a few days, spontaneous music 
and art workshops yielded hip hop recordings, 
music videos and numerous paintings.

Some of the activities that formed part of 
the Non-Festival were based on interventions 
aimed at integrating with the residents and 
improving the aesthetics of their immediate sur-
roundings. One such example was EMO – a work 
designed by Agata Królak and executed by Piotr 
Szwabe. This is a mural painting on the façade of 
Centrum Reduta Mrowisko – “Mrowisko” Social 
Activation and Integration Centre meant to 
rejuvenate the damaged front wall of a building 
that is important to many residents. The mural 
was created in the open workshop format, which 
enabled members of Mrowisko and other intere-
sted persons to observe and participate in the 
creation of this work. This action served as a pre-



CSW ŁAŹNIA

13RĘCZNIK EKSTRA

umożliwiło zainteresowanym, a przede wszystkim 
członkom Mrowiska, na obserwowanie, a także 
uczestniczenie w powstaniu tego dzieła. Przy oka-
zji tego działania artyści dyskutowali o szerszym 
kontekście współcześnie realizowanej sztuki ulicy: 
Piotr Szwabe, Iwona Zając oraz Jacek Wielebski, 
rozmowę „Z wolnością w tle – uliczne re-definicje” 
poprowadziła wybitna badaczka sztuki w prze-
strzeni publicznej Aleksandra Litorowicz. 

Innym dziełem, które pojawiło się na Nie- 
festiwalu, była interwencja Ksawerego Kir- 
klewskiego. Artysta przy wsparciu lokalnej wspól-
noty zawiesił na budynku przy ul. Wróbla ekran 
wyświetlający reklamę… wolności. Nośnik, który 
zazwyczaj zaśmieca przestrzeń miejską, tym 
razem stał się nośnikiem pozytywnego przekazu 
o wyjątkowo dyskretnym uroku.

Warto dodać, że podczas trwania Niefestiwalu 
można było uczestniczyć w pokazach filmo-
wych. Każdy z filmów poruszał kwestie wolności 
w sztuce, modzie, muzyce, praw człowieka i był 
inspirowany poszczególnymi dziełami sztuki 
prezentowanymi w ramach wydarzenia.

Koncerty, warsztaty, nie-koncerty 
(jako wytrych do serc mieszkańców)

Działania w przestrzeni publicznej mające na 
celu prezentację sztuki współczesnej – szczegól-
nie te zlokalizowane w obrębie mniej prestiżowych 
dzielnic zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym – niosą za sobą ryzyko bycia „intruzem” na 
podwórkach ludzi, którzy przestają czuć się bene-
ficjentem danego wydarzenia i w efekcie reagują 
na nie irytacją. 

Czas na przygotowanie Niefestiwalu był na 
tyle ograniczony, że rozbudowanie konsultacji 
społecznych, prowadzenie długofalowych, rze-
telnych działań artystycznych aktywizujących 
lokalne społeczności okazało się prawie niewy-
konalne. W związku z tym kuratorzy postanowili 
zachęcić mieszkańców do wyjścia z domów i ak-
tywnego uczestnictwa w Niefestiwalu, dodając 
do programu elementy muzyczne – przede 
wszystkim hiphopowe. W obrębie dzielnicy za-
wisły plakaty zapraszające do przyłączenia 
się do poszczególnych działań i informujące 
o programie. Już jedna z pierwszych akcji otwie-
rających Niefestiwal – performans, a właściwie 
uliczny występ lokalnego hiphopowca Jacoba 
Flâneura, który zinterpretował poemat Tuwima 
Kwiaty polskie – wzbudziła pozytywne reakcje 
mieszkańców. Niektórzy z nich wyszli na ulicę 
i dzielili się z kuratorkami radością, że w końcu 
na Dolnym Mieście ma miejsce jakieś wydarze-

text to hold a debate on the broader context of 
contemporary street art: With Liberty in the 
Background – Street Re-Definitions. Artists Piotr 
Szwabe, Iwona Zając, and Jacek Wielebski talked 
to eminent researcher of public art Aleksandra 
Litorowicz.  

Another work featured at the Non-Festival 
was Ksawery Kirklewski’s intervention. With 
the support of the local residents, the artist 
hung a screen on the building on Wróbla Street, 
broadcasting an advertisement… of freedom. 
A medium that usually spoils the urban land-
scape now broadcast a positive message with 
a particularly discreet charm.

The Non-Festival also included a separate film 
programme. Each of the films touched upon the 
issue of liberty in art, fashion, music, and human 
rights, and the selection was inspired by indivi-
dual works of art presented as part of the event.

Concerts, workshops, non-concerts 
(as a key to the hearts of local residents)

When activities that aim to showcase con-
temporary art are organized in public spaces, 
especially those located in less prestigious 
districts that are at risk of social exclusion, there 
is a danger that they will be seen as a form of 
“intrusion” into the backyards of local people who 
do not see themselves as beneficiaries of a given 
event and, as a result, react with irritation. 

As the preparation period for the Non-Festival 
was short, it was almost impossible to expand 
the scope of public consultations and conduct 
long-term, reliable artistic activities that would 
activate local communities. Therefore, the 
curators decided to encourage residents to 
leave their homes and actively participate in 
the Non-Festival by adding musical elements 
to the programme – with the primary focus 
being hip hop. Posters with information about 
the programme and invitations to join the acti-
vities were distributed around the district. One 
of the first opening events of the Non-Festival 
was a concert, or rather a street performance, 
of a local hip hop musician Jacob Flâneur, who 
interpreted Julian Tuwim’s poem Polish Flowers. 
The concert was very well-received by the lo-
cals. Afterwards, some of them approached 
the curators to tell them how happy they were 
to finally see an event in Dolne Miasto that was 
also addressed to them, and that they enjoyed 
feeling like its target audience rather than just 
part of the background for hermetic artistic 
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nie, które jest skierowane także do nich i czują 
się jego adresatem, a nie tylko tłem herme-
tycznych, przetaczających się pod ich domami 
akcji artystycznych dla ludzi z zewnątrz. Warto 
dodać, że wspomniany występ był uzupełnie-
niem projektu Luki Rayskiego. Odbywał się przed 
kwiaciarnią, w której można było otrzymać pa-
pier do pakowania kwiatów z grafiką artysty. 
Ponadto w ramach performansu bukiety kwiatów 
w papierze projektu Rayskiego były rozdawane 
przechodniom, których zapraszano do wzięcia 
udziału w Niefestiwalu.

W weekend otwarcia Niefestiwalu, w obrębie 
starego boiska przy zamkniętym gimnazjum, 
stworzona została także strefa wolności, kre-
acji i muzyki. W niebieskich namiotach odbywały 
się otwarte warsztaty florystyczne nawiązują-
ce do motywu kwiatów jako symbolu wolności, 
który okazał się wszechobecny w dziełach arty-
stycznych stworzonych podczas Niefestiwalu. 
Na terenie boiska pojawiło się też wspomniane 
Mobilne Studio Nagrań w artystycznej furgo-
netce projektu Arbuz with Refugees, gdzie miały 
miejsce spontaniczne działania warsztatowe. 

W centralnej części boiska została postawiona 
duża scena, na której odbywały się koncerty ta-
kich wykonawców jak Próżnia, Kalafior Derambo, 
Kwiaty, Brzóska de Paulus i sety DJ-skie Kolektywu 
Gnojki. Między koncertami na scenie pojawiły 
się też kuratorki Niefestiwalu i dyrektorka CSW 
Łaźnia, aby przywitać zebranych gości, a także 
zaprezentować artystów, których prace pojawiły 
się w przestrzeni Dolnego Miasta.

Co ważne, na scenie wystąpili również uczest-
nicy poprzedzających Niefestiwal warsztatów 
Rap / Freestyle z Yowee i O'beats. Yowee, raper 
i freestyle’owiec, przedstawiciel trójmiejskiego 
podziemia hip-hopowego, pomagał dzieciakom 
z dzielnicy tworzyć własne rymy i rapować, 
a wspomagał go O’beats, który wprowadził 
początkujących w świat produkcji muzycznej. 
Dzieci z Dolnego Miasta zaprezentowały przed 
publicznością profesjonalnie brzmiące, autor-
skie utwory stworzone w ramach warsztatów, 
co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem.

Chyba jeszcze większym entuzjazmem zare-
agowano na „Potańcówkę międzypokoleniową” 
z legendarną DJ Wiką. Powstała atmosfera 
sprzyjająca wspólnemu świętowaniu otwarcia 
Niefesiwalu, łącząca w tańcu wszystkie grupy 
odbiorców: mieszkańców dzielnicy, dzieci, do-
rosłych, seniorów, artystów, odbiorców sztuki, 
którzy przyjechali na Dolne Miasto z innych miast 
czy innych części Trójmiasta. 

initiatives organized for outsiders in front of 
their homes. It is worth adding that the above-
-mentioned performance was to complement the 
project created by Luka Rayski, which took place 
in front of a flower shop where buyers could 
receive flower wrapping paper with his artwork. 
Moreover, during the performance, bouquets of 
flowers wrapped in the paper designed by Rayski 
were distributed to passers-by who were invited 
to attend Non-Festival events.

At the Non-Festival’s opening weekend, a zone 
of freedom, creation and music was established 
at the old sports field next to the closed-down 
middle school. Open florist workshops were held 
in blue tents, referencing flowers as symbols 
of freedom. This floral theme turned out to be 
ubiquitous in the artworks created during the 
Non-Festival. The sports field also became the 
home of the aforementioned Mobile Recording 
Studio. Organized in an artistic van designed 
by Arbuz with Refugees, the studio held spon-
taneous workshops.

A large stage was set up in the central part of 
the field. It was used for concerts of such per-
formers as Próżnia, Kalafior Derambo, Kwiaty, 
Brzóska de Paulus, and Kolektyw Gnojki who 
presented their DJ sets. Between the concerts, 
the Non-Festival curators and the director of 
ŁAŹNIA CCA also appeared on stage to welcome 
the audience and present artists whose works 
were installed around Dolne Miasto.

Importantly, the participants of the rap/fre-
estyle workshops with Yowee and O’beats that 
preceded the Non-Festival also performed on the 
stage that day. Yowee, a rapper, freestyler, and 
representative of Tri-City’s hip hop undergro-
und, helped local kids create their own rhymes 
and raps. He was supported by O’beats, who 
introduced the younger generation to the world 
of music production. Kids from Dolne Miasto 
presented professional-sounding, original works 
created during the workshops to an audience 
that received them with great enthusiasm.

Still, the biggest hit of the festival turned 
out to be the “Intergenerational Dance Party” 
with the legendary DJ Wika. In an atmosphere 
of celebrating the Non-Festival’s opening, all 
kinds of people were united in a shared dancing 
experience: the district’s residents, children, 
adults, senior citizens, artists, and art lovers 
who came to Dolne Miasto from other cities or 
other parts of Tri-City.

A non-concert of Siksa organized in the bac-
kyard of “Centrum Reduta – Mrowisko” marked 
the finale of the Non-Festival’s opening weekend. 
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Weekend otwarcia Niefestiwalu zwieńczył 
nie-koncert Siksy, który odbywał się w prze-
strzeni podwórka Centrum Reduta – Mrowisko. 
Feministyczny, punkowy duet Alex Freiheit 
i Piotra Buratyńskiego wykonał poruszajacy 
performans skupiający się na bolesnych te-
matach dotyczących ograniczania wolności 
osobistej, gwałtów i przemocy psychicznej. 
W dobie przymusu i pogwałcania podstawowych 
praw człowieka teksty Freiheit zabrzmiały wy-
jątkowo wymownie.

Wydarzenia nie-towarzyszące

Bardzo szybko okazało się, że ogranicze-
nie działań tylko do jednej konkretnej dzielnicy 
Gdańska jest nadmiernym zawężeniem. W ra-
mach Niefestiwalu odbyły się również wydarzenia, 
które znalazły się w innych częściach miasta. 
Najszerszy zasięg z powodu wybranej formy 
miała kampania plakatowa „Moja wolność”. 
Zaproszeni przez kuratorkę projektanci graficzni 
stworzyli plakaty będące ich indywidualnymi in-
terpretacjami hasła przewodniego. W projekcie 
udział wzięli: Edgar Bąk, Katarzyna Bogucka, 
Bolesław Chromry, Patryk Hardziej, Ola Niepsuj 
i Dawid Ryski. Plakaty zdobiły m.in. miejskie 
przystanki tramwajowe i autobusowe, słupy 
ogłoszeniowe. Były widoczne niemal w całym 
mieście, a kompletną grupę plakatów można było 
podziwiać w kawiarnio-księgarni Sztuka Wyboru 
we Wrzeszczu oraz w przestrzeni PATIO na ASP 
w Gdańsku, gdzie także odbyła się dyskusja pt. 
„Czy grafika zmienia świat? Wokół kampanii 
plakatowej Moja Wolność”. W rozmowie uczest-
niczyli twórcy plakatów z serii „Moja wolność” 
– Bolesław Chromry, Patryk Hardziej, kuratorka 
plakatowej kampanii społecznej Michalina Domoń 
i autor rysunków „Smutne historie spisane na 
kacu i tanim papierze”.

Na inną prezentację sztuki można było na-
trafić na terenie dawnej Stoczni. W Klubie 
100cznia jeden z kontenerów współtworzących 
przestrzeń tego plenerowego założenia stał się 
miejscem dla pracy Filipa Ignatowicza o tytule 
Fignacy Freedom Store. Wszystkie przedmioty 
dostępne w jego ofercie były obiektami balansu-
jącymi pomiędzy sztuką a produktem. Dotyczyły 
szeroko rozumianej tematyki wolności, transfor-
macji oraz samej przestrzeni Stoczni Gdańsk. 
W ramach tej wystawy odbyły się także dwa 
wydarzenia typu drop event, gdy artysta wzorem 
topowych konsumpcyjnych marek „dorzucał” 
nowe dzieło sztuki, by odnawiać zainteresowa-
nie wystawą.

The feminist, punk duo composed of Alex Freiheit 
and Piotr Buratyński gave a moving performan-
ce focused on such painful issues as limitations 
of personal freedom, rape, and psychological 
violence. Freiheit’s lyrics seemed exceptionally 
apt in this age of state control and violations of 
fundamental human rights.

Non-accompanying events

It quickly turned out that limiting activities 
to only one specific district of Gdańsk was too 
much of a restriction. Consequently, Non-Festival 
events were also organized in other parts of the 
city. Due to its form, the “My Liberty” poster 
campaign achieved the widest reach. At the invi-
tation of the curator, graphic designers created 
posters with their individual interpretations 
of the festival’s main motto. The designers in 
question were Edgar Bąk, Katarzyna Bogucka, 
Bolesław Chromry, Patryk Hardziej, Ola Niepsuj, 
and Dawid Ryski. The posters were put up in such 
places as tram and bus stops, and advertising 
posts. They could be seen almost all over the city, 
and the complete set of posters could be admi-
red in the Sztuka Wyboru cafe and bookstore in 
Wrzeszcz and on the PATIO at the Academy of 
Fine Arts in Gdańsk, which was also the location 
of a discussion titled “Can graphics change the 
world? On the My Liberty poster campaign.” The 
participants of the discussion included Bolesław 
Chromry and Patryk Hardziej, two designers who 
created posters for the “My Liberty” campa-
ign, Michalina Domoń, the campaign’s curator, 
and the artist running the Facebook page titled 
“Smutne historie spisane na kacu i tanim papie-
rze” (Sad stories written on cheap paper while 
hungover).

The premises of the former Gdańsk Shipyard 
also became the home of an art installation. In 
the 100cznia Club, one of the shipping conta-
iners that constitute the building blocks of this 
space became the location of Fignacy Freedom 
Store, an exhibition created by Filip Ignatowicz. 
All items sold at the shop lived a dual existence 
of works of art and ordinary products. They 
referred to the broadly understood themes of 
freedom, transformation, and the space of the 
Gdańsk Shipyard itself. Two “drop events” were 
also organized as part of this exhibition, in which 
the artist, following the example of top consu-
mer brands, would “drop” a new work of art to 
renew interest in the exhibition.

The Non-Festival also showcased an artwork 
titled New Spirit by Tabanda project group. It 
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Podczas Niefestiwalu zaprezentowana zo-
stała również instalacja Nowy Duch autorstwa 
grupy projektowej Tabanda. Dzieło te powstało 
jako efekt rozstrzygnięcia konkursu na obiekt 
do przestrzeni ul. św. Ducha w Gdańsku. Twórcy 
zaproponowali ażurową instalację w formie 
linearnego szkicu podkreślającego charaktery-
styczne cechy historycznej zabudowy. Jednak 
ta realizacja wywołała dyskusję wokół problemu 
sytuowania dzieł sztuki współczesnej w histo-
rycznym otoczeniu. Czy w ramach wolności 
możemy realizować sztukę współczesną w za-
bytkowych centrach miast? Próbę odpowiedzi 
na te pytanie podczas spotkania zorganizowa-
nego w ramach Niefestiwalu podjęli eksperci: 
dyr. Jadwiga Charzyńska, prof. Jacek Friedrich, 
dr Marek Barański, Karina Rembiewska oraz 
Piotr Czyż.

Niefestiwal 2019 zamknął performans Oskara 
Dawickiego „Pokaz krzywoprzysięstwa i hero-
iczna próba obrony cynizmu”, podczas którego 
uczestnicy wydarzenia byli świadkami składania 
przysięgi przez artystę, a chwilę później łamania 
jej. Co ciekawe, wydarzenie odbyło się w dniu 
urodzin artysty (28 lipca), a motyw ten stał się 
ważnym elementem performansu. Dawicki po 
złożeniu (i zerwaniu) przysięgi zaprosił wszyst-
kich uczestników na urodzinową kolację, która 
również stanowiła element wydarzenia. Każdy 
ochotnik mógł wziąć udział w niezwykłym per-
formansie, ale przede wszystkim w spotkaniu 
z nieszablonowym, wybitnym artystą. 

Nie-wola?

Niefestiwal stworzył unikalną okazję do pre-
zentacji niezwykle szerokiego grona twórców 
zróżnicowanych pod względem uprawianych 
form sztuki, stylistyki czy reprezentowanego 
pokolenia. Wydarzenie nie ograniczyło się tylko do 
lokalnych odbiorców, ale też nie było nastawione 
wyłącznie na odbiorców z zewnątrz. Co najważ-
niejsze, prezentowane dzieła i podejmowane 
akcje artystyczne pozostawiły odbiorcom wiele 
pytań. Jednym z pytań, przed którym stoją sami 
organizatorzy wydarzenia, to pytanie o jego przy-
szłość. Wydaje się, że zaprezentowane w 2019 
roku zróżnicowane i wieloelementowe działania 
to najlepsza ilustracja hasła „Moja wolność”. 
Wolność to przecież także możliwość podejmo-
wania wyzwań i możliwość obierania nieznanych 
kierunków. Być może zatem wydarzenie powinno 
rozwijać się w kierunku nie festiwalu, ale w kie-
runku nieskrępowanej emanacji artystycznej 
wolności, której w obecnych czasach nierzadko 

was created in response to the competition for 
an art object to be installed on Św. Ducha Street 
in Gdańsk. The authors proposed an openwork 
installation in the form of a linear sketch em-
phasizing the characteristic features of the 
surrounding historical buildings. However, the 
project triggered a debate on the placement of 
contemporary artworks in historical surroundings. 
Are we free to pursue contemporary art in histo-
ric city centres? The Non-Festival attempted to 
answer this question by organizing a meeting of 
experts: Jadwiga Charzyńska, the director of CCA 
Łaźnia, Professor Jacek Friedrich, Marek Barański, 
PhD, Karina Rembiewska, and Piotr Czyż.

Oskar Dawicki’s performance titled A Showcase 
of Perjury and a Heroic Attempt to Defend 
Cynicism, in which the audience witnessed the 
artist swearing an oath and breaking it a moment 
later, marked the end of the 2019 Non-Festival. 
Interestingly, the event was staged on Dawicki’s 
birthday (28 July), and this theme became an 
important element of the performance. After 
swearing (and breaking) the oath, Dawicki invited 
all participants of the event to a birthday dinner, 
which was also part of the performance. Each 
volunteer had a chance to not only participate in 
an unusual performance, but – most importantly 
– to meet an unconventional, outstanding artist. 

Non-freedom?

The Non-Festival created a unique opportunity 
to present an extremely wide group of artists, 
diverse in terms of their pursued forms of art, 
styles, and generational affiliations. The event 
was addressed not only to the local residents, 
but, at the same time, it also was not targeted 
solely towards outsiders. Most importantly, the 
works and artistic performances undertaken and 
presented at the festival left audiences with a lot 
of food for thought. One of the questions faced 
by its organizers concerned the Non-Festival’s 
future. It seems that the diverse and multi-ele-
ment activities presented in 2019 are the best 
illustration of the event’s motto – “My Liberty”. 
After all, liberty also means the freedom to take 
up challenges and head towards unknown direc-
tions. Perhaps, then, the event should develop 
not towards the festival format, but towards 
an unrestricted emanation of artistic freedom 
– something that we are often sorely lacking 
nowadays? Contemporary cultural institutions 
have to deal with many challenges and react 
to current social needs, constantly adapting 
to the changing environment. However, they 



CSW ŁAŹNIA

17RĘCZNIK EKSTRA

bardzo brakuje? Współczesne instytucje kul-
tury muszą zmagać się z wieloma wyzwaniami 
i reagować na bieżące potrzeby społeczne, nie-
ustannie dostosowując się do zmieniającego 
się otoczenia. Jednak na stałe muszą stać na 
straży wolności twórczej i ekspresji artystycznej 
wypowiedzi. Niefestiwal, jakąkolwiek obierze 
w przyszłości formę, jako główny cel realizo-
wać będzie działania, które przestrzeń wspólną, 
przestrzeń publiczną potraktują jako pomost dla 
otwartego i odważnego dialogu z odbiorcami. 
Nie należy zatem poddawać się niewoli ocze-
kiwań: cyklicznej, jednolitej, monotematycznej, 
wypracowanej formy. Wzorem najciekawszych 
inicjatyw artystycznych warto oddać się twór-
czemu eksperymentowi.•

must always uphold the freedom of creativity 
and artistic expression. No matter what form 
it will take in the future, the Non-Festival will 
pursue activities whose main objective will be to 
treat common and public spaces as bridges that 
enable open and courageous dialogue with the 
audience. Therefore, one should not succumb to 
the tyranny of expectations – the non-freedom 
of a cyclical, uniform, monothematic, tried-and-
-tested form. It is worth following the example 
of the most interesting artistic initiatives by 
focusing on creative experimentation. •

Scena koncertowa na podwórku przy ul. Śluza, Niefestiwal, Gdańsk 2019, fot. Bogna Kociumbas
Concert stage in the backyard of Śluza Street, Non-Festival, Gdańsk 2019, photo by Bogna Kociumbas
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I remember the first campaigns organised by 
the AMS Outdoor Gallery. I was a teenager at the 
time, and these actions genuinely attracted the 
attention of my generation. This was something 
we’d talk about, something that really stirred 
the hearts of young people. We were eager to 
see each subsequent edition in the city.

It would not be an overstatement if I said that 
for me, the actions performed by AMS between 
1998 and 2002 remain one of the most important 
and interesting endeavours in the scope of public 
art. What is more, they represent the only pro-
ject that was so successful at combining art and 
business, while including the component of social 
interest. It also availed itself of the context of 
social and political transformations that gene-
rated enormous popular enthusiasm at the time. 
The blunt, sometimes bitter comments could be 
interpreted as the authors’ anxieties concerning 
the new path followed by Polish society. On the 
one hand, artists gained an almost unlimited 
right to speak out, on the other – as they are 
known to do, intuitively sensing social moods and 
continuously expressing dissent – they signalled 
the dangers of capitalism (Galeria Rusz, Do You 
Make Any Money Out of It, Jadwiga Sawicka, 
Conversion, Domestication, Drill, Paweł Jarodzki, 
He Who Doesn’t Buy, Doesn’t Eat).

The dissonance between two subsequent eras 
was very quickly felt by the generation that had 
experienced life in the Polish People’s Republic. 
Works of artists exhibited as part of the AMS 

Pamiętam pierwsze kampanie Galerii Zew- 
nętrznej AMS. Miałam wówczas naście lat, a te 
działania mocno przykuwały uwagę mojego po-
kolenia. To było coś, o czym się dyskutowało, co 
poruszało serca młodych ludzi. Z niecierpliwością 
wypatrywało się kolejnej odsłony w mieście.

Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że działa-
nia, które w latach 1998–2002 były realizowane 
przez AMS, do tej pory są dla mnie jednym z naj-
ważniejszych i najciekawszych przedsięwzięć 
dotyczących sztuki w przestrzeni publicznej. Co 
więcej, jedynym, które z takim powodzeniem po-
łączyło przestrzeń sztuki i biznesu, uwzględniając 
przy tym również interes społeczny. Doskonale 
wykorzystany został także kontekst przemian 
społeczno-politycznych, budzących wówczas tak 
ogromny entuzjazm społeczeństwa. Dosadne, 
nieraz gorzkie komentarze można było rozpo-
znać jako wyraz niepokoju twórców dotyczących 
kierunku, w którym zmierzało w tamtym czasie 
polskie społeczeństwo. Z jednej strony Artysta 
zyskał niemal nieskrępowane prawo głosu, z dru-
giej, jak to Artysta, wyczuwając podskórnie 
nastroje społeczne jako kontestator sygnalizo-
wał pułapki kapitalizmu (Galeria Rusz Czy ma 
pan z tego jakieś pieniądze, Jadwiga Sawicka 
Nawracanie, Oswajanie, Tresowanie, Paweł 
Jarodzki Kto nie kupuje, ten nie je).

Dysonans pomiędzy dwoma następującymi 
po sobie epokami był bardzo odczuwalny dla 
pokolenia, które doświadczyło życia w czasach 
PRL-u. Prace twórców, które można było zoba-

Michalina Domoń
Kampania plakatowa i sztuka
w przestrzeni miasta jako pretekst
do debaty publicznej
Poster campaign and art in urban spaces 
as a pretext for public debate
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czyć w ramach Galerii Zewnętrznej AMS, w dużej 
mierze, choć nie tylko, odnosiły się do tej tema-
tyki. Dotychczas od wielu lat w Polsce sztuka 
nie miała możliwości tak głośniej, bezpośredniej 
i szczerej wypowiedzi. Wykorzystanie nośników 
reklamowych wzmocniło przekaz narracji, która 
nieco nachalnie, zamiast zaprezentowania np. 
zupy instant, miała być rozwiązaniem na wiele 
problemów współczesności, jakie prezentowano 
przed oczami przechodniów. Wtedy nie byliśmy 
jeszcze tak przebodźcowani jak dziś i przekazy 
te, często różniące się konwencją przedstawie-
nia plastycznego od pojawiających się wówczas 
reklam, mocno się na ich tle wyróżniały. To była 
wolność. Wolność wypowiedzi.

Kampania plakatowa „Moja wolność”, przepro-
wadzona w ramach pierwszej odsłony Niefestiwalu 
Miasto i Sztuka (czerwiec 2019), stanowiła głos 
twórców młodszego już pokolenia – dorastającego 
głównie w latach 90. – i jest w pewnym stopniu 
ukłonem w stronę działań Galerii Zewnętrznej 
AMS. Niemal równo trzydzieści lat od zakoń-
czenia obrad okrągłego stołu, które otworzyły 
przed polskim społeczeństwem szeroką perspek-
tywę możliwości i rozwoju, postawiliśmy pytanie 
o wolność rozumianą w kontekście wolności 
osobistej. Czy dziś, w świecie otwartych granic, 
wielu możliwości i mobilności, w demokratycznych 
państwach, w których funkcjonują konstytucje, 
o wolność nie trzeba się już dopominać? Czy 
dziś o wolności mówi się inaczej, a jeśli tak, to 
w jaki sposób?

Jako społeczeństwa ulegamy nieustanie złu-
dzeniu, w którym jeden lepszy system ma zstąpić 
ten gorszy, ale każdy z nich zawiera w sobie jakiś 
pierwiastek zniewolenia. „(…) funkcjonujemy w ra-
mach większego systemu norm. Wolność i jej brak 
nie są symetryczne, nie rozgrywają się na jednej 
płaszczyźnie. W małej grupie granice wolności 
są dosyć oczywiste i mamy na nie bezpośredni 
wpływ; w skali społeczeństwa ten wpływ jest już 
mniejszy; ale jeżeli przyrównamy nasze funkcjo-
nowanie np. do praw fizyki, to ograniczeń nie 
odbieramy jako braku wolności, ale jako rzeczy-
wistość, na którą wpływu nie mamy. Liczy się 
skala ograniczeń” – komentował swój projekt 
Patryk Hardziej.

W dość żartobliwej, typowej dla siebie formie 
przestawił tę kwestię Bolesław Chromry w od-
niesieniu do społeczno-kulturowych trendów. 
„Wolność zawsze zaczyna się i kończy na sło-
wach. I nie wiadomo, czym te słowa się stają. 
Językiem nienawiści? Poprawnością polityczną? 
Claimem marki? Czy odbitym na ksero listem 
anonimowej osoby, która ma coś do przekazania 

Outdoor Gallery largely (though not exclusi-
vely) referred to this subject matter. It had been 
many years since art in Poland could make such 
a loud, direct and honest statement. The use of 
advertising media emphasized the messages 
communicated to passers-by in a slightly pushy 
fashion, instead of, say, adverts for instant soup 
that was supposed to have solved a number of 
contemporary problems. At that time, we had 
not yet been as overstimulated as we are today, 
and these narratives – which often followed 
a different mode of representation from the 
one used in advertisements – stood out against 
this background. This was liberty. Freedom of 
expression.

The "My Liberty" poster campaign organised 
as part of the first edition of Art and the City 
Non-Festival (June 2019) tips its hat to the AMS 
Outdoor Gallery, although the invited artists 
already represent a younger generation – most 
of them grew up in the 1990s. Almost exactly 
thirty years after the Round Table Talks, which 
opened up broad perspectives for Polish society, 
we decided to ask about liberty in the context 
of personal liberty. In the world of open borders, 
mobility, and a whole host of possibilities, in de-
mocratic countries with clear constitutions – do 
we still have to assert our liberty? Does liberty 
today generate a whole different conversation? 
And if so, how is it different?

As societies, we are constantly labouring under 
the illusion that a better system exists to replace 
one that’s worse, but in fact each of them car-
ries an element of enslavement. “(…) we function 
within a greater system of norms. Liberty and 
lack thereof are not symmetrical, they do not 
play out on the same level. In a small group, the 
limits of liberty are rather obvious, and we have 
a direct influence upon them. Within society as 
a whole, this influence becomes smaller, but if 
we compare our existence to, say, the laws of 
physics, we no longer perceive these limitations 
as an intrusion on our liberty, but as a reality 
we have no influence upon. It’s the scale of the 
limitations that counts,” said Patryk Hardziej 
about his project.

Bolesław Chromry portrayed this issue in his 
typical tongue-in-cheek fashion, referring to 
social and cultural trends. “Liberty always begins 
and ends with words. What these words become 
is not that clear. The language of hate? Political 
correctness? A brand claim? Or a xeroxed ano-
nymous letter written by someone who wants 
to communicate something to the world? Which 
words are more true? The ones verified three 
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światu? Które słowa są bardziej prawdziwe? Te 
trzykrotnie sprawdzone przez korektora i zespół 
brandmanagerów czy te pogubione w strumieniu 
ludzkiej świadomości?”- zastanawiał się twórca.

Współczesnych artystów nie niepokoi kon-
sumpcjonizm jako nowe zjawisko, bo jest on 
częścią naszej codzienności, stylu życia. Nasyceni, 
a nawet przesyceni, mamy przestrzeń i odwagę 
do mówienia o prawach mniejszości seksualnych 
czy mniejszości w ogóle (Edgar Bąk) oraz roz-
ważań, że moja wolność może uczynić wolnym 
również tych, z którymi jestem blisko (Katarzyna 
Bogucka). O wolności można mówić w konwen-
cji zabawy formalnej, która poprzez popową 
estetykę jest ukłonem w stronę doświadcze-
nia starszych pokoleń (Ola Niepsuj). Można też, 
wracając do punktu wyjścia tych rozważań, 
przyznać, że tylko poprzez działanie twórcze 
jesteśmy w stanie dotknąć namacalnej wolności 
(Dawid Ryski). Dzisiejsze pokolenie nie potrzebuje 
billboardów, bo forum debaty znajduje się dziś 
w Internecie, social mediach. Niemniej jednak 
miasto wciąż potrzebuje Artystów i ich głosu, 
żeby pobudzać, prowokować, poszukiwać.

Jakiej wolności chcemy? To pytanie ma często 
charakter osobisty i jest to ogromny komfort, 
że w tym kontekście chcemy i możemy zadawać 
dziś pytania o wolność. Myślimy o niej inaczej 
niż pokolenie, które walczyło o wolność w latach 
80. Paradoksalnie dziś wolnością coraz częściej 
stają się różne ograniczenia, co wiąże się z wzię-
ciem odpowiedzialności za smutne żniwa, jakie 
zbiera kapitalizm. Coraz częściej mówimy o ka-
tastrofalnych skutkach działalności człowieka 
dla planety, a to tylko jeden z wielu problemów 
dzisiejszego świata otwartych granic, który nie 
może sobie poradzić z migracją ludności, miesza-
niem się kultur, wielką różnorodnością populacji. 
Poprawność polityczna dziś już nie wystarcza, 
mamy znacznie więcej ograniczeń, niż nam się 
wydaje. Nie bójmy się oddawać głosu Artystom, 
którzy mają dar i przywilej ukazywania tego, 
co najistotniejsze. Te niejednokrotnie trafne 
spostrzeżenia mogą być diagnozą, wskazaniem 
kierunku, wyciągnięciem na powierzchnię tego, 
co jest ukryte w zbiorowej świadomości.

Wbrew zdroworozsądkowym przesłankom 
wciąż wierzę w naprawczą rolę sztuki. Szczególnie 
miasto dziś, w obliczu bezustannych przemian po-
trzebuje Artystów, którzy mają odwagę i przywilej 
mówić to, co często pozostaje niewypowiedziane. 
Takie działania są punktem wyjścia dla wielu debat 
i dyskusji, które mogą stać się przyczyną zmiany. •

times by a proofreader and a team of brand ma-
nagers or the ones lost in the stream of human 
consciousness?” asked Bolesław Chromry.

Contemporary artists are not worried about 
consumerism as a new trend, because it has 
become part and parcel of our everyday reality 
and our lifestyle. Satisfied, even supersatura-
ted, we have the personal space and courage 
to talk about the rights of sexual minorities or 
minorities in general (Edgar Bąk) and reflect 
upon the fact that my own liberty may also li-
berate those close to me (Katarzyna Bogucka). 
Liberty may be mentioned in the form of playing 
with formal conventions, using pop aesthetics 
as a nod to the experience of older generations 
(Ola Niepsuj) or – to return to the starting point 
of these deliberations – it may be expressed 
through an assertion that only creative activities 
allow us to really feel a tangible sense of liberty 
(Dawid Ryski). The current generation does not 
need billboards because the debate now takes 
place online, on social media. Yet the city still 
needs artists and their voice to stimulate, pro-
voke, and explore.

What kind of liberty do we want? This often 
turns into a personal question – and it is our 
great privilege that we can and want to ask qu-
estions about liberty in this context. Our take on 
liberty is different than it was for the generation 
that fought for it in the 1980s. Today, more and 
more of us find liberty in various limitations: 
by taking responsibility for the miserable toll 
currently taken by capitalism. More and more 
of us speak out about the catastrophic effects 
that human activity has on the planet. This is 
just one of the many problems of today’s world 
of open borders that cannot deal with migration, 
mixing cultures and that much diversity. Political 
correctness is simply not enough today. We are 
limited to a much greater extent than we think. 
Let us not be afraid to give the floor to artists 
who have the gift and privilege of singling out the 
most important things. Their apt observations 
may serve as a diagnosis, show a direction, and 
bring out what collective awareness wants to 
overlook.

Contrary to common sense, I still believe in the 
corrective role of art. Now, more than ever, the 
city – faced with constant transformations – 
needs artists who have the courage and privilege 
to say what often remains unsaid. Such actions 
give rise to a number of debates and discussions 
that may spark change. •
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Kampania plakatowa „Moja wolność”, Niefestiwal, Gdańsk 2019, fot. Anna Szynwelska
"My Liberty" poster campaign, Non-Festival, Gdańsk 2019, photo by Anna Szynwelska
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Z wolnością w tle 
– uliczne re-definicje
Liberty in the Background 
– Street Re-Definitions

Jednym ze spotkań Niefestiwalu była rozmowa 
pod hasłem Z wolnością w tle – uliczne re-defi-
nicje. Wzięli w niej udział:

Iwona Zając – artystka wizualna, muralistka, uro-
dzona i mieszkająca w Gdańsku. Od dwudziestu 
lat współdziała z instytucjami oraz organizacjami 
społecznymi jako koordynatorka edukacyjnych 
projektów artystycznych i realizacji w przestrze-
ni miejskiej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu 
łączy instytucje we wspólnym działaniu. Od 2018 
roku pracuje w Muzeum Sopotu jako edukator-
ka. Jednym z jej najbardziej znanych projektów 
jest Stocznia, seria szablonów na zewnętrznych 
murach Stoczni Gdańskiej.

Piotr Szwabe – malarz ścienny i sztalugowy, 
poeta, tekściarz, instalator form przestrzennych, 
kurator. Pomysłodawca, organizator i uczestnik 
Europejskiej Galerii Malarstwa Ściennego – 
Węzeł Kliniczna (2000–2005), Międzynarodowego 
Festiwalu Malarstwa Monumentalnego (Gdańsk 
Zaspa 2009–2016), współtwórca największej na 
świecie kolekcji malarstwa wielkoformatowego 
na wielkiej płycie – Gdańsk Zaspa/os. Młyniec

Jacek Wielebski – grafik i projektant, współ-
założyciel Stowarzyszenia Traffic Design. Jest 
kuratorem Biennale Traffic Design i innych 
przedsięwzięć artystycznych stowarzyszenia. 
Specjalista w zakresie projektowania i produk-
cji szyldów oraz elementów detalu miejskiego. 
W swojej pracy projektowej łączy wiedzę i umie-
jętności z zakresu projektowania graficznego 
ze znajomością i wyczuciem tematyki miejskiej.

Rozmowę prowadziła Aleksandra Litorowicz, 
kulturoznawczyni, prezeska Fundacji Puszka, 
badaczka street artu i sztuki w przestrzeni 
publicznej. 

One of the meetings that took place as part of 
the Non-Festival was a conversation titled With 
Liberty in the Background – Street Re-Definitions. 
The invited guests were:

Iwona Zając – visual artist and mural painter 
born in Gdańsk, where she still lives. For the last 
20 years, she has worked with various institu-
tions and social organisations as a coordinator 
of educational and public art projects. Thanks to 
her experience, she is able to bring institutions to-
gether through joint cooperation. Since 2018, she 
has been working as an educator at the Museum 
of Sopot. One of her most renowned projects is 
The Shipyard, a series of stencil works on the 
external walls of the Gdańsk Shipyard.

Piotr Szwabe – mural and easel painter, poet, 
lyricist, author of spatial installations and curator. 
He was the originator, organiser and participant 
of the European Mural Painting Gallery – Kliniczna 
Junction (2000–2005) and the International 
Monumental Art Festival (Gdańsk-Zaspa, 2009–
2016). Szwabe is the co-author of the largest 
collection of large-scale paintings on concrete 
panel buildings: Gdańsk-Zaspa / Młyniec housing 
estate.

Jacek Wielebski – graphic designer, designer, and 
co-founder of the Traffic Design Association. He 
curates the Traffic Design Biennale and other art 
projects of the association. He specialises in de-
signing and manufacturing shop signs and urban 
architectural details. In his work, he combines his 
graphic design knowledge and skills with expertise 
in, and a sense of, urban subjects.

The conversation was moderated by Aleksandra 
Litorowicz – culture expert and president of the 
Puszka Foundation, whose research interests 
include street art and public art. 
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Aleksandra Litorowicz: Mamy okazję spo-
tkać się, by porozmawiać o tegorocznym haśle 
Niefestiwalu Miasto i Sztuka, jakim jest „Moja 
wolność”. Od razu wyświetlają mi się dwa cieka-
we konteksty dla naszej rozmowy. Pierwszym 
z nich jest oczywiście samo wydarzenie, czyli 
święto sztuki w przestrzeni publicznej – święto 
oficjalne, które wyprowadza sztukę do odbiorcy 
z murów instytucji, powtarzając jednak w jakiś 
sposób sytuację galeryjną. Sztuka w zdecy-
dowanej większości znajduje się w specjalnie 
przygotowanych kontenerach wystawienni-
czych rozlokowanych na terenie Dolnego Miasta. 
Mamy też kilka realizacji pozakontenerowych, 
bardziej włączonych w tkankę miejską i pra-
cujących z danym miejscem, jak instalacja 
Mirelli von Chrupek w podwórku Królewskiej 
Fabryki Karabinów czy akcja Luki Rayskiego 
w lokalnej kwiaciarni Małgosia. Niefestiwal nie 

AL: This meeting is an opportunity to talk about 
the motto of this year’s Art and the City Non-
Festival: “my liberty”. I immediately see two 
interesting contexts for our conversation. Of 
course, the first one is the event itself – a ce-
lebration of public art, an official celebration, 
because even though it takes art to meet its 
audience outside the institution, it neverthe-
less copies gallery conditions to an extent. Most 
artworks are exhibited in specially prepared 
containers located around Dolne Miasto. There 
are also some non-container works, which are 
more integrated into the urban fabric, and which 
work with the given location, such as Mirella von 
Chrupek’s installation in the yard of the Royal 
Rifle Factory or Luka Rayski’s action in the local 
flower shop named Małgosia. The Non-Festival 
has not forgotten about performance art and 
educational activities that engage the public. And 

Spotkanie Z wolnością w tle – uliczne re-definicje, na zdjęciu od lewej: 
Aleksandra Litorowicz, Piotr Szwabe, Jacek Wielebski, Iwona Zając, Gdańsk 2019, fot. Paweł Jóżwiak
Meeting: With Liberty in the Background – Street Re-Definitions, in the photograph, from left: 
Aleksandra Litorowicz, Piotr Szwabe, Jacek Wielebski, Iwona Zając, Gdańsk 2019, photo by Paweł Jóżwiak
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zapomniał o angażujących odbiorców perfor-
mansach i działaniach edukacyjnych. I mimo że 
w ramach oficjalnej imprezy nie uświadczymy 
oczywiście działań oddolnych, nielegalnych, 
to jednak organizatorzy starają się, by duch 
nieskrępowanego tworzenia na ulicy gdzieś wy-
brzmiewał, chociażby w tytule naszej rozmowy 
czy programie filmowym. A także w doborze 
zaproszonych dziś gości – bo albo zdarza czy 
zdarzało wam się tworzyć na ulicy bez insty-
tucjonalnego wsparcia, albo używacie technik 
charakterystycznych dla street artu, takich 
jak na przykład szablon. A od rozmów o street 
arcie do rozmowy o wolności i jej granicach już 
niedaleka droga.

I skoro mamy dziś mówić o niej mówić, a cały 
Niefestiwal wziął na warsztat wolność, za-
równo w sztuce, wolność słowa, jak i osobistą, 
nie możemy nie odnieść się do drugiego kon-
tekstu naszej rozmowy, dokładnie sprzed 
dwóch dni, czyli zamieszek na marszu wolności 
w Białymstoku. To, co przy takich okazjach ob-
serwujemy w przestrzeni publicznej, podobnie 
zresztą jak na przykład dodawane do gaze-
ty vlepki znakujące strefę „wolną od LGBT” 
czy chociażby słynne już palenie warszawskiej 
Tęczy Julity Wójcik, to nie jest manifestacja 
wysublimowanych wartości i negocjowanie ich 
z mieszkańcami miasta o innych poglądach. 
To jest walka o szeroko rozumianą przestrzeń, 
wyrastająca z symbolicznej i rzeczywistej prze-
mocy. Czy w sytuacji rosnących różnic między 
nami mury powinny krzyczeć? Dlaczego jednak 
tego nie robią? Co przejęło ich rolę? Wydawałoby 
się, że street art, opowiadający się po którejś ze 
stron, ma wielki potencjał szybkiego reagowania, 
oporu, mocnej manifestacji wizualnej. I w końcu, 
czy wasze działania w przestrzeni publicznej 
były lub są „kserem” dla waszych poglądów? 

Iwona Zając: Mur to zawsze była dla mnie bar-
dzo osobista opowieść. To był mój pamiętnik. 
Nawet jeśli realizowałam jakiś zadany temat, 
to zawsze szukałam dla niego własnej, prywat-
nej odpowiedzi. Na przykład praca Stocznia 
mówi o marzeniach – pytałam stoczniowców, 
o czym marzyli, kiedy szli do Stoczni, co im 
się zdarzyło wzdłuż tego muru, jak sobie wy-
obrażają przyszłość. To były bardzo osobiste 
pytania. Nigdy nie byłam krzyczącą działaczką, 
a jeśli o czymś mówiłam, to w bardzo intymny 
i osobisty sposób. Jako artystka właśnie tak 

even though an official event cannot be a venue 
for grassroots, illegal actions, the organisers 
made a conscious effort to account for the spirit 
of unbridled street creation, if only in the title of 
our conversation or the film programme. And in 
the selection of today’s guests – because each 
of you either has experience in creating street 
art without institutional support or uses typical 
street art techniques, such as stencil. There 
really is just a fine line between talking about 
street art and talking about liberty and its limits.

And since we are here to talk about it – as the 
whole Non-Festival took liberty as its subject 
matter, both in terms of liberty in art, freedom of 
speech, and personal liberties – we cannot omit 
the second context of our conversation, which 
emerged just two days ago: riots that erupted 
during the freedom march in Białystok [in 2019, 
participants of the Białystok pride march were 
brutally attacked by right-wing groups – trans-
lator’s note]. What we can see in the public space 
on such occasions – like the stickers marking 
“LGBT-free” zones added to a newspaper or the 
infamous burning of Julita Wójcik’s installation 
Rainbow in Warsaw – is not a demonstration 
of refined values and negotiating them with 
citizens who have different views. This is a fight 
for the broadly understood space, a fight based 
on symbolic and real violence. Given these gro-
wing differences between us, should the walls 
scream? Why don’t they? What took over their 
role? It would seem that street art supporting 
one of the sides would have amazing potential 
to offer a quick reaction of dissent in the form 
of a powerful visual manifestation. And, last but 
not least, have your public actions mirrored your 
personal beliefs? 

IZ: The wall has always been a very personal 
narrative for me. It was my diary. Even if I was 
given a topic to work on, I was always looking 
for my own private response to it. For instance, 
The Shipyard is a work about dreams – I asked 
shipyard workers what they were dreaming 
of as they were walking to the shipyard, what 
happened to them along this wall, how they 
imagined the future. These were very personal 
questions. I’ve never been one of the screaming 
activists – whenever I voiced my opinion about 
something; it was always in this very intimate, 
personal manner. This is how I talk about what 
happens in the reality around me as an artist. 
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opowiadam o tym, co się dzieje w otaczającej 
mnie rzeczywistości. Kiedyś zrobiłam pracę 
przeciwko nazizmowi, bo mnie to bezpośrednio 
dotykało – bałam się o mojego partnera. To 
był początek lat 2000, byłam wtedy jeszcze 
w środowisku punkowym i po prostu widziałam, 
co się dzieje. W Gdańsku i w Sopocie nastąpił 
pewien rodzaj legalizacji osób, które jawnie 
głosiły idee nazistowskie czy miały tatuaże 
z Hitlerem i jednocześnie zajmowały się mło-
dzieżą. Nie zgadzałam się z tym, widziałam, że 
toczą się walki, że ktoś może w każdej chwili 
zginąć.

Jacek Wielebski: Sztuka oficjalna jest otwarta, 
tolerancyjna. Natomiast działania nieoficjalne 
w przestrzeni publicznej są dziś w dużej mierze 
prowadzone przez środowiska kibicowskie, 
które są świetnie zorganizowane. Utrzymują 
wiele sklepów z farbami, zwaśnione kluby prze-
malowują nawzajem swoje rysunki i wypisują 
na murach różne hasła, z którymi się utoż-
samiają. Natomiast środowisko artystyczne, 
malarze, streetartowcy w zdecydowanej więk-
szości mają poglądy, powiedzmy, lewicujące, 
a na pewno dalekie od nacjonalistycznych. 
Są to przy tym osoby bardziej narcystyczne, 
skupione na sobie i na pewno nie na tyle zor-
ganizowane, żeby pójść w miasto. Wprawdzie 
są jakieś akcje, na przykład usuwania swastyk 
z murów, ale szczerze mówiąc, wątpię, by 
dzisiejsza generacja polskich streetartow-
ców była w stanie wygenerować ruch balansu 
w przestrzeni publicznej i odpowiedzieć jakimś 
spójnym przekazem na treści nacjonalizujące 
czy faszystowskie. Nie wiem też, czy mogła-
by w stanie na dużą skalę coś takim ruchem 
osiągnąć, bo po prostu już nas nie szokuje in-
formacja w przestrzeni publicznej, street art, 
graffiti, nawet reklama opatrzyły się. Kiedyś 
te komunikaty były bardziej wymowne, bo 
było ich po prostu mniej. Dziś nawet swastyki 
giną na osiedlach, wymieszane z napisami 
typu zielony jest cool. Sam po sobie widzę, że 
raczej już nie czytam, nie skanuję tych na-
pisów tak jak kiedyś. Jednak faktem jest, że 
zazwyczaj łatwiej zademonstrować coś, co 
jest skrajne, a bycie tolerancyjnym takie nie 
jest. Tolerancję uważam za coś oczywistego 
i wierzę, że większość ludzi również. Natomiast 
najbardziej zaciekła część społeczna będzie 
manifestowała swoje antytolerancyjne poglądy 
w sposób performatywny, jak w Białymstoku, 

I once made a work against Nazism, because 
it directly affected me – I was scared for my 
partner. This happened in the early 2000s, 
I had been in the punk community back then, 
and I just saw what was happening – in both 
Gdańsk and Sopot, people who openly preached 
Nazi beliefs, had tattoos with Hitler, etc. be-
came somewhat legitimised – and they were 
working with young people. I had to oppose it; 
I saw that there was a battle going on and that 
someone could get killed at any time.

JW: Official art is open and tolerant. On the 
other hand, unofficial actions in the public space 
have been largely taken over by highly orga-
nised communities of football fans. They run 
a number of paint shops, feuding clubs regu-
larly repaint each other’s drawings on walls 
and scribble various slogans that they identify 
with. In turn, the art community – the vast 
majority of painters and street artists – re-
present beliefs that could be called left-wing; 
they’re certainly far from nationalist attitudes. 
However, they are more narcissist, self-focu-
sed, and definitely not organised enough to hit 
the streets. There are some actions of, say, 
erasing swastikas from walls, but I genuinely 
doubt whether the current generation of Polish 
street artists will be able to generate a coun-
terbalancing movement in the public space 
and offer a coherent response to nationalist 
or fascist messages. Frankly speaking, I don’t 
know whether such a move would even provoke 
any large-scale results, because we’re just no 
longer shocked by information in the public 
space, street art, or graffiti – even advertising 
has lost its novelty factor. These messages 
used to be more evocative because there were 
simply fewer of them. Today, even swastikas 
on walls are not as conspicuous, when they’re 
juxtaposed with inscriptions along the lines 
of green is cool. Even I no longer read or scan 
these inscriptions like I used to. However, the 
unquestionable fact is that it’s usually easier to 
demonstrate something that’s extreme – and 
being tolerant is not extreme. I treat tolerance 
as something obvious, and I believe most people 
would agree with me here. Nevertheless, the 
most rabid part of the society is going to mani-
fest its anti-tolerant beliefs in a performative 
way, like in Białystok, or in a visual way, on walls. 
Take neofascism, for instance, or any other 
example from the plethora of current problems 
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czy w sposób plastyczny, na murze. Ale na 
przykład neofaszyzm i podobne zjawiska, któ-
rych jest przecież wiele, nie biorą się znikąd 
i znajdują gdzieś bardziej lub mniej podatny 
grunt. Murale tego nie zmienią, nie zatrzy-
mają, potrzebna jest fala różnych czynników. 
Sztuka może być jednym z nich, może wpływać 
na jakąś niewielką część społeczeństwa, być 
może w nawet w jakimś stopniu na każdego, 
jednak sztuka nie zmienia świata. Może go 
kolorować, ubarwiać i zmieniać jedynie wycinek 
rzeczywistości.

Piotr Szwabe: Ja też wśród młodych ma-
lujących nie widzę ludzi, którzy będą o coś 
walczyli. Nie mają mocy, wigoru, są jacyś tacy 
poprawni, za grzeczni, bez ikry. W głębokiej 
komunie ludzie o coś walczyli, próbowali coś 
robić w tej szarzyźnie i powstawały oddol-
ne, alternatywne ruchy. A teraz obrośliśmy 
w piórka. Mamy wzrost gospodarczy, kultu-
ralny, są wystawy, koncerty, w Trójmieście 
– tu masz Globalticę, tam masz Openera. 
Można dziś wziąć samochód w leasing, każdy 
ma telefon, jest wygoda, jest nam... dobrze, 
a to rozleniwia. Natomiast wzrasta frustracja 
ludzi, którzy mieszkają na przykład na takim 
Podkarpaciu, którzy naprawdę nie mają co do 
tej zupy włożyć. Zaczyna się nakręcać spira-
la – tamta władza nam nie dawała, ta daje, 
więc jest w porządku. I jeszcze czytają, że 
karty LGBT mają uczyć dzieci onanizmu, a coś 
takiego im się w głowie nie mieści. Uważam, 
że ludzie w Polsce są uśpieni, jestem tak na-
prawdę przerażony tym, co się dzieje.

AL: Narzekamy, że street art dziś nie jest 
tym samym autentycznym i emancypującym 
medium, że w ogóle twórczość w przestrzeni 
publicznej jest trochę letnia, że już o nic nie 
walczy, choć cały czas określa ją etos buntu, 
którego już nie ma. A może ta energia jest, tylko 
że objawia się w zupełnie inny sposób? Co was 
ostatnio poruszyło na murze albo w działaniu 
miejskim? 

IZ: Może poruszyło to za mocno powiedziane, 
ale teraz często przebywam w Gdyni i w tym 
mieście się oddycha – na przykład murale od-
noszą się z szacunkiem do przestrzeni. Sama 
przestałam w pewnym momencie malować 
i robię to bardzo rzadko, właśnie dlatego, 

– these things do not appear in a vacuum but 
find more or less fertile ground to thrive. No 
amount of mural paintings can change or stop 
that; it has to be a wave of different factors. 
Art may be one of them, it may affect a small 
part of the society – or perhaps, to an extent, 
it may even affect everyone – but it cannot 
change the world. Art can add colour or variety, 
but it can only change a fragment of reality.

PS: I agree that I cannot see anyone among the 
young generation of street painters who would 
want to fight for something. They don’t have 
the power, vigour, guts; they’re too correct and 
polite. In deepest, darkest communism, people 
were fighting for something; they were trying 
to do things in the greyness that surrounded 
them, and in this climate grassroots alternative 
movements emerged. And now we’ve feathered 
our nest. There’s economic and cultural gro-
wth, exhibitions, concerts, even here in Gdynia 
you’ve got music festivals such as Globaltica, 
Open’er… You can lease a car, everyone has 
a phone, we’re comfortable, we feel… OK, and 
that makes us indolent. Whereas people who 
live in the Subcarpathian region, for example, 
are getting more and more frustrated, because 
they’re really struggling to make ends meet. 
That’s how the spiral escalates – “the previous 
government didn’t give us anything, this one 
does, so it’s OK”. And on top of that, they read 
that LGBT charters are there to teach children 
how to masturbate, and they just can’t get 
their heads around it. I think people in Poland 
are in a state of lethargy. I don’t know what 
this election will demonstrate, but I’m genuinely 
terrified of what is happening. 

AL: We’ve been complaining that street art no 
longer represents the authentic, emancipating 
medium from the past, that public art, in general, 
has become somewhat lukewarm – it no longer 
fights for something, but it’s still defined by 
that ethos of rebellion that’s simply not there 
anymore. But maybe that energy is still present 
and only manifests itself in an entirely different 
way? What has recently stirred you on walls? Or 
in urban actions? 

IZ: “Stirred” may be too strong a word, but 
I spend a lot of time in Gdynia these days, and 
you can really breathe in this city – and mural 
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że stwierdziłam, że swoimi muralami ata-
kowałam przestrzeń publiczną, używałam 
dość mocnych kolorów i niektóre ściany swo-
imi pracami wręcz uszkodziłam. I to pomimo 
ogromnego wysiłku prowadzenia badań, pracy 
ze społecznością, z mieszkańcami. Jednak gdy 
jeżdżę na rowerze w Gdyni i wjeżdżam w różne 
uliczki, to widzę bardzo dobrze zagospoda-
rowaną przestrzeń – i jeśli chodzi o murale, 
i po prostu życie miejskie – wszystko fajnie 
ze sobą żyje.

JW: Kontynuując wątek Iwony, uważam, że 
dobra przestrzeń publiczna może wpływać na 
społeczeństwo w pozytywny sposób, kształ-
tować je między innymi poprzez niwelowanie 
niektórych niepożądanych, agresywnych 
zachowań. Może dziać się to poprzez odpo-
wiedzialne planowanie miasta, zaangażowanie 
w miasto. To, co mnie ostatnio poruszało, 
to nie tyle rozwiązania z obszaru sztuki czy 
dizajnu, co te czysto praktyczne, związane 
z dostępnością dla różnych grup, dla dzieci, 
osób starszych. W ogóle od dłuższego czasu 
przestałem zgłębiać muralizm jako taki, 
właśnie między innymi dlatego, że przestało 
mnie to grzać i podniecać na co dzień. Tym, 
co wyróżniało polski street art lat 80., był 
jego egalitaryzm – pojawiał się nielegalnie 
w miejscach wybieranych przez artystów, nie 
służył gentryfikacji, ale przekazaniu informacji 
jak najszerszej grupie odbiorców. W momen-
cie, w którym został upupiony, w czym mam 
zresztą swój udział, zmieniły się kryteria jego 
lokalizowania, doboru prac, bo przecież za 
publiczne pieniądze trudniej zaprosić arty-
stę, który jest bardzo krytyczny. Mieliśmy 
wielokrotnie takie przypadki, że chcieliśmy 
robić jakieś obrazy, ale na przykład właściciel 
ściany się nie zgadzał. I nie jest łatwo robić 
sztukę krytyczną, taką z jajem, autentycz-
ną, którą można porównywać na przykład ze 
starymi prowolnościowymi szablonami. Między 
innymi dlatego street art się wyjałowił i moim 
zdaniem przestał spełniać swoją rolę. Stał 
się formą dekoracji, czego jednak nie należy 
się wstydzić, bo można robić dobrą, dekora-
cyjną robotą z szacunkiem dla przestrzeni 
i architektury. To jest droga, którą już jakiś 
czas temu obrałem jako kurator stowarzy-
szenia – żeby mural po prostu „robił”, żeby 
było miło i przyjemnie (śmiech). Właśnie wy-

paintings, for instance, respect the space 
they’re in. I stopped painting at one point, I very 
rarely return to it because I came to the conc-
lusion that my murals were attacking the public 
space – I was using rather vivid colours, and 
I’ve really harmed some walls with my works. 
In spite of the huge effort spent on doing re-
search and working with the community, with 
the inhabitants. What I see in Gdynia, though, 
as I ride my bike and enter various nooks and 
crannies, is a space that’s really well-managed 
– both in terms of mural art and urban life – 
everything coexists really nicely. 

JW: To continue Iwona’s train of thought, I think 
that good public space can have a positive 
effect on society and shape it, for instance, 
by eliminating certain undesirable, aggressive 
behaviours. This can happen through respon-
sible urban planning and involvement in the 
city. I’ve recently been moved not so much by 
solutions implemented in the sphere of art or 
design, but the purely practical ones, related to 
accessibility for various groups, such as children 
or senior citizens. I’ve stopped exploring mural 
art as such a while ago, mostly because it no 
longer stirred or excited me on a daily basis. 
What made Polish street art from the 1980s 
stand out was its egalitarian nature – it appe-
ared illegally in places chosen by artists, and 
was not used for gentrification purposes, but 
to communicate information to the broadest 
possible audience. When it was patronised 
– a process to which I myself contributed – 
the criteria for its location and the selection 
of works changed. It’s more difficult to invite 
a very critical artist using public funds. There 
were many cases where we wanted to create 
a painting, but, say, the owner of the wall did 
not agree. It’s hard to make critical art that’s 
authentic, that winds you up, and that you 
could compare with old stencils that expres-
sed freedom. That’s one of the main reasons 
why street art became hollow and stopped 
performing its role, as far as I’m concerned. 
It turned into a form of decoration, but that’s 
not something we should be ashamed of – you 
can make a good, decorative job with respect 
for the space and architecture. That’s the 
path I took a while back as the curator of my 
association – that mural art should simply 
“work”, it should be nice and pleasant (laughs). 
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chodząc z założenia, że dobra czy pozytywna 
przestrzeń publiczna wpływa na społeczność 
i może kształtować zachowania.

AL: Przechodzimy więc od rozmawiania o sztuce 
w przestrzeni publicznej do rozmowy o projek-
towaniu miasta. Przestrzeń publiczną zawsze 
postrzegałam jako ramę dla sztuki, najważ-
niejszy dla niej kontekst, cieszę się więc, że 
wyznaczyłeś tutaj środek ciężkości. Wydaje 
mi się to tym bardziej uzasadnione w czasach 
nowych kontrowersyjnych ustaw, jak tak zwane 
Lex Deweloper czy projekt nowej ustawy o pla-
nowaniu przestrzennym przygotowany przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. To jest kolejny 
wątek wyznaczający ramy dla wolności w mie-
ście. Piotr, co cię poruszyło w mieście ostatnio?

PS: Nic. Jak się prowadzi, nazwijmy to, ga-
lerię muralu, na przykład na Zaspie, jest się 
uzależnionym od zgód, są liczne dyskusje, 
zmiany projektów. Miejsca by tutaj w Łaźni 
nie starczyło, jeśli chciałbym zrobić wystawę 
o projektach, które nie przeszły. I mimo że ja 
sam wpisałem się w jakiś sposób w ten nurt 
dekoracyjny, to jednak nadal mam taki dziwny 
archetyp streetartowy – zawsze podobała mi 
się w nim autentyczna autorska wypowiedź 
kogoś, kto ma naprawdę coś do powiedzenia. 
Z kolei prace zachowawcze traktuję trochę 
tak jak ładne samochody, które są, ale jakoś 
nie wywierają żadnego wpływu. Na Zaspie 
miałem sugestie, żeby może zmieniać niektóre 
murale, ludzie na przykład nie chcieli czarnej 
pracy, ale jakoś zacząłem czuć intuicyjnie, że 
nie o to chodzi, żeby się naginać, ale o to, żeby 
coś pokazać, żeby stworzyć galerię prac, które 
są autorskie, a nie dostosowane do gustów czy 
przeżyć ogółu. Cały czas uważam, że sztuka 
zmienia myślenie i powinna być jak najbardziej 
autorska, nawet jak ma pieprznąć kogoś mię-
dzy oczy. A czy ja taką uprawiam? Na ścianie 
ostatnio nie, ostatnio nie mam w ogóle mocy, 
by coś takiego robić.

AL: Waszą pracę z przestrzenią publiczną 
można już liczyć w dekadach. Iwona, poruszyłaś 
bardzo ciekawy wątek odkrycia granic ingerencji 
w krajobraz miejski. Dziś już niektórych starych 
prac na murze byś nie umieściła. Chciałam więc 
zapytać was o tę perspektywę czasu – kiedy 
i dlaczego zdecydowaliście się wyjść w prze-
strzeń publiczną i co wam to wyjście dało, co 
zabrało? To też pytanie o wykształcenie się 

Based on the assumption that a good, positive 
public space can influence the community and 
shape its behaviours.

AL: We’ve gone from talking about public art to 
a debate about urban planning. I’ve always seen 
the public space as a framework for art and its 
most important context, so I’m glad that you 
made it your central focus. In my opinion, this 
is all the more justified in times of new contro-
versial bills such as the so-called Lex Deweloper 
[special law enabling property developers to 
bypass local zoning plans, etc. – translator’s 
note] or the new spatial planning bill drafted 
by the Ministry of Investment and Economic 
Development. That’s another aspect that sets 
the framework for liberty in the city. And what 
about you, Piotr? Is there anything that recently 
stirred you in the city?

PS: Nothing. When you run what could be called 
a mural gallery, for instance, in Gdańsk-Zaspa, 
you depend on permits, there are debates, 
designs get changed… If I were to make an 
exhibition about all the projects that were not 
accepted, there wouldn’t be enough space here 
in ŁAŹNIA. And even though I’ve also somehow 
become part of that decorative movement, 
I still have that weird archetype of street art 
– I’ve always liked authentic, original state-
ments formulated by people who really have 
something to say. With the more conservative 
works, it’s a bit like with pretty cars – they 
exist, but they don’t really have an impact. 
I had suggestions in Zaspa that perhaps certain 
mural paintings should be changed, for exam-
ple, people did not want to have a black work 
there, but I had this gut feeling that giving in is 
not the point – the point is to show something, 
create a gallery of works that are original, 
and not adapted to the tastes or experiences 
of the general public. I still believe that art 
changes one’s way of thinking, and it should 
be as subjective as possible – even if it ends 
up punching someone in the face. Do I make 
such art? Not on walls, I’ve recently lacked the 
power to engage in something like that.

AL: All of you have decades-long experience in 
working with the public space. Iwona, you started 
a very interesting topic – discovering the limits 
of intervention into the urban landscape. You 
said you wouldn’t have placed certain old works 
on walls anymore. I wanted to ask you about 
that perspective of time – when and why did you 
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w tym czasie waszych granic: wolności, spraw-
stwa, odpowiedzialności za przestrzeń.

IZ: Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych 
na wydziale malarstwa i kompletnie nie czu-
łam pokazywania swoich prac w galerii, to 
zupełnie nie była moja dynamika, a werni-
saże – wręcz katastrofa. I wtedy Piotr mnie 
namówił, żebym namalowała swój pierwszy 
mural Zawsze interesowali mnie chłopcy na 
festiwalu na Klinicznej. I to było rzeczywiście 
objawienie. Wiedziałam już, czego szukałam 
i co chcę robić. Mural był bardzo prościutki, 
jeszcze taki mangowski, i opowiadał o jakichś 
tam moich odczuciach. Najważniejsze było 
jednak to, że po raz pierwszy mogłam malo-
wać w tak dużym formacie. Mur stał się dla 
mnie rozwiązaniem bardzo wielu kwestii – nie 
musiałam mieć pracowni, nie musiałam nigdzie 
zabierać pracy, nie musiałam jej sprzedawać, 
nie musiałam zastanawiać nad tymi różnymi 
aspektami, które wiążą się z byciem malarzem 
czy malarką. Wiedziałam też, że jeśli pracuję 
w przestrzeni publicznej, to moja praca może 
być zniszczona, bo tak się po prostu dzieje. 
Podczas malowania drugiego muralu, który 
już wykonałam na rusztowaniu, okazało się, 
że mam lęk wysokości, więc poszłam na zabieg 
półhipnozy, który bardzo mi pomógł.

Często słyszałam, że artysta, kiedy tworzy, 
powinien mieć pełną świadomość tego, co 
robi. A ja uważam, że dobrze jest, jeżeli do 
końca tej świadomości nie ma. Nie jest ważne, 
czy spędziłam nad muralem miesiąc czy dwa 
miesiące – na drugi dzień może się na nim 
coś pojawić, mogą dojść kolejne warstwy, bo 
taka jest dynamika ulicy, tak to się po prostu 
naturalnie dzieje. Na przykład Stocznia to 
jedyny mural, który odnawiałam, ale w ogóle 
nie był uszkadzany przez grafficiarzy. Tagi 
powstawały obok, nigdy na tekstach. I tam 
była moja naga postać. Dopiero z czasem, 
kiedy zaczęto analizować tą ścianę, zaczęto 
mówić o tym, że naga kobieta stała się sym-
bolem stoczni. Nie myślałam o tym, że naga 
postać kobiety mogła seksualnie oddziaływać 
na mężczyzn. Pokazując swoje ciało w prze-
strzeni publicznej, oczywiście uproszczone 
za pomocą szablonu, naprawdę nie zastana-
wiałam się nad tym, że pokazuję ciało młodej 
wtedy kobiety i jakie ma ono oddziaływanie. 
Nie myślałam w tych kategoriach i nikt mi tego 
też nie zabronił, to nie wzbudziło żadnych kon-
trowersji. Kontrowersje pojawiły się natomiast 

decide to go out into the public space? What has 
it given you and what has it taken away? That’s 
also a question about your own limitations that 
formed over that time – concerning liberty, 
agency, and responsibility for the space.

IZ: I graduated from the Faculty of Painting of 
the Academy of Fine Arts, and I couldn’t get 
a feel for showing my works in a gallery – that 
was completely not my dynamics, and exhibition 
openings were a nightmare. Then Piotr co-
nvinced me to paint my first mural, I’ve Always 
Been Interested in Boys, at the festival at the 
Kliniczna Junction. This was a genuine eureka 
moment. I realised what I had been looking for 
and what I wanted to do. The mural itself was 
very simple, still influenced by manga, and it 
talked about certain feelings I had. But the 
most important thing was that for the first 
time I was able to paint such a large-format 
work. The wall solved a number of issues for 
me – I didn’t need a studio, I didn’t need to 
take my work anywhere, I didn’t need to sell it 
or think about all the other aspects of being 
a painter. I also knew that working in the public 
space meant that my work could be destroyed, 
as that’s just something that happens. When 
I was painting my second mural, already using 
scaffolding, it turned out that I was afraid of 
heights, so I went for a semi-hypnosis proce-
dure that really helped me.

I would often hear that the artist should be 
perfectly conscious of what he or she is doing 
in the process of creation. But I think it’s good 
to not be as fully aware of it. It doesn’t matter 
whether I spent a month or two doing a given 
mural painting – there might be some new ad-
dition to it the following day, some new layers 
might appear, because that’s street dynamics, 
this is a natural process. For instance, The 
Shipyard is the only mural painting I’ve reno-
vated, even though it was not at all damaged 
by graffiti. The tags were made next to the 
inscriptions, never covering them. This mural 
also featured my naked body. Only after a while, 
when people started analysing this wall, you 
got voices saying that a naked woman became 
the symbol of the shipyard. It hadn’t occurred 
to me that the naked female figure could have 
a sexual influence on men. When showing my 
body in the public space – in its simplified, sten-
cil form – I really didn’t think about showing 
the body of a young woman and the impact it 
would have. I wasn’t thinking along these lines 
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na Klinicznej podczas malowania z młodzieżą. 
Dziewczyna namalowała Maryjkę ze swoją 
twarzą i z napisem, chyba po łacinie, „nie 
dotykaj mnie”. Inna dziewczyna namalowała 
siebie wraz z siostrą i serce z drutem ciernio-
wym i plastrem. Ktoś to odczytał jako krzyż 
i Serce Jezusowe. A już największe kontrower-
sje wzbudził obraz dziewczyny siedzącej na 
samochodzie w bieliźnie. Namalowała to para, 
oczywiście pełnoletnia. Powiedziałam im, że to 
jest dość ryzykowne i zapytałam, czy są gotowi 
na to, że wokół twarzy dziewczyny albo w in-
nych miejscach, zostaną zaraz domalowane 
genitalia. W ogóle można by napisać książkę 
o liczbie genitaliów na murach. Wbrew pozo-
rom ta praca nigdy takiego domalowania się 
nie doczekała, ale wzbudziła inne kontrowersje. 
Okazało się, że znajduje się przy drodze pro-
wadzącej do kościoła. Stwierdziliśmy wtedy, 
że w Polsce nie ma chyba innych dróg tylko 
albo do kościoła, albo do Biedronki. Jednak 
czułam się odpowiedzialna wobec partnera, 
z którym współpracowałam, bo Zarząd Dróg 
i Zieleni dał mi zgodę na te prace, nie widząc 
projektów. No i w momencie, w którym pojawiły 
się listy, protesty od mieszkańców, porozma-
wiałam z młodzieżą i powiedziałam im, żeby 
zamalowali tę nagość. Chłopak domalował 
paski do tego przedstawienia, wtedy pojawiły 
się kolejne protesty mówiące o tym, że dziew-
czyna się onanizuje, że ma rękę w majtkach. 
Wyobraźnia ludzi potrafi być naprawdę bar-
dzo bujna. Chłopak „ubrał” więc dziewczynę 
w kombinezon supermanki, świetnie to wyglą-
dało. I w momencie, kiedy pojawiły się kolejne 
maile z prośbą o zlikwidowanie pracy – zresztą 
także innych prac – powiedziałam „nie”. Przy 
całym szacunku dla ZDiZ i jego dyrekcji, nie 
widziałam najmniejszych powodów do zmian. 
To już była po prostu przesada, chora sytuacja, 
w którą nie chciałam wchodzić.

JW: Ja nie miałem takiego coming outu 
w przestrzeń publiczną, bo nigdy nawet nie 
wszedłem specjalnie do galerii. Rysowałem od 
bardzo wczesnych lat, a zacząłem rysować po 
to, żeby robić graffiti. Graffiti było najpierw 
w zeszycie, później na ścianie, a potem studio-
wałem grafikę na Akademii Sztuk Pięknych. 
Zanim jakakolwiek moja praca została powie-
szona we wnętrzu, to długo funkcjonowałem 
już na jakichś podwórkowych murkach i tym 
podobne... Natomiast to nie jest tak, że dzia-
łając w przestrzeni publicznej, nie odczuwam 
różnego rodzaju ograniczeń, wręcz przeciw-

and nobody banned me from doing it, it wasn’t 
seen as controversial. The controversy appe-
ared on Kliniczna when we were painting with 
young people. One girl painted the Virgin Mary 
with her own face and an inscription, I think 
in Latin, that read do not touch me. Another 
girl painted herself together with her sister 
as well as a heart with barbed wire and a pla-
ster. Someone interpreted it as the cross and 
heart of Jesus. But the greatest controver-
sy resulted from an image of a girl sitting on 
a car in just her underwear. It was painted by 
a couple, both of whom were of legal age. I told 
them it was rather risky and asked if they were 
ready to see genitals painted next to the girl’s 
face or in other places. You could really write 
a book about the amount of genitals on walls. 
However, contrary to expectations, they were 
never added to this particular painting – but 
it did prove controversial. It turned out that 
it was next to a road leading to a church. At 
that point, we came to the conclusion that all 
the roads in Poland led either to a church or to 
a supermarket. Nevertheless, I felt responsible 
towards the partner I worked with – the Road 
and Green Areas Administration approved the 
works without seeing the designs. So when 
letters and protests from citizens started 
arriving, I talked to these young people and 
told them to paint over the nudity. The boy 
added stripes to the representation, which 
is when another wave of protests appeared, 
saying that the girl was masturbating, that her 
hand was inside her panties. Some people can 
really have quite an imagination. The guy then 
“dressed” the girl in a superwoman costume, 
it looked great. So when new e-mails arrived 
asking to remove this and other works, I said 
no. With all due respect for the Road and Green 
Areas Administration and its management, 
I didn’t see a single reason to change it – this 
was pure exaggeration, a crazy situation I had 
no intention of entering.

JW: In my case, I didn’t have a similar coming 
out into the public space because I’d never real-
ly entered the gallery in the first place. I started 
drawing very early on, with the sole purpose of 
making graffiti. The graffiti appeared first in 
my notebook, then on the wall, and then I went 
on to study graphic design at the Academy of 
Fine Arts. Before any of my works were hung 
inside a building, I had long functioned on the 
walls of various yards, and so on. However, this 
is not to say that by working in the public space 
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nie. Wyznaję taką zasadę: jeśli już zapraszam 
artystów czy projektantów do współpracy 
i zarazem sam maluję, to trochę na takiej 
zasadzie jak motocykliści – albo grubo, albo 
wcale. Możemy robić kontrowersje, może-
my „jechać” ze swoim przekazem, ale wtedy 
robię to własnymi farbami, na ścianie, którą 
sobie wybiorę, nielegalnie, a jeśli to robię, to 
także ponoszę tego wszystkie konsekwencje. 
Inaczej jest w przypadku malowania z pienię-
dzy publicznych – oczywiście też zdarzały 
się nam sytuacje, że ludziom się coś nie po-
dobało, natomiast nie przypominam sobie 
jakichś bardziej symbolicznych momentów, że 
na przykład coś się komuś źle kojarzy. Może 
dlatego, że trochę wykluczałem je w zarodku, 
bo nie uważam, że powinienem społeczności 
fundować terapii za publiczne pieniądze i sie-
bie stawiać w roli terapeuty. Wiem, jaki jest 
zakres moich kompetencji. Oczywiście jakiś 
czas temu te decyzje nie były tak świadome. 
Natomiast wiem, że moim zadaniem nie jest 
przedstawianie własnego zestawu poglądów 
na ścianach ani wywoływanie nimi dyskusji 
podgrzewających atmosferę. Można pomy-
śleć, że to trochę tchórzliwe, ale po prostu 
wolałem odejść od takiej narracji, tymczasowej 
pożywki, bo też ja jako działacz w przestrzeni 
publicznej nie czuję się odpowiedzialny za – na 
przykład – likwidowanie rosnących radykali-
zmów. To nie jest mój obowiązek. Przynajmniej 
tak postrzegam swoje miejsce na tym świecie. 
Mogę to robić jako ja, ale jeśli ktoś obdarza 
mnie narzędziami, jakich nie ma nikt w mojej 
najbliższej okolicy, i w ramach artystycznego 
eventu mogę zrobić jakąś akcję, która obrazi 
lub wkurzy, rozwścieczy lub wzruszy mieszkań-
ców, to ostrożnie korzystam z tych narzędzi. 
Postrzegam to jako rodzaj odpowiedzialności, 
którą ponoszę jako osoba mająca wpływ na 
kształtowanie, kreowanie wizualu miejskiego.

Nie czekam też na pojawienie się nacjonali-
zmów na ścianach, żebym mógł w kontrze 
zrobić coś lewicowego czy na przykład so-
cjalizującego. Wolę się wycofać i zostawić to 
dla miejsc ku temu powołanych. Jestem na-
tomiast przekonany, że gdybym miał własną 
ścianę w śródmieściu, to znalazłyby się tam 
treści od chłodnych, przez letnie, do gorą-
cych. Natomiast teraz takie realizacje maluję 
oddolnie, nikt mi nie pomaga ich wykonywać. 
Jeśli stwierdzam, że kontekst tego miejsca, 
tego kraju, tej przestrzeni jest taki, że chcę 
coś przedstawić bardzo krytycznie, to uwa-

I do not feel certain limitations – quite the con-
trary. I am of the opinion that if I invite artists 
or designers to cooperate, and I’m a painter 
myself – I go by the motto of motorcyclists: 
you go all the way, or you don’t go at all. We 
can be controversial and push our message, but 
using our own paints, on a wall I picked myself, 
illegally – and if that’s what I do, I’m ready to 
face the consequences. It’s different when you 
paint using public money – of course, we also 
had situations when people didn’t like some-
thing, but I can’t recall any symbolic moments 
where someone had some bad associations, 
for example. Perhaps because I tried to nip 
these cases in the bud – I don’t think I should 
use public funds to send the community to 
therapy and act as therapist myself. I know the 
scope of my competence. Of course, a while 
back these decisions were not yet as conscious. 
But I know that it’s not my place to present 
my own set of beliefs on walls or use them to 
kickstart heated debates. You could say that 
it’s cowardly of me, but I simply preferred to 
leave this narrative, that temporary spark 
behind – as someone who’s an activist in the 
public space, I don’t feel responsible for, say, 
eradicating the growing radicalisation. This 
is not my duty. At least this is how I see my 
place in this world. I can do it in my own name, 
but if someone grants me tools that no-one 
else around me has, and I can organise some 
sort of an action as part of an art event that 
may insult, annoy, infuriate or move citizens, 
I’m careful about using these tools. I see it as 
a certain responsibility – my responsibility as 
someone who has an impact on shaping and 
designing the visual side of the city.

Nor do I wait for nationalisms to appear on 
walls to respond with something more left-
-wing or socialist-leaning, for example. I prefer 
to step aside and leave it to places that are 
established for this purpose. I’m pretty sure, 
though, that if I had my own wall downtown, 
there would be all sorts of content: from cold, 
through lukewarm, to heated. At present, 
I paint such projects on my own, without as-
sistance. If I decide that the context of a given 
place, of this country, or this space provokes me 
to make a very critical representation, I believe 
that you can’t take prisoners and opt for com-
promise. On the other hand, if you’re painting 
a 35-metre wall that 20,000 people look at on 
a daily basis, the artistic invention does not 
suffice as an argument to tell someone that 
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żam, że wtedy nie bierze się jeńców i nie idzie 
na kompromisy. Natomiast jeśli maluje się 
ścianę wysoką na 35 metrów, na którą patrzy 
codziennie 20 000 ludzi, to inwencja artystycz-
na jest trochę za małym argumentem, żeby 
powiedzieć komuś: „tak czy siak będziesz się 
na to gapił do końca życia”. Oczywiście na 
pewnym etapie jest tak, jak mówi Iwona – też 
nie można sobie dać wejść na głowę.

PS: A u mnie impulsem do malowania był film 
Backbeat opowiadający historię przyjaźni Johna 
Lennona ze Stuartem Sutcliffem z pierwszego 
składu The Beatles. Zafascynowało mnie, że 
ten koleś idzie i chlapie, wali farbą. Ja też po 
prostu tak pierwotnie, strasznie lubię malo-
wać, to jest dla mnie naprawdę istotne. Jako 
forma wypowiedzi, miłego spędzenia czasu 
– chociaż niekiedy trudnego, szczególnie im je-
stem cięższy (śmiech). Malowałem też murale 
zaangażowane społecznie i politycznie i wtedy 
pojawia się odpowiedzialność za tę pracę, 
pewien ciężar. Ale czasami, jak w przypadku 
mojego muralu z Agatą Królak na Niefestiwalu, 
mówię: czemu nie, kupię farbę, zapłacą mi, 
będzie przyjemnie, pomaluję. I będzie to lekkie 
i szczere. Nawet kiedy jadę gdzieś z rodziną 
odpocząć, to po dziesięciu dniach dostaję pier-
dolca, bo muszę jednak pójść coś zrobić, coś 
pomalować, po prostu to lubię. Fajnie opisał 
to chyba Dwurnik, że na koniec życia jest mu 
obojętne, co maluje, po prostu chodzi o sam 
fakt malowania, bycia w trybie pracy. Tak jak 
z muzykiem, który mimo momentów wypalenia 
cały czas ma wokół siebie muzykę. Nawet gdy 
nie malowałem, to oglądałem to, co ludzie 
robią, podglądałem, oglądałem filmy o mala-
rzach. Malowanie to jest właśnie dla mnie taka 
wolność. I robię to niezależnie, bo właściwie 
nie muszę się utrzymywać z malowania, po 
prostu robię to, co lubię. 

AL: Często czytamy, że artyści przyczyniają 
się do gentryfikacji zdegradowanych obszarów 
miasta, że jesteście właściwie jednymi z pionie-
rów tego procesu. Sprawiacie, że dana okolica 
staje się bardziej kolorowa, bohemiarska czy 
autentyczna – jak zwał, tak zwał – konotowana 
jako kreatywna, żywa. Od tego już jeden krok do 
zainteresowania się nią przez majętnych gentry-
fikatorów. Poruszam ten wątek, bo znajdujemy 
się na Dolnym Mieście, w którym też odbywają 
się procesy rewitalizacyjne i zmienia się cha-
rakter dzielnicy, również za sprawą działań 
z pola sztuki. Jestem bardzo ciekawa, jakie są 

“either way you’re going to keep staring at it 
for the rest of your life”. Of course, at a certain 
stage, it’s like Iwona said – you can’t let people 
boss you around.

PS: With me, the impulse to start painting 
was the film Backbeat, which tells the story of 
John Lennon’s friendship with Stuart Sutcliffe 
from the original line-up of The Beatles. I was 
fascinated by the fact that this guy was sim-
ply splattering paint about. I also have that 
primaeval sense of just really liking to paint. 
This is very important for me. As a means of 
expression, of spending time in a nice way – al-
though it can be difficult too, the heavier I get 
(laughs). I’ve also painted socially and politically 
involved murals, which is when you get a sense 
of responsibility for the work, a certain burden. 
But sometimes, like in the case of my mural 
for the Non-Festival with Agata Królak – I’m 
like “why not”. I’ll buy paint, I’ll get paid, it’ll be 
nice, I’ll get to paint. And it will be light and 
honest. Even when I go away somewhere with 
my family, after ten days of holidays I just go 
bonkers, I have to go and do something, paint 
something – I just really like it. I think it was 
Dwurnik who really described it well – towards 
the end of his life, he didn’t care anymore about 
what he was painting, because it was all about 
the fact of painting, being in working mode. 
It’s the same with musicians who keep having 
the music around them despite moments of 
burnout. Even when I didn’t paint, I would watch 
what people did, take a peek, watch films about 
painters. Painting, to me, represents liberty. 
And I do it independently, I don’t have to make 
a living out of painting, so I just do what I feel 
like doing. 

AL: We often read that artists contribute to the 
gentrification of degraded areas of the city, that 
you’re basically one of the pioneers of this process. 
You make the given neighbourhood more colourful, 
bohemian, authentic – there are different ways 
of calling it – and it’s interpreted as creative and 
vibrant. From there it’s just one step away before 
wealthy gentrificators take an interest. I touch upon 
this aspect because we’re in Dolne Miasto, which 
is also undergoing the processes of urban renewal 
and the character of this district is changing – also 
because of artistic work. I am very curious about 
your thoughts on this subject. Do you even have 
such dilemmas in the back of your mind when your 
artistic actions enter the public space? Do you 
adopt any strategies with respect to the situation?
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wasze przemyślenia na ten temat. Czy macie 
w ogóle takie dylematy z tyłu głowy, wchodząc 
z działaniami artystycznymi w przestrzeń pu-
bliczną i czy przyjmujecie w związku z tym jakąś 
strategię?

IZ: To jest właśnie jeden z powodów mojego 
odejścia od malowania na murach. Wcześniej 
Piotr mówił o potrzebie malowania – i ja od-
czuwam podobnie, kiedy już weszłam na te 
mury i zaczęłam na nich malować, to te wiel-
kie ściany dawały wielką wolność koloru. Po 
ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych miałam 
tę potrzebę koloru, który zaspokajała ściana. 
To był zachwyt, po prostu czysty zachwyt tym, 
że mogę malować, że mogę zestawić ze sobą 
różowy, turkusowy, seledynowy, żółty. W końcu 
jestem dzieckiem PRL-u, które wychowało się 
w szarości. Potem mi się ta percepcja zmieniła, 
właściwie zmieniała się powoli. Przerobiliśmy 
pojęcia takie jak pasteloza i teraz zaczyna się 
tęsknić znów do tej szarości, do tego uspoko-
jenia – ja również przeszłam tę drogę, także 
tęsknię do spokoju, do braku gwałtu kolory-
stycznego, któremu jesteśmy współcześnie 
ciągle poddawani. Kiedyś w gazecie pojawił się 
artykuł o moich muralach i gdy zobaczyłam 
je wszystkie razem, zestawione pod postacią 
małych ikonek, po prostu dostałam oczopląsu. 

Wcześniej przez wiele lat ja po prostu malo-
wałam tam, gdzie mogłam. Kiedy mieszkałam 
w Londynie i nie miałam pieniędzy na farby, to 
po prostu znajdowałam je na ulicy. Gdziekolwiek 
byłam, malowałam używając tego, co tam 
zastałam. Mieszkaliśmy na squatach, czasem 
traciliśmy dom i wtedy zaczęłam przerzucać 
się na szablony. Dzięki nim uzyskiwałam więk-
szą powtarzalność, mogłam łatwo odtwarzać 
swoje prace, dokądkolwiek się przeniosłam. 
I mimo że zmieniałam swoje narzędzia pracy, 
to zawsze chodziło o malowanie. 

Świadomość zaczęła przychodzić powoli, bo 
też z naszym malowaniem byliśmy stopniowo 
niejako „przejmowani”. Kiedy zaczynaliśmy 
malować, to nie było w ogóle modne i ak-
ceptowane. A potem powstawały pierwsze 
festiwale malowania. To było w momencie 
walki polskich miast o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury. Murale zaczęły być postrzegane jako 
realne narzędzie zmiany, które może pozytyw-
nie wpływać na miasto. Festiwale nakręcały 
publiczność. Uświadomiłam sobie wtedy, że 
dużo łatwiej jest namalować mural i go obfo-

IZ: This is one of the reasons why I stopped 
painting on walls. Before, Piotr mentioned 
the need to paint – once I had climbed those 
walls and started painting on them, these huge 
spaces gave me extraordinary freedom of co-
lour. Having graduated from the Academy of 
Fine Arts, I felt this need for colour that was 
satisfied by the wall. I was delighted, simply 
delighted that I could paint and juxtapose pink, 
turquoise, celadon, and yellow. After all, I was 
brought up in the grey communist Poland. That 
perception later changed. It was a slow process. 
We’ve gone through terms such as “pastellosis”, 
and right now people again start to miss this 
greyness, this sense of calm – it happened to 
me too, I also miss tranquillity and the lack 
of violent colours to which we are constantly 
subjected in this day and age. At one point, 
an article about my murals was published in 
a newspaper. When I saw them all together, 
reduced to small icons, I started feeling dizzy. 

Before that, I had spent many years simply pa-
inting – wherever I could. When I lived in London 
and couldn’t afford paints, I would simply find 
them in the street. Wherever I was, I would 
paint with whatever I found there. We lived in 
squats, we would sometimes lose our home, 
and then I gradually started shifting to stencils. 
Thanks to that, I obtained greater repetitive-
ness, I could easily recreate my works wherever 
I moved. And even though I kept changing the 
tools of my work, it was always about painting. 

This consciousness started as a very gradu-
al thing because we also began to be “taken 
over” with our painting. When we were star-
ting out, this wasn’t fashionable or accepted 
at all. And then festivals of painting began to 
emerge. This all began when Polish cities were 
striving to become the European Capital of 
Culture. Murals started being seen as a real 
tool of change that can have a positive effect 
on the city. Festivals stirred the public. At that 
time, I realised that it was much easier to paint 
a mural and take photos of it than to really 
mend the given space. And I was always working 
with people. I preceded the creation of a mural 
with a workshop, so as not to be seen as an 
intruder. For instance, we were often invited 
by, say, a small town that would organise a fe-
stival that completely ignored the local graffiti 
scene, the people who created and were born 
there. In such cases, it was most often about 
well-known names that would “carry the event 
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tografować, niż dokonać prawdziwej naprawy 
danej przestrzeni. A ja zawsze pracowałam 
z ludźmi, tworzenie muralu poprzedzałam 
warsztatem po to, by nie być uważaną za in-
truza. Często byliśmy zapraszani przez np. 
małe miasto, które organizowało festiwal, 
zupełnie pomijając lokalną scenę graffiti, ludzi 
tam tworzących, pochodzących z tego miej-
sca. Jednak w takich przypadkach chodziło 
najczęściej o znane nazwiska, które „niosły-
by” wydarzenie, przynosiły popularność. To 
mechanizmy, które odpowiadają za „być albo 
nie być” festiwali. Wtedy też uświadomiłam 
sobie, że moje akcje, pomimo staranności, 
którą wkładałam w ich przygotowanie, rów-
nież powodują jakieś zaburzenia. Już samo 
moje pojawianie się danej przestrzeni może 
wywołać niezadowolenie czy niepokój u niektó-
rych mieszkańców, na przykład tych, którzy 
mieszkają w niej nielegalnie. Artyści są często 
postrzegani jako osoby, które wprowadzają 
zamieszanie, ściągają media. Daleka byłam od 
chęci wywoływania związanego z tym często 
ogromnego niepokoju wśród mieszkańców. 
Oczywiście zaczęłam szukać innych rozwią-
zań. Jednym z nich była decyzja, że przestaję 
malować w takich przestrzeniach, że tworzę 
już tylko bardzo prywatne murale i to bardzo 
rzadko. Maluję performatywnie, to proces 
związany z przestrzenią, w którą wchodzę, 
a nie z żadnymi festiwalami. Moje zaproszenia 
do malowania dużych ścian pooddawałam. 
Oczywiście bardzo pomógł mi w tym też mój 
chory kręgosłup, który odmówił posłuszeń-
stwa po targaniu sprzętu i po wielu godzinach 
spędzonych na rusztowaniu. Nie mogłam więc 
działać tak jak wcześniej. 

JW: Co do gentryfikacji, ja się nie zgadzam z tą 
tezą. Oczywiście street art jest z nią kojarzo-
ny, natomiast bierze czynny udział tylko we 
fragmencie procesu. A czasami wręcz walczy 
z gentryfikacją. I mimo że wcale nie jest na 
początku całego cyklu gentryfikacji, to jest po 
prostu mocno widoczną jego częścią. Często 
początkowo dokonuje się wielu dewastacji, pali 
się budynki, wyburza je, przegania mieszkań-
ców, zaniża się wartość miejsca, żeby je lepiej 
sprzedać. Graffiti może pomagać w tworze-
niu złego charakteru miejsca, a potem być 
postrzegane jako sztuka, jako coś ciekawego. 
Często gdy już jesteśmy na którymś odcinku 
tej prostej, planu „rewitalizacji”, to jak pojawia 
się street art, wszystko jest już tam ogarnięte.

forward”, secure popularity. These mechanisms 
are the “to be or not to be” of festivals. It was 
then that I realised that my actions, despite 
all the care invested in their preparation, also 
caused certain disruptions. Already my appe-
arance in the given space may cause discontent 
or anxiety of some residents, for instance, 
those who occupy this space illegally. Artists 
are often perceived as people who introduce 
chaos and attract the media. This could cause 
concerns among the inhabitants, sometimes 
rather grave ones, which was definitely not 
my intention. Naturally, I started looking for 
other solutions. One of them was the decision 
to stop painting in such spaces. I only create 
very private murals on very rare occasions. My 
painting is performative in nature. This process 
is related to the space I enter, and not to any 
festivals. I gave away my invitations to paint 
large walls. Of course, I was greatly aided here 
by my spine, which stopped cooperating with 
me after lugging heavy equipment and hours 
spent on the scaffolding. I could no longer act 
in that way I did before. 

JW: When it comes to gentrification, I disagree 
with that theory. Of course, street art is as-
sociated with it, but it actively participates in 
just a fragment of this process. Sometimes it 
even combats gentrification. And even though 
it’s not at the beginning of the gentrification 
cycle, it’s simply a very visible part thereof. 
The process often begins with devastation, 
with buildings being burned down, demolished, 
the inhabitants driven away, the value of the 
given place is purposefully lowered in order to 
secure a better transaction. Graffiti can help 
create the bad character of a place, and then 
be perceived as art, as something interesting. 
Often we’re at a further stage of this “revita-
lisation” plan, and by the time street art shows 
up, everything had already been settled.

You also have to distinguish between a few 
things. It’s hard to talk about any kind of street 
art with respect to a mural measuring seve-
ral thousand square metres painted over two 
months for tons of money. This is not street 
art, nor is it even painting – it’s just making 
a nice-looking image. A graffiti artist friend of 
mine from Poland, who’s been living in Berlin for 
almost 20 years now, asks everyone who comes 
to visit him – crème de la crème of street and 
graffiti artists from Poland and beyond – to 
refrain from leaving their tags around the qu-
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Trzeba też rozróżnić kilka rzeczy. Ciężko 
mówić o streetartowym działaniu w przypadku 
muralu na parę tysięcy metrów kwadratowych, 
który maluje się dwa miesiące za ogromną 
kasę. To nie jest street art, to nawet do końca 
nie jest malowanie – to po prostu realizowanie 
obrazka. Znajomy polski grafficiarz mieszkają-
cy w Berlinie już prawie 20 lat prosi wszystkich, 
którzy do niego przyjeżdżają – a jest to śmie-
tanka streetartowców i graficiarzy z Polski 
i nie tylko – żeby nie tagowali po dzielnicy. On 
chciałby, żeby tam zostały tylko obskurne, 
stare tagi, ponieważ dość już mają ładnego 
street artu i graffiti. I to jest w pewien spo-
sób potwierdzenie twojej tezy –tęsknota za 
okolicą brudną, brzydką, z wybitą szybą, którą 
wszyscy zostawią w spokoju i nikt nie będzie 
podnosił czynszów. Poza tym jest kilka przy-
kładów artystów walczących z gentryfikacją, 
ze skupowaniem street artu, na przykład Blu, 
który zamalował swoje murale na Kreuzbergu.

PS: Nie szukając daleko, dobrym przykładem 
jest chociażby praca, którą wykonuję tutaj na 
Niefestiwalu. To mural na dawno już sprze-
danym budynku, który za dwa czy trzy lata 
zniknie. Tak naprawdę przestrzenią miast rzą-
dzi deweloperka, która robi, co chce i jest na to 
przyzwolenie. W ogóle historia funkcjonowania 
sztuki w przestrzeni publicznej związana jest 
z bardzo krótkim czasem trwania. Obawiam 
się na przykład bardzo zmiany zarządu na 
Zaspie. Być może wtedy ktoś wpadnie na ge-
nialny pomysł, że może jednak komuś coś się 
nie podoba i będą zamalowywali murale. Chyba 
najdłużej się utrzyma węzeł Kliniczna, chociaż 
też pojawił się swego czasu pomysł urzędni-
ków, żeby całą kliniczną zamalować motywami 
piłkarskimi związanymi z nadchodzącym Euro 
2012. Uważam, że urzędnicy są w ogóle genialni 
w projektowaniu i wyrażaniu swoich uczuć 
estetycznych. Na szczęście ktoś się w tym 
gdańskim urzędzie obudził i stwierdził jednak, 
że nie tędy droga. Kliniczna to więc nadal taki 
oldschool, stare ścianki, gdzie chyba już nikt 
niczego nie wybuduje – bo po prostu nie da się 
tu już nic wybudować. 

AL: Ostatnie pytanie niech będzie rodzajem pod-
sumowania. Kilka razy podczas naszej rozmowy 
podkreślaliście wagę mądrego uspołeczniania 
miast między innymi poprzez poprawę jakości 
przestrzeni publicznej, co wcale nie musi od-
bywać się poprzez sztukę. Pojawiły się także 
wątki dotyczące tendencji raczej „odejmowania” 

arter. He would like only the obscure old tags to 
remain because they’re all fed up with pretty 
street art and graffiti. To a certain extent, this 
confirms your thesis – the need to live in a dirty, 
ugly neighbourhood with broken windows that 
everyone will leave alone and where no-one will 
want to increase rent. Besides, there are some 
artists who actively combat gentrification and 
the process of buying street art, such as Blu, 
who painted over his murals in Kreuzberg.

PS: Without venturing very far, another good 
example is the work I’m doing here at the Non-
Festival. This is a mural on a building that was 
sold a while ago and will disappear in two-three 
years. It’s the property developers who are re-
ally pulling the strings when it comes to urban 
spaces – they do whatever they want, and get 
permission for it. In fact, the history of art in 
the public space concerns a very short time 
span. I fear what will happen when the admi-
nistration changes in Gdańsk-Zaspa. Perhaps 
someone might hit upon the brilliant idea that 
they don’t like something and will start painting 
over the murals. I guess the Kliniczna Junction 
will be around for the longest time, although 
even there municipal officials once had the 
idea to paint the whole Kliniczna with foot-
ball motifs to celebrate the coming Euro 2012. 
I basically think officials are amazing when 
it comes to designing and expressing their 
aesthetic feelings. Luckily, someone in Gdańsk 
City Council woke up and decided not to go this 
way. So Kliniczna remains this old school zone 
with old walls, where in all likelihood no-one is 
going to build anything – because there’s simply 
no room to build anything else there. 

AL: My last question will attempt to summarise 
what’s been said here. During our conversation, 
you emphasised time and again the importan-
ce of making cities more social by improving 
the quality of public spaces – and that doesn’t 
need to happen through art. There were also 
comments about the tendency to “deduct from” 
rather than “add to” the municipal landscape. 
You recalled Blu, who painted over his Berlin 
murals, pointing to the city’s growing gentrifi-
cation. As we observe the global challenges we 
face today, perhaps the only stickers, stencils 
and inscriptions that we should put out there 
are “tourists go home” to respond to the crazy 
touristification? On the other hand, though, we 
have the attempts you’re involved in, Jacek – 
trying to master the visual chaos, dismantling 
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niż „dodawania” do całokształtu miejskiego. 
Przywołaliście gest Blu, który zamalował swoje 
berlińskie murale, zwracając uwagę na problem 
gentryfikacji miasta. Gdy obserwujemy dzisiej-
sze globalne wyzwania, pojawia się myśl, że 
może jedynymi vlepkami, szablonami i napisami, 
które powinniśmy aplikować do przestrzeni, są 
na przykład te „turyści do domu” jako odpowiedź 
na szalejącą turystyfikację? Z drugiej strony, 
mamy Jacek wasze działania związane z próbą 
zapanowania nad chaosem wizualnym, czujne 
i rozbrajające problem, który nas wszystkich 
dotyczy. Co mogą robić artyści? Dodawać czy 
odejmować, powstrzymywać się czy działać, 
wygładzać, uspójniać, a może zmieniać się na za-
sadzie kontry? Które strategie są wam bliższe?

IZ: Na pewno jestem za tym, żeby wyciszać. 
Miasto z natury rzeczy jest przebodźcowane, 
jednak w mojej opinii osiągnęliśmy już prze-
syt tego, co się dzieje na murach. Zaczęliśmy 
zwracać na to uwagę i o tym mówić. Ja zna-
lazłam w tym swoją niszę – uczę, jak używać 
szablonów i jak wykorzystywać to proste 
narzędzie do stworzenia muralu. Więc jeśli 
ktoś mnie prosi, żebym zrobiła coś w jakiejś 
przestrzeni, mówię: „Ja tego nie zrobię, ale 
wyszkolę wam ludzi z tego miejsca, którzy na-
malują tu swoją opowieść, poprowadzą swoją 
narrację i będą się z tym utożsamiać”. Zawsze 
też łączyłam instytucje, które nie wiedzia-
ły, jak ze sobą współpracować. Jeśli czuję, 
że jest prawdziwa potrzeba wprowadzenia 
przez jakieś jednostki czy instytucje zmiany 
i oparte jest to na współpracy, to ja też w to 
wchodzę, jednak tylko wtedy, kiedy wszyscy 
czujemy tę samą odpowiedzialność. I jestem 
w tym do momentu, aż wspólna energia się 
wygasi. Innych rozwiązań nie mam. A jako 
obywatelka powiedziałam sobie, że nie mogę 
odpuszczać, muszę mieć świadomość. Trudno 
jest współcześnie wiedzieć, kto mówi prawdę, 
a kto nie. Wcześniej było to prostsze, a teraz 
moim obywatelskim obowiązkiem jako Iwony 
Zając jest po prostu orientowanie się w świecie 
na tyle, na ile to jest możliwe. Też dla samej 
siebie, nikt mi tego nie każe.

JW: Miasta są różne, są w nich różne strefy, 
więc ciężko powiedzieć, czego potrzebuje współ-
czesne miasto – wyciszenia czy podgłośnienia 
pewnych elementów. Myślę jednak, że w Polsce 
trzeba je wyciszać, panuje wszechobecny prze-
syt wizualny, zobaczymy, może jakoś wpłyną na 
niego nowe uchwały krajobrazowe. 

the problem that affects all of us with vigilance 
and sensitivity. What can artists do? Add or re-
duce? Refrain from doing things or act? Smooth 
out the edges, add coherence or spark change by 
offering counter-propositions? Which strategies 
are you more inclined to pursue?

IZ: I’m all in favour of calming things down. 
The city is naturally overstimulated, but in my 
opinion we’ve already become oversaturated 
with what’s taking place on walls. We star-
ted paying attention to it and talking about 
it. I found my niche here: I teach people to use 
stencils and employ this simple tool to create 
mural art. So whenever I’m asked to do so-
mething in a given space, I say: “I won’t do it 
myself, but I’ll train the people who live there 
to paint their own story and create their own 
narrative that they’re going to identify with”. 
I’ve always brought together institutions that 
didn’t know how to collaborate. If I feel that 
there is a genuine need to introduce changes by 
individuals or institutions, and this is based on 
collaboration, then I can enter the picture too 
– but only when all of us feel the same burden 
of responsibility. And I’m in it until that joint 
energy dies away. I don’t have any other solu-
tions. As a citizen, I told myself that I could not 
back out, I needed to be conscious. Nowadays, 
it’s hard to know who is speaking the truth, and 
who isn’t. This used to be more simple, and now 
it is my civic duty as Iwona Zając to basically be 
as knowledgeable about the world as possible. 
For myself too – no-one tells me to do that.

JW: Cities are different, they encompass 
different zones, so it’s hard to say what a con-
temporary city needs – to quieten down certain 
elements or turn up the volume. However, I think 
in Poland we need to tone them down. We are 
visually oversaturated everywhere. Let’s see 
whether the new landscape resolutions will 
somehow influence the situation. 

AL: Tell us about the shop signs in this context.

JW: I wouldn’t want to be pigeonholed as “that 
guy who tones down public space”, but we’ve 
really had good timing with the shop signs pro-
ject. Starting from mural art, my organisation 
went on to pursue other activities related to 
art and design in the public space. One of the 
projects we’ve been doing for a few years now 
is Traffic Design, i.e. changing the public space 
for the better. At present, we’re mostly repla-
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Piotr Szwabe przed muralem EMO, Niefestiwal, Gdańsk 2019, fot. Paweł Jóźwiak
Piotr Szwabe in front of the EMO mural, Non-Festival, Gdańsk 2019, photo by Paweł Jóźwiak
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AL: Opowiedz w tym kontekście o szyldach.

JW: Nie chciałbym, żeby przylgnęła do mnie 
łatka faceta od wyciszania przestrzeni pu-
blicznej, ale rzeczywiście my z tymi szyldami 
trafiliśmy w dobry czas. Moja organizacja, 
zaczynająca od murali, w pewnym momencie 
zajęła się różnymi innymi działaniami zwią-
zanymi ze sztuką czy dizajnem w przestrzeni 
publicznej. Jednym z projektów, który reali-
zujemy od kilku lat, jest Traffic Design, czyli 
zmiany na rzecz lepszej przestrzeni publicznej. 
Teraz głównie wymieniamy szyldy w ramach 
akcji społecznych ze środków pochodzących od 
sponsora. Na przykład szyld zakładu kaletni-
czego, którego właściciel nie miałby środków, 
by zapłacić za projekt i wymianę. Staramy się 
robić to na wysokim poziomie projektowym. 
Widzieliśmy w tym potencjał, podobało nam 
się to, że tyle fajnych rzeczy można zrobić. 
Obserwujemy powrót tego, co się robiło, czego 
nikt już nie robi, dużo rzeczy z lat 90. staje się 
teraz modnych. Może nie wyszedłem z założe-
nia, żeby nasze działania były trendsetterskie, 
chociaż chyba tak się przy okazji stało, nato-
miast dizajn miejski to jest po prostu ciekawa 
dziedzina, którą chcieliśmy odkryć, zagłębić 
się w nią. I tak się jakoś stało, że udało się 
nam dość wyraźnie zaistnieć także w kręgach 
niezwiązanych ze street artem. 

Podsumowując, wyznaję filozofię nie tyle 
odejmowania czy dodawania, co odmienia-
nia przestrzeni miejskiej. Stworzyłem sobie 
w głowie prosty algorytm, rachunek tego, co 
dzięki dostępnym środkom mogę najlepiej i naj-
szybciej zrobić. Nie oszukujmy się – możemy 
coś zmienić, ale nie przebudujemy miasta. 
Możemy natomiast wymieniać elementy mia-
sta: zdjąć szyld, który szpeci, założyć taki, 
który będzie upiększał, wymienić bramę, która 
straszy, na taką, która sprawi, że kamienica 
nabierze indywidualnego charakteru. Ale czy 
to, że czasami trudno się powstrzymać przed 
dodawaniem, jest złe? Z badań wynika, że im 
więcej ciekawego detalu, na przykład w ar-
chitekturze, tym bardziej obniża się poziom 
kortyzolu i chodzimy po mieście bardziej wy-
luzowani. Nie do końca też mieszka się dobrze 
w przestrzeniach, na przykład osiedlach, które 
są monolityczne. Takie spuszczanie z tonu 
i wyciszanie też musi być mądre, bo prze-
cież pomalowanie wszystkiego na biało też 
spowoduje, że przestrzeń stanie się nudna. 
Warto tu również przywołać pojęcie ślepoty 

cing shop signs as part of social campaigns 
funded by sponsors. For instance, the sign of 
a leathercraft workshop, whose owner wouldn’t 
have afforded the design and replacement. 
We try to stick to high-quality designs and 
finish. We’ve seen the potential in this type 
of action, and we liked the fact that you can 
do so many cool things. We’ve taken note of 
the return to things that no-one seems to be 
doing anymore, a lot of the things that were 
around in the 1990s are back in fashion again. 
I wouldn’t say that I had assumed that our 
actions would be trend-setting, I think this 
was a side effect, but urban design is basically 
a very interesting discipline that we wanted to 
discover and explore. And so it came to pass 
that we’ve made a name for ourselves in circles 
that are not associated with street art at all. 

To sum up, my philosophy is not so much about 
additions or deductions as about transforming 
urban spaces. I’ve created a simple algorithm in 
my mind, to calculate what’s the best and the 
fastest thing I can do with the available funds. 
Let’s not fool ourselves – we can change things 
around, but we won’t rebuild the city. We can 
exchange its elements – remove an ugly shop 
sign and replace it with one that will embellish 
the surroundings; exchange a horrid gateway 
with one that will add singular character to 
the tenement. But is it a bad thing that we’re 
sometimes unable to stop ourselves from ad-
ding things? According to research, the more 
interesting details there are, for instance, in 
architecture, the lower your cortisol levels – so 
we can walk around the city in a more chilled 
mood. Nor is it that great to live in spaces, 
such as housing estates, that are monolithic 
in character. The toning down and soothing of 
the space also has to be done wisely – if you 
paint everything white, the resulting space 
will be boring too. There’s this term of “mo-
saic blindness”. It denotes this moment when 
we’re so bombarded with visual stimuli that we 
can no longer observe changes taking place. 
Our perception becomes less alert because 
it’s saturated with information. Something 
changes around the city, new buildings emer-
ge, and we no longer notice that. Advertising 
also stops being efficient. The advertising in-
dustry is pretty well aware of that, so it’s not 
as reluctant to work with decisionmakers as 
we might think – making advertising in cities 
more systematic, so that it appears once in 
a while and is exhibited properly, improves the 
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mozaikowej. To moment, kiedy przy dużej ilości 
bodźców wizualnych nie jesteśmy już w stanie 
zaobserwować zachodzących zmian. To więc 
taki termin, który określa rozleniwienie per-
cepcji powodowane przesytem informacji. Coś 
się w mieście zmienia, wybuduje, a my tego 
nie zauważamy. Przestaje być też skuteczna 
reklama. Branża reklamowa dobrze o tym wie, 
dlatego wcale nie tak niechętnie, jak nam się 
wydaje, współpracuje z uchwałodawcami – 
usystematyzowanie reklamy w mieście, tak, 
by pojawiała się raz na jakiś czas i miała swoją 
odpowiednią ekspozycję, pozwala lepiej funk-
cjonować konsumenckiej informacji. Dlatego 
moim zdaniem nie ma jednej odpowiedzi na 
pytanie o strategię działania z przestrzenią 
publiczną. Trzeba ją analizować każdorazowo 
i indywidualnie. 

PS: Dla mnie za dużo jest oczywiście beto-
nowania miasta, powinno być więcej zieleni 
i malowania. Sztuka powinna być swoboda 
w akcie twórczym i działaniu, w indywidual-
nych kreacjach. Trzeba je wzmacniać, trzeba 
wspierać twórcze osobowości w miastach, na 
przekór machinom urzędniczym i wyprzeda-
waniu gruntów pod deweloperskie inwestycje.

AL: Dziękuję bardzo za dyskusję, dziękuję 
za udział. •

quality of consumer information. This is why 
I think you can’t formulate a single answer to 
the question about the strategies of acting in 
the public space. You have to each time analyse 
the individual case. 

PS: For me, there’s too much concrete in cities, 
there should be more green areas, more pa-
inting. Art should stand for the freedom of 
creation, the freedom to act and make indivi-
dual works. You have to strengthen them and 
support creative individuals in cities contrary 
to the bureaucratic machines and selling out 
the land for subsequent investment projects 
of property developers.

AL: Thank you very much for the debate and for 
your participation. •
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From Leonardo da Vinci to Kandinsky, artists 
have always been aware that the language of 
form can communicate experiences and know-
ledge that the written and spoken word are 
either unable to express adequately or simply 
cannot capture, because the written word never 
coincides with artistic expression. The French 
philosopher Maurice Merleau-Ponty outlined 
in an original and concise manner the capacity 
of artists to visualize perspectives and reveal 
traces and significances that philosophers and 
scientists cannot grasp with their devices alone. 
He quoted Leonardo da Vinci, who maintained 
that there was a special knowledge expressed 
in what he called “pictorial science” – one which 
does not speak with words (and still less with 
numbers), but rather with oeuvres that exist 
in the visual sphere just as natural things do 
and that – like those things – speak “to all the 
generations of the universe”2. 

Twórcy – od Leonarda da Vinci po Kandinskiego 
– od zawsze zdawali sobie sprawę z tego, że język 
wybranej przez nich formy artystycznego wyrazu 
może komunikować doświadczenia i wiedzę, któ-
rych słowo mówione i pisane albo nie są w stanie 
odpowiednio wyartykułować, albo po prostu nie 
potrafią przekazać, gdyż słowo pisane w żaden 
sposób nie pokrywa się z językiem artystycznej 
ekspresji. Francuski filozof Maurice Merleau-
Ponty w oryginalny i zwięzły sposób nakreślił 
zdolność artystów do wizualizowania perspektyw 
i ujawniania śladów oraz znaczeń niedostępnych 
filozofom i naukowcom, którzy ograniczają się do 
stosowania metodyki właściwej ich dziedzinom. 
Cytował Leonarda da Vinci, który twierdził, że 
istnieje szczególny rodzaj wiedzy znajdującej swój 
wyraz w „mądrości obrazu”. Nie komunikuje się 
ona za pomocą słów ani tym bardziej liczb, lecz 
poprzez dzieła sztuki istniejące w sferze wizualnej 
podobnie jak twory natury i tak jak one przema-
wiające „do wszystkich pokoleń wszechświata”2 . 

Merleau-Ponty dodaje, że Rainer Maria Rilke 
nazwał Leonardowską „mądrość obrazu” „cichą 

Else Marie Bukdahl
Czy sztuka site-specific może stworzyć 
nowe sposoby myślenia, zaangażowania, 
a nawet działania?
Can site-specific art create new thinking, 
engagement, and even action? 

1 Wybrane cytaty pochodzą z książki Aia Weiweia Weiwei-isms, red. 

L.Warsh, Princeton University Press, 2012. 

2 Merleau-Ponty Maurice, L’Oeil et l’esprit, Editions Gallimard 1964, s. 186.

„Wolność polega na prawie do kwestionowania wszystkiego”1
 
Ai WeiWei

“Liberty is about our rights to question everything”1 
Ai Weiwei

1 Selected quotes from Ai Weiwei’s book Weiwei-isms, ed. L.Warsh 

(Princeton University Press, 2012).

2 Maurice Merleau-Ponty, “Eye and Mind,” in The Primacy of Perception, 

ed. James M. Edie (Northwestern University Press: Evanston, Illinois, 

1964), p. 186. The title of the article in French: L’Oeil et l’esprit. It was 

published by Editions Gallimard in 1964, p. 186. 
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nauką”, która „wprowadza do dzieła formy przed-
miotów, których pieczęć nie została przełamana”, 
wywodzi się z wrażeń wzrokowych i przemawia 
do wzroku. Należy więc traktować oko jako „okno 
duszy”3. Co więcej, artyści i estetycy często pod-
kreślają, że sztuki wizualne cechują się większą 
otwartością niż tzw. dyscypliny logocentryczne, 
gdzie główną rolę grają idee i kategorie. Sztuka 
wizualna rozumiana jako język tworzy pole, które 
należy ograniczyć za pomocą idei. Ponadto prze-
wyższa ona pod względem otwartości swoją 
siostrzaną dziedzinę – poezję. Wreszcie, sztuki 
wizualne posiadają szczególną siłę wyrazu, po-
nieważ w sposób bardzo bezpośredni angażują 
wszystkie zmysły, wyobraźnię, umysł, a czasem 
wręcz całe ciało. Powyższa kwestia stanowi jeden 
z najistotniejszych elementów estetyki Merleau-
Ponty'ego i została rozbudowana w stworzonej 
przez Richarda Shustermana filozofii somaeste-
tyki – jest to interdyscyplinarna dziedzina badań 
ukierunkowana na rozwój i integrację dyscyplin 
teoretycznych, empirycznych i praktycznych 
związanych z percepcją, funkcjonowaniem i pre-
zentacją ciała4.

Ogólne refleksje na temat koncepcji wolno-
ści i praw człowieka w kontekście projektów 
site-specific

Jeśli zatem podejdziemy z otwartym umy-
słem do różnych form sztuki wizualnej, zyskamy 
nowe perspektywy i odkryjemy znaczenia, których 
nawet poeci (o filozofach i naukowcach nie wspo-
minając) nie będą w stanie pojąć, ani nawet nie 
będą świadomi ich istnienia, ponieważ posługują 
się tyko znanymi sobie narzędziami.

Dotyczy to również wielu tworzonych w ostat-
nich czterech dekadach projektów site-specific, 
które zwłaszcza w ciągu minionych dziesięciu lat 
stawały się coraz bardziej eksperymentalne – 
chodzi zarówno o prace istniejące w przestrzeni 
fizycznej, jak i cyfrowej. Pod wieloma względami 
sztuka wykracza tu poza teren muzeów i galerii, 
stając się inspirującym i prowokującym elementem 
życia w przestrzeni miejskiej i wśród przyrody. 
To właśnie w takich przypadkach mamy stycz-
ność z najbardziej innowacyjnymi i oryginalnymi 

Merleau-Ponty added that Rainer Maria Rilke 
called the “pictorial science” of Leonardo “a si-
lent science” that “brings into oeuvre the forms 
of things whose seal has not been broken” – 
it comes from the eye and addresses itself to 
the eye. Therefore, we must regard the eye as 
the “window of the soul”3. Furthermore, artists 
and aestheticians have frequently emphasized 
that visual art is characterized by a greater 
openness than the so-called logocentric disci-
plines, in which concepts and categories play 
a prominent role. Visual art understood as idiom 
opens up a field that concepts must necessarily 
restrict. And visual art may also contain a more 
open view than even its “sister genre,” poetry, 
can communicate. Finally, visual art also has 
a particularly expressive power, because it en-
gages all the senses – the imagination, reason 
and often the entire body – in a very direct way. 
This is also a central point in Merleau-Ponty’s 
aesthetics that has been further developed in 
Richard Shusterman’s somaesthetics, an inter-
disciplinary field of inquiry aimed at promoting 
and integrating the theoretical, empirical and 
practical disciplines related to bodily perception, 
performance and presentation4.

General reflections on the concepts of liberty 
and human rights in site-specific projects

Therefore, if you encounter the various forms 
of visual art with an open mind, you will be capa-
ble of grasping new perspectives and important 
significances that even poets – not to mention 
philosophers and scientists – cannot grasp with 
their tools alone, or are at times entirely unable 
to reveal. 

This also applies to the many new site-speci-
fic projects that have emerged in the past four 
decades and which have become increasingly 
experimental over the past ten years. These are 
site-specific projects in both the real space and 
the digital realm. Here, art reaches beyond the 
field of museums and galleries in many ways, and 
becomes an inspiring and provocative element 
of life in the urban space and in nature. And it is 
often here that we meet the most innovative and 

3 Ibidem, s. 186. 

4 Ibidem, s. 162–163. Zob. też Bukdahl Else Marie, The Perception of the 

Body in Diderot’s Art Criticism and in Modern Aesthetics and Visual Art 

[w:] „RASK – International Journal of Language and Communication – 

Department of Language and Communication” 2014, t. 40, s. 101–124; 

oraz: Shusterman Richard, Thinking Through the Body, Cambridge 

University Press, Cambridge 2012.

3 Ibidem, p. 186. 

4 Ibidem, pp. 162–63. See also Else Marie Bukdahl, “The Perception 

of the Body in Diderot’s Art Criticism and in Modern Aesthetics 

and Visual Art,” in RASK – International Journal of Language and 

Communication – Department of Language and Communication, vol. 

40 (April 2014), pp. 101–24, and Richard Shusterman, Thinking through 

the Body (Cambridge University Press: Cambridge, 2012).
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interpretacjami wizualnymi motywów wolności, 
praw człowieka i wolności słowa, które sta-
nowią przewodni temat niniejszej konferencji. 
Takie projekty site-specific zawierają nowe 
artystyczne odczytania podstaw światowych 
systemów demokratycznych, wyrażają też pra-
gnienie poszerzenia ich funkcjonowania na kraje 
znajdujące się poza granicami naszego kręgu 
kulturowego. Często są to dzieła w dużym stop-
niu o interaktywnym charakterze i przyjazne, 
a artysta podejmuje w nich próbę stymulacji 
osobistych doświadczeń widza i zachęca go do 
aktywnego udziału. Jednocześnie zwiększa jego 
świadomość w zakresie percepcji i zmusza do 
tworzenia trwalszych połączeń z ludźmi i otacza-
jącą go przestrzenią. Niektóre dzieła site-specific 
wręcz zachęcają zwiedzających do partycypacji 
w projektach artystycznych. Właśnie wzmożone 
poczucie inkluzywności oraz zaangażowanie wi-
dzów sprawiają, że takie prace niosą korzyści nie 
tylko dla samych artystów, ale też dla odbiorców 
doświadczających kontaktu z dziełem.

SUPERFLEX. Demokracja. Wolność słowa. Eks- 
tremalna partycypacja w pracach artystycznych

Wizualną interpretację najważniejszych war-
tości demokratycznych, takich jak równość 
ekonomiczna, autonomia polityczna oraz wza-
jemność, można szczególnie wyraźnie dostrzec 
w projektach site-specific tworzonych przez duń-
ską grupę artystyczną SUPERFLEX. Ideały te 
stanowią podstawę demokracji, ponieważ określa-
ją obywateli państw demokratycznych jako osoby 
wolne, równe i rozumne. Grupa SUPERFLEX 
zwraca także uwagę na różne aspekty braku 
poszanowania dla tych rudymentarnych wartości. 
Została ona założona w roku 1993 przez trzech 
duńskich artystów, Bjørnstjernego Christiansena, 
Jakoba Fengera i Rasmusa Nielsena, którzy 
zdobyli międzynarodową sławę dzięki projek-
tom opartym na nowych technologiach oraz 
funkcjonujących na poziomie konceptualnym, 
wykorzystując procesy społeczne i networking 
w roli materiału. Mają na swoim koncie liczne 
wystawy, m.in.: Democracy w londyńskim Royal 
College of Art (2000), Happiness w Mori Art 
Museum (Tokio 2003), The Financial Crisis w The 
Cube Space (Taipei 2010), The Corrupt Show 
and the Speculative Machine w Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Kanazawie (2016) czy też, One 
Two Three Swing w Tate Modern (Londyn 2017). 

original visualizations of the subject of liberty, 
human rights and freedom of speech, which is 
the main theme of this conference and also of my 
lecture. These site-specific works contain new 
artistic interpretations of the foundations of 
democracies in our world and a desire to expand 
their field of action to countries beyond our cul-
tural boundaries. They are often very interactive 
and inviting, and attempt to stimulate the vie-
wers’ own experience and active participation, 
while heightening their perceptual awareness 
and compelling them to become more connected 
to the people and space around them. These 
site-specific works sometimes also directly en-
courage visitors to participate in the artistic 
projects. An increased sense of inclusiveness 
and engagement from the spectators makes 
these site-specific projects highly beneficial, 
both to artists and those experiencing each 
artistic work. 

SUPERFLEX. Democracy. Freedom of speech. 
Extreme participation in artworks. 

The visual interpretation of the core values 
of democracy: equality of interests, political 
autonomy, and reciprocity, can be seen specifi-
cally in the site-specific projects created by the 
Danish art group SUPERFLEX. These values 
are central to the ideals of democracy, because 
they support the notion of democratic citizens 
as free, equal, and reasonable. But this group 
also reveals the various forms of disregard for 
these basic values. The three Danish artists who 
founded the project group called SUPERFLEX in 
1993 are Bjørnstjerne Christiansen, Jakob Fenger, 
and Rasmus Nielsen. They have gained interna-
tional recognition for their projects, which are 
based on new technologies, but also function on 
a conceptual level, using social processes and 
networking as their working material. Their nu-
merous solo exhibitions include Democracy at the 
Royal College of Art, London (2000), Happiness in 
Tokyo’s Mori Museum (2003), The Financial Crisis 
at The Cube Space, Taipei, The Corrupt Show 
and the Speculative Machine at the Museum 
of Contemporary Art in Kanazawa (2016) and, 
most recently, One Two Three Swing at the Tate 
Modern in London (2017). The group’s projects 
are represented in MoMA, New York, Queensland 
Art Gallery, Jumex collection, Mexico as well as 
many other museums and art collections. The 
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Ich projekty można oglądać w nowojorskiej MoMa, 
w Queensland Art Gallery, w Jumex Collection 
w Meksyku oraz w wielu innych muzeach i ga-
leriach. Wszyscy trzej artyści są absolwentami 
Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk i moimi by-
łymi studentami. 

Najważniejszy demokratyczny cel swoich pro-
jektów – które często mają charakter site-specific 
– opisują następująco: „SUPERFLEX liczy trzech 
członków, a ponadto do współpracy przy poszcze-
gólnych projektach zapraszamy różnych artystów 
z całego świata. Od roku 1993 pracowaliśmy nad 
szeregiem inicjatyw dotyczących tematów takich 
jak wytwarzanie energii w krajach rozwijających 
się, telewizja internetowa dla wybranych dzielnic 
i społeczności czy prace marketingowe w Azji 
Południowo-Wschodniej. Wszystkie te projek-
ty, chociaż bardzo różne, bezpośrednio dotyczą 
kwestii demokracji i relacji władzy. Jako artyści 
chcemy badać wkład, jaki sztuka może wnieść 
w tworzenie zmian społecznych, politycznych 
i ekonomicznych. W dobie dojmującego rozczaro-
wania systemem reprezentacji, w czasach histerii 
wywołanej tematami imigracji i bezpieczeństwa, 
chcielibyśmy zaproponować nowe sposoby myśle-
nia i działania, których źródłem jest działalność 
artystyczna”. 

Członkowie grupy są przekonani, że „wpraw-
dzie sztuka nie działa na tej samej zasadzie, co 
polityka, jednak jest w stanie poruszać umysły 
i rzeczy. Można zatem powiedzieć, że sztu-
ka jest pośrednim działaniem politycznym”5. 
SUPERFLEX opisuje swoje projekty jako „na-
rzędzia” zachęcające widzów do wzięcia udziału 
w tworzeniu eksperymentalnych modeli działania, 
mających często na celu zmianę warunków eko-
nomicznych i społecznych panujących w różnych 
społecznościach, zarówno na Wschodzie jak i na 
Zachodzie. Niektóre prace site-specific stwo-
rzone przez SUPERFLEX mają charakter stały, 
niektóre nie. Jednak nawet te ostatnie okazu-
ją się bardzo trwałe, ponieważ są pokazywane 
i szeroko omawiane w wielu miejscach na świecie. 
Badacze tacy jak Troels Degn Johansen i Åsa 
Nacking klasyfikują projekty grupy SUPERFLEX 
jako sztukę relacyjną. Ta forma sztuki została 
opisana przez Nicolasa Bourriauda w roku 1998 
w pracy Esthétique relationnelle (Estetyka relacyj-
na, wyd. pol. 2012). Jego definicja sztuki relacyjnej 

artists all trained at the Royal Danish Academy 
of Art and are former students of mine. They 
describe the most important democratic aim 
in their projects – which are often site-specific 
works – as follows:

SUPERFLEX are three members, who are 
joined by various international collaborators on 
individual projects. Since 1993, we have worked 
on a series of initiatives involving issues such as 
energy production in developing countries, online 
television studios for specific neighbourhoods 
and communities, and brand name copy produc-
tion in South-East Asia. Though very different, 
all of these projects are closely related to qu-
estions of power relations and democracy. We 
are interested in using our position as artists to 
explore the contribution that the field of art can 
make to social, political and economic change. 
At a time of extreme disillusion with the cur-
rent representative system and hysteria around 
immigration and security, it is our suggestion 
that some possible new ways of thinking and 
acting can be found through the activity of art 
and artist.

SUPERFLEX are convinced that “art does 
not work as politics, but art still helps to move 
things and move minds. So in this way, you can 
say that art is indirectly political”5. SUPERFLEX 
characterize their projects as “tools” that invi-
te people to take part in the creation of their 
experimental models, which are often aimed at 
changing the economic and cultural conditions in 
various societies, both in the East and in the West. 
Some of SUPERFLEX’s site-specific projects 
are permanent, some are not. But the non-per-
manent projects are very enduring, because 
they are discussed and shown in so many places. 
Researchers like Troels Degn Johansen and Åsa 
Nacking have included SUPERFLEX projects 
under the heading of relational art. This art form 
was developed by Nicolas Bourriaud in 1998 in 
his book Esthétique relationnelle (Relational 
Aesthetics, 2002). His definition of relational 
art outlines precisely the central element of 
SUPERFLEX’s projects. He describes this art-
form as ”a set of artistic practices which take 
as their theoretical and practical point of de-
parture the whole of human relations and their 
social context, rather than an independent and 

5 „Vi tror ikke på paroler, men kunsten kan være med til at flytte 

vores tankegange” [„Nie wierzymy w slogany, ale sztuka może pomóc 

w zmianie sposobu myślenia”] – Wywiad z grupą SUPERFLEX, Ole Bak 

Jakobsen, [w:] „Kunsten nu” 2019, 7 maj, s. 11.

5 “Vi tror ikke på paroler, men kunsten kan være med til at flytte 

vores tankegange” (“We do not believe in slogans, but art can help to 

change our ways of thinking”), interview with SUPERFLEX by Ole Bak 

Jakobsen, Kunsten nu (7 May 2019), p. 11. 
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idealnie pokrywa się z założeniami projektów 
kolektywu. Autor opisuje tę formę jako „zespół 
praktyk artystycznych, których teoretycznym 
i praktycznym punktem wyjścia jest ogół relacji 
międzyludzkich wraz z ich kontekstem społecz-
nym, a nie prywatna, niezależna przestrzeń”6. 
Zdaniem Åsy Nacking ten typ sztuki można okre-
ślić jako „sztukę socjalizującą” ze względu na jej 
interaktywność oraz dlatego, że „jej najbardziej 
charakterystyczną cechą jest efekt socjalizujący. 
Celem tego typu sztuki jest tworzenie wspólnoty 
oraz zwiększanie zrozumienia dla innych i dla 
własnej sytuacji”7. Artyści z grupy SUPERFLEX 
dodają, że wprawdzie nie wierzą w slogany, ale 
są przekonani, że „sztuka może pomóc w zmianie 
sposobu myślenia”8. 

Poprzez swoje projekty wspierają potrzebę 
tworzenia „wolnej przestrzeni” i starają się, by 
miało miejsce wyzwolenie informacji, czyli pra-
gną sprawić, „aby obywatele mieli możliwość 
zdobywania informacji wizualnych i dzielenia się 
tymi, które uznają za najistotniejsze w procesie 
podejmowania decyzji”9.

private space”6. This type of art is, according 
to Åsa Nacking, also called “socializing art,” be-
cause it comprises elements of interactivity and 
because “its most noticeable characteristic is 
its socializing effect. This is a type of art that 
wants to bring people together and to increase 
understanding for each other and for our own 
situation.”7 SUPERFLEX adds that they “do not 
believe in slogans,” but are convinced that “art 
can help move our thinking”8. 

Through their projects, SUPERFLEX sup-
port the requirement for “free space” and make 
it possible for information to be free, i.e. that 
“citizen users should be able to retrieve and 
share the visual information that they find most 
relevant for decision-making”9. 

Karlskrona2 (1995) is an impressive example 
of how SUPERFLEX achieve this aim and cre-
ate a relational online site-specific art project. 
The project is an exact digital replica – a 3D 
World – of the Swedish city of Karlskrona, which 
is why it is called Karlskrona2. It is accessible 
to Karlskrona’s citizens via the internet Here, 

Fot. 1. SUPERFLEX, Mieszkańcy omawiający miejskie plany w Karlskronie2, 1999, fot. Superflex
Fig. 1. SUPERFLEX, Citizen discussing city planning in Karlskrona2, 1999, photo by Superflex

6 Ibidem s. 1.

7 Ibidem.

8 Ibidem s. 1.

9 Johansson Troels Degn, Superflex's Relational Art in the 

Cyberspace Geography. Artykuł napisany na Asia Europe Forum 

2000, Kyongju, South Korea, 23–25 października, www.itu.dk/people/

tdj/paper4.pdf, s. 20.

6 Ibidem, p. 1.  

7 Ibidem. 

8 Ibidem. 

9 Troels Degn Johansson, “Superflex's Relational Art in the 

Cyberspace Geography” – paper for the Asia Europe Forum 2000, 

Kyongju, South Korea, 23-25 October, 1 (2000), www.itu.dk/people/tdj/

paper4.pdf, p. 20. 



CSW ŁAŹNIA

45RĘCZNIK EKSTRA

Spektakularnym przykładem tego, w jaki sposób 
SUPERFLEX osiąga takie cele i tworzy inter-
netowe projekty site-specific, jest Karlskrona2 
(1995) – szczegółowa, cyfrowa, trójwymiarowa 
replika szwedzkiego miasta Karlskrony (stąd 
tytuł pracy). Mieszkańcy mają do niej dostęp 
przez internet (fot. 1) – mogą zobaczyć cyfrowe 
przedstawienia samych siebie (awatary) oraz ulic 
i budynków w centrum miasta. Mają do czynienia 
z wirtualną repliką struktur miejskich oraz re-
lacji międzyludzkich istniejących w prawdziwej 
Karlskronie. Po zalogowaniu obywatele mogą 
stworzyć nową strukturę społeczną oraz zapro-
ponować pomysły na nowe budynki, ulice, parki 
i inne elementy przestrzeni miejskiej. Mogą zmie-
niać zasady hierarchii społecznych i współtworzyć 
na nowo zasady prawne rządzące wspólnotą. 
Sytuacja zmienia się wraz z przybyciem nowej 
osoby, która dołącza do cyfrowego miasta i in-
tegruje się z mieszkającą w nim grupą, co z kolei 
prowadzi do powstania nowej sieci kontaktów 
i pojawienia się nowych pomysłów na budynki, 
parki, ulice oraz inne części miasta.

Powyższą pracę, wraz z jej demokratycznymi 
założeniami oraz z refleksjami, do których może 
pobudzać, artyści z grupy SUPERFLEX opisują 
następująco: „W miarę kolejnych spotkań i in-
terakcji wirtualnych obywateli wszystko będzie 
się zmieniało: na nowo zdefiniowane zostaną 
funkcje budynków, ewoluować będą hierar-
chie społeczne, a prawa będą ustanawiane od 
nowa – projekt pomyślany jest jako ekspery-
ment badawczy, w którym internet używany 
jest jako sieć lokalna, a nie globalne narzędzie 
komunikacji. Karlskrona2 to »wolna przestrzeń« 
w takim sensie, że nie podlega ekonomicznym, 
społecznym czy prawnym zasadom panującym 
w Karlskronie. Jednocześnie jest zamieszkiwana 
przez przynajmniej część tej samej społeczno-
ści, co realne miasto, dzięki czemu przyjaciele 
i sąsiedzi uczestników skonfrontowani są z wy-
zwaniem, jakie przynosi wirtualna rzeczywistość. 
Do jakiego stopnia będzie można zrealizować 
indywidualne lub wspólne fantazje? Do jakiego 
stopnia będzie to zgodne z wzorcem prawdziwej 
Karlskrony? Jakie nowe możliwości dla istniejącej 
społeczności niesie z sobą »wolna przestrzeń« in-
ternetu? Karlskrona2 może także stanowić wzór 
dla innych miejsc i sytuacji – podobny projekt, 
Wolfsburg2 został zrealizowany w niemieckim 
mieście Wolfsburg”.

citizens can see digital representations of them-
selves (avatars) and the streets and buildings 
of the city centre. They meet a virtual replica of 
the structure and personal relationships in the 
actual city of Karlskrona (When citizens log in, 
they can choose to concentrate on creating new 
social structures, ideas for buildings, streets, 
parks and other elements of the urban space. 
They can shift social hierarchies and reconstitute 
their society’s legal framework (Fig. 1). Every 
time a new person arrives in the digital city and 
is integrated into the group that already lives 
there, the whole situation changes. This leads 
to a kind of network of social contacts and new 
ideas for buildings, parks, streets and other 
parts of the city. 

SUPERFLEX have described the work, its 
democratic goal and the questions it hopefully 
will give rise to as follows:

As the virtual citizens meet and interact, 
things will change, building functions will be re-
defined, social hierarchies will alter, and laws 
will be reconstituted and renewed – the project 
is designed as a research experiment, using the 
internet as a local network rather than a glo-
bal communication tool. Karlskrona2 is a “free 
space,” in the sense of not having to obey the 
legal, economic or social rules of Karlskrona. At 
the same time, it is inhabited by at least part 
of the same community of individuals as the 
real city, bringing the challenge of virtual reality 
into the lives of neighbours and friends. To what 
extent will there be a fulfilment of individual or 
collective fantasies? To what extent will it con-
form to the pattern of Karlskrona? What new 
possibilities does the internet’s “free space” 
offer to an existing community? Karlskrona2 
is perhaps a model for other places and other 
situations. A similar project, Wolfsburg2, was 
also implemented in Wolfsburg, Germany. 

One of the users of Karlskrona2, who has logged 
in several times, sees it as a means of democratic 
urban planning and new forms of community, 
where the respect for the individual is central:

K2 is a project where freedom reigns. This fre-
edom lies partly in the fact that new immigrants 
can choose for themselves how and what they 
want to build. But in a sense, there are limits to 
this freedom, because there is a superior avatar 
who can expunge improper or racist objects. 
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Jeden z użytkowników Karlskrony2 , który lo-
gował się do niej wielokrotnie, postrzega ją jako 
metodę demokratycznej urbanizacji i nową formę 
społeczności, opartej na szacunku dla jednostki: 
„K2 to projekt oparty na wolności, która wyraża 
się między innymi w tym, że nowi przybysze mogą 
sami wybierać, co i jak chcieliby, żeby zostało wy-
budowane. Ta wolność ma jednak swoje granice, 
ponieważ istnieje nadrzędny awatar, który może 
usuwać nieodpowiednie lub rasistowskie obiekty. 
Cała procedura jest bardzo demokratyczna, po-
nieważ opiera się na idei wolności”10.

SUPERFLEX są także autorami projektu site-
-specific, który umożliwił nawiązanie dialogu za 
pośrednictwem internetu w przestrzeni publicz-
nej w Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie). 
Projekt zatytułowany Sharjah Moon Channel 
[Kanał Księżycowy Szardży] został pokazany na 
5. Międzynarodowym Biennale w Szardży (17–27 
kwietnia 2001), a jego kuratorką była artystka 
Dorte Dahlin11.

Członkowie kolektywu SUPERFLEX nazywa-
ją ten rodzaj kanału Superkanałem i opisują go 
jako „lokalną pracownię służącą ludziom i spo-
łecznościom za forum dyskusyjne, przestrzeń 
do prezentacji oraz fizyczne miejsce spotkań. 
Jest on narzędziem umożliwiającym bezpośred-
nie tworzenie telewizji internetowej. Podczas 
emisji na żywo widz może komunikować się za 
pośrednictwem czatu z autorami i innymi wi-
dzami. Wszystkie programy są przechowywane 
w archiwum, więc można je nadal oglądać i roz-
mawiać o nich”12.

Studio było dostępne dla wszystkich widzów 
i artystów biorących udział w biennale. Jego 
menadżer Christoffer Bruun, przez dziesięć dni 
wyprodukował ponad 25 programów (poruszały 
takie tematy jak poezja, architektura, zwiedzanie, 
struktura społeczna Szardży), także happeningi 

The whole procedure is very democratic, spe-
cifically because it is based on the notion of 
freedom10.

SUPERFLEX have also created a site-speci-
fic project that established an internet-based 
dialogue in the public space in Sharjah in the 
United Arab Emirates. It was called Sharjah Moon 
Channel, curated by the artist Dorte Dahlin and 
broadcast during the 5th International Biennale 
in Sharjah on 17–27 April 200111. SUPERFLEX call 
this kind of channel a Superchannel, which they 
describe as “a local studio used by people and 
communities as a discussion forum, presentation 
medium and physical gathering place. It is a tool 
enabling the direct production of internet TV. 
During live productions, the viewer can commu-
nicate directly through a chat with the producer 
and with all other viewers. All productions are 
archived, so viewers can continue to watch and 
discuss them”12. 

The studio was open to any visitor or ar-
tist from the Biennale. The studio manager 
Christoffer Bruun produced more than 25 shows 
during the 10 days, covering poetry, architec-
ture, happenings, talk shows, sightseeing and 
social structure in Sharjah. The various pro-
grammes could be accessed worldwide via the 
internet. They presented many of the artists, 
from both East and West, who were exhibiting at 
the biennial. There was also a series of features 
of the cultural and social life of Sharjah, as well 
as interviews with university students. Many of 
these people, who came from countries like India, 
Pakistan and the Philippines and were working 
in Sharjah, also contributed to the project. They 
sang, talked or danced. It was fascinating to see 
how well a digital democratic platform worked 
in a society with a different political system 
and the democratic ideas and the doctrine of 

10 https://superflex.net/texts/letter_to_the_mayor_of_karlskrona_from 

_a_karlskrona2_citizen.

11 Pokazywany na Biennale w Szardży projekt „Superchannel” był 

połączony z interaktywnym studiem malarskim, stworzonym przez 

rzeźbiarza Øivinda Nygaarda, malarza Stiga Brøggera i graficzkę 

Annemette Larsen. Kuratorką projektu była artystka wizualna Dorte 

Dahlin; www.superflex.net/tools/superchannel/users/moon.shtml. 

Praca stanowiła część większego projektu współtworzonego przez 

Dorte Dahlin, jej kolegów z Departamentu Kultury Szardży oraz Else 

Marie Bukdahl, która była wówczas rektorką Królewskiej Duńskiej 

Akademii Sztuk w Kopenhadze. 

12 Johansson Troels Degn, op. cit., s. 20; por. definicja Superkanału 

sformułowana przez SUPERFLEX [w:] Tools Book, red. B.Steiner, 

Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig 2003.

10 https://superflex.net/texts/letter_to_the_mayor_of_karlskrona_from 

a_karlskrona2_citizen.

11 The Superchannel project at the Sharjah Biennale was combined 

with an interactive pictorial studio environment created by the 

painter Stig Brøgger, sculptor Øivind Nygaard, and graphic artist 

Annemette Larsen. It was curated by the visual artist Dorte Dahlin 

(www.superflex.net/tools/superchannel/users/moon.shtml). It 

was part of a larger collaborative project between Dorte Dahlin, 

colleagues from the Sharjah Department of Culture, and Else Marie 

Bukdahl, who at that time was the president of the Royal Danish 

Academy of Fine Arts in Copenhagen.

12 Troels Degn Johansson, op.cit., p. 20; see also SUPERFLEX's 

Definition of Superchannel in Tools Book, ed. Barbara Steiner (Galerie 

für Zeitgenössische Kunst: Leipzig, 2003). 

13 See www.super-channel.org.
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i talk show. Audycje były dostępne dla widzów 
z całego świata za pośrednictwem internetu. 
Ponadto prezentowały sylwetki wielu artystów, 
zarówno tych ze Wschodu, jak i z Zachodu, któ-
rzy pokazywali swoje prace na biennale. Ponadto 
powstała seria programów prezentujących różne 
aspekty kulturalnego i społecznego życia Szardży 
oraz liczne wywiady ze studentami z miejscowych 
uniwersytetów. Udział w projekcie wzięło także 
wielu Hindusów, Pakistańczyków i Filipińczyków, 
pracujących w Szardży – śpiewali, rozmawiali 
i tańczyli. To było fascynujące, móc obserwo-
wać, jak ta demokratyczna platforma cyfrowa 
świetnie sprawdziła się w społeczeństwie żyjącym 
w odmiennym systemie politycznym oraz jak idee 
demokracji i kwestie praw człowieka poruszane 
były w różnych sytuacjach13. Ten cyfrowy, interne-
towy projekt site-specific funkcjonował zarówno 
w perspektywie lokalnej, jak i globalnej.

Oba wyżej opisane projekty cyfrowe site-
-specific pokazują, jak ważna jest rola cyfrowej 
interaktywności i współpracy w aktywizowaniu 
widza i samego dzieła oraz w popularyzowaniu 
intersubiektywności, demokratyzacji i tworze-
nia wspólnoty. Prace te funkcjonują nie tylko na 
poziomie lokalnym, ale też globalnym, ponieważ 
mogą brać w nich udział widzowie z całego świata. 

SUPERFLEX stworzyli też wiele innowacyjnych 
projektów site-specific o charakterze stałym 
w realnej przestrzeni miejskiej oraz w innych 
lokalizacjach. Największym i najbardziej orygi-
nalnym z nich jest Superkilen, zainaugurowana 
w czerwcu 2012 roku praca znajdująca się w parku 
miejskim w Kopenhadze, zaprojektowana we 
współpracy ze słynnymi biurami architektonicz-
nymi Bjarke Ingels Group (BIG) oraz Topotek1.

W parku konieczne było rozwiązanie szeregu 
problemów architektonicznych, politycznych i eg-
zystencjalnych. Superkilen miało stać się częścią 
większego projektu urbanistycznego zrealizo-
wanego w Nørrebro – zróżnicowanej etnicznie 
i społecznie dzielnicy Kopenhagi, gdzie wspólna 
egzystencja od zawsze przysparzała trudności. 
Powszechnie uważano, że „Powracającymi te-
matami są, między innymi, »brzydota« Nørrebro, 
ubóstwo oraz podatność na konflikty społeczne, 
ale także jego żywotność, duch obywatelski i sta-
wianie oporu władzy”14.

Członkowie grupy SUPERFLEX zdecydowali, że 
ideą przewodnią projektu Superkilen Park będzie 
ekstremalna partycypacja rozumiana jako strate-

human rights emerged in different situations.13 
This digital online site-specific project also had 
both a local and a global perspective. 

These two digital site-specific art projects 
highlight the significance of digital interactivity 
and interfacing as a means of not only acti-
vating the artwork and the beholder, but also 
promoting intersubjectivity, community and de-
mocratization. They have both a local and global 
perspective, because people from all over the 
world could participate in some way. 

SUPERFLEX have also created many innova-
tive permanent site-specific projects in the real 
city space and in other locations. The largest 
and the most original is Superkilen, an urban 
park project in Copenhagen designed in colla-
boration with the renowned architectural firm 
Bjarke Ingels Group (BIG) and Topotek1. It was 
officially opened in June 2012.

The park demanded that a number of ar-
chitectural, political and existential problems 
be solved. Superkilen was destined to become 
part of a larger urban development project for 
Nørrebro, which is an ethnically and socially 
mixed neighbourhood in Copenhagen, where 
social coexistence has always been difficult to 
achieve. It has been the common opinion that:

Recurring topoi are, among others, Nørrebro’s 
“ugliness,” its poverty and latent vulnerability to 
social conflicts, but also its liveliness, civic spirit, 
and resistance to authorities14. 

SUPERFLEX’s overriding concept for Superkilen 
Park used what they termed “extreme participa-
tion” as a strategy to engage residents around 
the park, an area known as one of Copenhagen’s 
most diverse neighbourhoods. They implemen-
ted this together with their colleagues from Big 
and Topotek 1 architecture studios. Superkilen 
Park stretches across 750 metres (2,460 ft) 
along either side of a public cycle path and co-
vers a total area of some 30,000 square metres 
(320,000 sq. ft). Its name derives from its wed-
ge-like shape, which cleaves organically into 
the urban space, providing it with a new profile 
and a welcoming atmosphere. SUPERFLEX and 
the architects decided to divide the park into 
three main areas: The Red Square, The Black 
Market and The Green Park, and to shape the 
identity of each area. The colours would define 
the space. Even at this early stage, debates 
arose in the project team. SUPERFLEX and their 

13 Zob. www.super-channel.org.

14 B.Steiner, Beyond Being Nice, A Project by BIG, Topotek1, Superflex, 

red. B.Steiner, Arvinus + Orfeus Publishing AB, 2013, s. 9. 

14 B.Steiner, “Beyond Being Nice,” in A Project by Big, Topotek 1, 

Superflex, ed. By B.Steiner (Arvinus + Orfeus Publishing AB, 2013), p. 9. 
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gia mająca na celu zaangażowanie mieszkańców 
okolicy parku znanej jako najbardziej zróżnicowany 
zakątek miasta. Wprowadzili ten pomysł w życie 
przy pomocy architektów ze wspomnianych pra-
cowni BIG i Topotek1. Superkilen Park rozciąga 
się na odcinku 750 m po obu stronach publicznej 
drogi rowerowej, a jego całkowita powierzchnia 
wynosi ok. 30 tys. m². Jego nazwa nawiązuje do 
klinowatego kształtu organicznie wbijającego 
się w przestrzeń miejską, co nadaje jej nowego 
charakteru i przyjaznej atmosfery. SUPERFLEX 
wraz z architektami podzielili park na trzy główne 
obszary: Czerwony plac, Czarny skwer i Zielony 
park, nadając każdemu z nich indywidualny 
charakter określony przez poszczególne kolo-
ry. Nawet na tak wczesnym etapie prac projekt 
wywołał dyskusję. Artyści z grupy SUPERFLEX 
i ich współpracownicy zapewniali, że „ramy kon-
ceptualne, zakładające udział obywateli, oparte 

staff had ensured that “the whole conceptual 
framework of citizen involvement follows the 
idea of representational democracy.” One of 
the members of the jury argued that the colo-
urs of the sections of the park referred to the 
Palestinian flag, which is red, black and green. 
And it quickly became clear to both SUPERFLEX, 
the architects and the resident groups that for 
everyone, the project’s gradual realization was 
an exercise in extreme public participation and 
democratic practices. But the debating parties 
ended up accepting the division of the park into 
three sections with three colours, because they 
agreed that the colours had a symbolic effect 
with a general purpose that many residents with 
different cultural backgrounds would be able to 
understand and accept as the beginning of an 
improvement of their environment and a more 
fruitful coexistence.

Fot. 2. SUPERFLEX, Park Superkilen. Czarny Skwer z Marokańską Fontanną i Japońską Ośmiornicą 
na dole odpowiednio po lewej i po prawej stronie, 2012, Wikipedia.org
Fig. 2. SUPERFLEX, Superkilen Park. The Black Market with the Moroccan Fountain and the Japanese Octopus 
at the bottom respectively to the left and to the right. 2012, Wikimedia.org
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są na idei demokracji reprezentatywnej”. Jeden 
z jurorów zwrócił jednak uwagę, że kolory trzech 
części parku (czerwony, czarny i zielony) kojarzą 
się z flagą Palestyny. Dla członków SUPERFLEX, 
architektów i mieszkańców dzielnicy wkrótce stało 
się jasne, że stopniowa realizacja projektu będzie 
ćwiczeniem z ekstremalnej partycypacji i praktyki 
demokratycznej. Strony biorące udział w debacie 
ostatecznie zgodziły się na podział parku na trzy 
części w różnych kolorach, przyznając, że barwy 
mają znaczenie symboliczne, którego sens będzie 
zrozumiały dla wielu mieszkańców pochodzących 
z różnych kultur i który będą mogli zaakceptować 
jako początek poprawy stanu ich otoczenia, co 
doprowadzi do owocnego współistnienia.

Podczas gdy Czerwony plac nawiązywał w swej 
strukturze do nowoczesnego miejskiego życia 
(kawiarnia, muzyka, sport), Czarny skwer został 
zaprojektowany w formie bardziej klasycznego 
placu z fontanną i ławkami (fot. 2), a Zielony park 
miał służyć jako skwer do urządzania pikników, 
uprawiania sportów oraz innych zajęć.

Uczestniczący w projekcie mieszkańcy Nørrebro 
reprezentowali 60 narodowości. By wzmocnić 
doświadczenie ekstremalnej partycypacji, która 
miała nadać kształt całemu przedsięwzięciu, 
artyści z SUPERFLEX i ich współpracownicy 
poprosili przedstawicieli 60 krajów, by wybrali 
obiekt lub projekt, który zostałby zrealizowany 
w parku. Obiekty i projekty wyselekcjonowano 
w toku wielu sesji przeprowadzonych z miesz-
kańcami Nørrebro, poprzedzonych różnorakimi 
badaniami. 

Członkowie poszczególnych grup – dorośli 
i dzieci – którzy po raz pierwszy brali w tego 
typu procesie, doświadczyli bliskości, jaką może 
dać demokracja, a także szacunku dla własnej 
kultury. Artyści z SUPERFLEX poprosili ich, by 
„wskazali typowe obiekty z przestrzeni miejskiej 
w ich ojczyźnie lub zaobserwowane podczas za-
granicznych podróży, takie jak ławki, kosze na 
śmieci, drzewa, place zabaw, pokrywy studzienek 
kanalizacyjnych czy znaki drogowe”. Następnie 
obiekty te kopiowano w skali 1:1 lub kupowano 
i sprowadzano do Superkilen Park. Żeby stwo-
rzyć ekstremalne doświadczenie obywatelskie 
oraz okazję do doświadczenia na własnej skórze 
wolności i równości, członkowie SUPERFLEX za-
brali pięć grup w podróż do Palestyny, Hiszpanii, 
Tajlandii, Teksasu i na Jamajkę, by zdobyć 
wskazane obiekty, a potem umieścić je w parku 
w Nørrebro15.

While The Red Square designated modern, 
urban life with a café, music and sports, The Black 
Market was designed to be a more classic squ-
are with the Morocean Fountain, the Japanese 
Octopus and benches (Fig. 2). The Green Park 
was intended as a square for picnics, sports and 
other leisure activities. 

The residents of Nørrebro, who were re-
presented in the project group, came directly 
from, or had roots in, 60 nationalities. In order 
to strengthen the “extreme participation” that 
SUPERFLEX and their employees wanted to 
use to shape their major project, they invited 
representatives from the 60 different countries 
to choose an object or a project to be installed in 
the park. The objects or projects were selected 
after numerous sessions with the residents of 
Nørrebro, preceded by different modes of rese-
arch. There were announcements in newspapers, 
posters in libraries, calls on the internet and 
many other activities. Overlooked groups of pe-
ople – both adults and children – who had never 
formed part of such a process before, expe-
rienced a close-knit democracy and respect for 
their own culture that they had not seen before. 
SUPERFLEX asked them to “nominate specific 
urban objects encountered in either their country 
of national origin or in travels abroad, including 
benches, bins, trees, playgrounds, manhole co-
vers and signage.” The different objects were 
either produced as a 1:1 scale copy or purchased 
and transported to the Superkilen. To push ci-
tizenship to the extreme and to give them the 
opportunity to experience both a new kind of 
freedom and equality, SUPERFLEX travelled 
with five groups to Palestine, Spain, Thailand, 
Texas and Jamaica to acquire the nominated 
objects and install them in the park in Nørrebro.15 

The final selection of objects or projects was 
decided by a jury consisting of SUPERFLEX, the 
above-mentioned architectural firms and various 
groups from the project’s board of administra-
tion. But even if the object or project was based 
on citizens’ involvement in an extreme way, it 
was not collaborative in all its parts, because 
it was the project team who set up “the frame, 
directed the project, but also gave space to in-
terests, views and desires not necessarily fully 
congruent with its own”16.

The selected objects or projects were created 
in Danish workshops and built based on exam-
ples found in the local areas – often cities, in 

15 https://www.superflex.net/tools/superkilen.

15 https://www.superflex.net/tools/superkilen.

16 Superkilen, ed. by Barbara Steiner, op. cit., p. 19.
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Ostatecznej selekcji obiektów i projektów 
dokonało jury składające się z członków grupy 
SUPERFLEX, architektów ze wspomnianych 
już pracowni oraz przewodniczący poszczegól-
nych grup uczestników. Jednak nawet jeśli dany 
obiekt lub projekt miał za podstawę ekstremalny 
wkład uczestników, nie byłby dziełem wspólnym 
od początku do końca, ponieważ to zespół kieru-
jący projektem ustalał „jego ramy i kierunek, ale 
też tworzył przestrzeń dla potrzeb, stanowisk 
i pragnień, niekoniecznie tożsamych ze swoimi 
własnymi”16.

Wybrane obiekty lub projekty były realizowane 
w duńskich pracowniach na podstawie wzorów 
znalezionych w konkretnych miejscach (najczęściej 
miastach) i stanowiących część ich kultury lub na 
podstawie podróży do wybranych lokalizacji. Nie 
była to zwykła rekonstrukcja, lecz konstrukcja 
– tworzono coś nowego. Gromadzenie i odtwa-
rzanie tych różnorodnych obiektów i projektów 
nie doprowadziło jednak do powstania napięcia 
ideologicznego, ale do głębszego zrozumienia, 
które umożliwiło przerzucenie mostów ponad 
kulturowymi różnicami i wypracowanie nowych 
form społeczności. Ponadto wiele projektów 
stworzyło okazję do działań sprzyjających na-
wiązywaniu kontaktów zarówno pomiędzy 
dorosłymi, jak i dziećmi o różnym pochodzeniu 
etnicznym. Na przykład odtworzono drabinki 
z parku Bisi w Delhi, tworząc dla dzieci miejsce 
wspólnej zabawy. Tak samo było w przypadku kopii 
Playground Octopus [Ośmiornica zabaw] z parku 
Kitashikahama na przedmieściach Tokio. Został 
umieszczony w Czarnym Kwadracie (fot. 2), po 
którym dzieci mogły czołgać się wśród rozma-
itych przeszkód.

Najbardziej zaskakującym spośród tych obiek-
tów jest Superkilen Hill [Wzgórze Superkilen], 
usypane z ziemi zebranej w Palestynie, głównie 
w strefie przygranicznej na zboczach Wzgórz 
Golan przy granicy z Syrią. Ziemia jest widoczna 
na szczycie wzgórza w Zielonym parku, gdzie 
czerwono-brązowawa gleba tworzy krótką ścież-
kę, przywodzącą na myśl otwartą ranę, która 
kontrastuje z precyzyjnie zorganizowanym oto-
czeniem. Obok znajduje się tablica z opisem historii 
projektu: ziemia pochodzi z Palestyny i została 
zebrana przez Hibę i Allę w ramach artystycznego 
projektu partycypacyjnego grupy SUPERFLEX 
– obie dziewczyny są Palestynkami i mieszkają 
w okolicach parku, przyszłego Superkilen Park.

Wiele grup, które miały decydujący wpływ na 
wybór obiektów do Superkilen Park, postano-

whose cultures they were integrated in or on the 
basis of trips to selected locations. They were 
not simply reconstructions, but constructions: 
the creation of something new. However, the 
collection and recreation of various objects and 
projects did not create an ideological tension 
field, but a greater understanding that brid-
ged cultural differences and established new 
forms of community. In addition, several projects 
provided opportunities for activities that streng-
thened the dialogue between children and adults 
of different ethnic backgrounds. For example, 
the recreation of a Playground Rack located in 
Bisi Park in Delhi built to provide a space where 
children could play together. The same applies 
to recreating the Playground Octopus, original-
ly from the Kitashikahama Park in a suburb of 
Tokyo. It is placed at the bottom to the right in 
The Black Market (Fig. 2). The kids could crawl 
over and under various obstacles. 

The most surprising of the objects or projects 
is the Superkilen Hill made of soil gathered from 
Palestine, especially by the foot of the occupied 
Golan Heights near the Syrian border. The soil 
is visible on top of the hill in The Green Park, 
where a red-brownish area forms a small path. 
It appears as an open wound in the otherwise 
precisely organized area. A sign placed there 
informs visitors about the story of this project. 
The soil comes from Palestine and was collected 
by Hiba and Allaa as part of Superflex’s parti-
cipatory art project. They are two Palestinian 
girls living in the neighbourhood of the park, the 
future Superkilen. 

Several of the groups that were instrumental 
in pointing out works to be included in Superkilen 
Park chose to create artworks that were inspired 
by site-specific projects in the countries they 
come from. The star-shaped fountain, which 
stands in The Black Market to the left at the 
bottom is thus a recreation of a Moroccan fo-
untain (Fig. 2). It is based on the Arab symbol, 
Rub el Hizb, signifying, among other things, 
the end of each chapter of the Quran. Other 
groups have chosen more modest objects, sym-
bolizing the struggle for freedom. The Manhole 
Cover, Gdańsk is precisely a manhole cover from 
Gdańsk, decorated with the city’s coat of arms 
dating back to the early 15th century. For a short 
period, Gdańsk had been a “free city,” but lost 
this status during World War II and the Cold 
War. However, during the severely Soviet-critical 
uprising in the shipyard in Gdańsk, the cover 
became a symbol of the right to freedom:

16 Superkilen, red. Barbara Steiner, op. cit., s. 19.



CSW ŁAŹNIA

51RĘCZNIK EKSTRA

wiło stworzyć prace zainspirowane projektami 
site-specific zrealizowanymi w krajach, z któ-
rych pochodzili uczestnicy projektu. Fontanna 
w kształcie gwiazdy, stojąca na Czarnym skwerze 
stanowi więc rekonstrukcję fontanny z Maroka 
(fot. 2). Jest ona inspirowana arabskim symbolem 
Rub el Hizb, który m.in. pojawia się na zakoń-
czenie każdego rozdziału Koranu. Inne grupy 
wybierały skromniejsze obiekty symbolizujące 
walkę o wolność. „Pokrywa studzienki, Gdańsk” 
to dosłownie gdańska pokrywa studzienki, którą 
zdobi XV-wieczne godło miasta. Przez pewien 
czas Gdańsk miał status wolnego miasta, który 
następnie utracił podczas II Wojny Światowej. 
Podczas protestów w Stoczni Gdańskiej takie 
pokrywy stały się symbolem walki o wolność: „To 
w Stoczni Gdańskiej wytwarzano pokrywy miej-
skich studzienek kanalizacyjnych. Miejsce to było 
także siedzibą NSZZ Solidarność, której przy-
wódca, Lech Wałęsa, został potem prezydentem 
wolnej Polski w roku 1990”.

Historyczne symbole, tradycje artystyczne 
oraz różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i dorosłych 
zostały zestawione obok siebie w sposób frapują-
cy artystycznie w Parku Superkilen. Jako całość 
wyrażają one pragnienie stworzenia doświad-
czenia wykraczającego poza kulturowe podziały. 
Wygląda na to, że od chwili otwarcia Parku 
Superkilen jego twórcom – grupie SUPERFLEX 
oraz biurom BIG i Topotek1 – udało się zrealizować 
przyjęte cele w ich wielu aspektach, wzbudzono 
szacunek do marginalizowanych grup oraz za-
inspirowano do demokratycznego myślenia. Park 
Superkilen stał się wzorem dla innych projektów 
i otrzymał liczne nagrody, m. in. National AIA 
Award oraz IEDC Excellence Award.

Ideą leżącą u podstaw prac Aia Weiweia jest 
przekonanie, że sztuka może zmienić świat

Dzięki energicznym działaniom na rzecz warto-
ści humanistycznych oraz wysokiemu poziomowi 
artystycznemu swoich dzieł Ai Weiwei jest obecnie 
jednym z najbardziej wpływowych i inspirujących 
artystów chińskich, a zarazem jednym z najbar-
dziej cenionych twórców na świecie. To również 
zdeklarowany i nieustraszony krytyk stanowi-
ska rządu chińskiego wobec demokracji i praw 
człowieka – jako artysta, architekt, kurator 
oraz aktywista. Jego prace były pokazywane 
na Biennale w Wenecji, Triennale w Guangzhou, 
w Tate Modern, Smithsonian i innych muzeach 
oraz instytucjach sztuki na świecie.

Ai Weiwei potrafi prosto i precyzyjnie, ale też 
z humorem pisać o celach, które wyznaczają 

It is said that the shipyard manufactured 
the city’s manhole covers. The shipyard is also 
known as the home of the trade union Solidarność 
(Solidarity), whose leader, Lech Wałęsa, became 
the President of “free Poland” in 1990. 

Historical symbols, artistic traditions, every-
day objects and various activities for children 
and adults are thus placed side by side in an 
artistically compelling way in Superkilen Park. 
As a whole, they express a desire to create com-
munity experiences across cultural differences. 
It has been found that since the establishment 
of Superkilen Park in 2012, those who created 
it – SUPERFLEX, Big and Topotek 1 – managed 
to fulfil their aims in many ways, because in this 
park, respect for the often overlooked individual 
was heightened and the realization of a demo-
cratic thinking emerged. Superkilen Park became 
a role model for other projects and received 
many awards, including the National AIA Award 
and IEDC Excellence Award.

The core belief of Ai Weiwei’s projects is that 
art can change the world

Ai Weiwei is one of China’s most influential 
and inspiring artists. Due to his energetic cam-
paigning for human values combined with the 
high artistic level of his projects, he has also 
become one of the most acclaimed figures on the 
international art scene. Both as artist, architect, 
curator, and activist, he has been an outspoken 
and courageous critic of the Chinese govern-
ment’s stance on human rights and democracy. 
His projects have been exhibited at the Venice 
Biennale, the Guangzhou Triennial, Tate Modern, 
the Smithsonian, and in other museums and art 
institutions around the world.

Ai Weiwei has always managed – clearly, pre-
cisely, and with a considerable sense of humour 
– to write about the goals that have determined 
his work. He has stated the following essen-
tial requirements for respect for freedom of 
expression:

“Say what you need to say plainly, and then 
take responsibility for it.” “A small act is worth 
a million thoughts.” “Liberty is about our rights 
to question everything.” “Once you’ve tasted 
freedom, it stays in your heart and no one can 
take it. Then, you can be more powerful than 
a whole country.” “Anyone fighting for freedom 
does not want to totally lose their freedom.” 
 “Tips on surviving the regime: Respect yourself 
and speak for others. Do one small thing every 
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kierunek jego twórczości. Sformułował następu-
jące podstawowe zasady szacunku dla wolności 
wypowiedzi: 

„Mów wprost, co masz do powiedzenia, a potem 
weź odpowiedzialność za swoje słowa”.
„Niewielki czyn jest wart więcej niż milion myśli”. 
„Wolność polega na prawie do kwestionowania 
wszystkiego”. 
„Gdy raz posmakujemy wolności, zostaje ona 
na zawsze w naszych sercach i nikt nie może
nam jej odebrać. Wtedy stajemy się potężniejsi 
od całych państw”. 
„Każdy, kto walczy o wolność, obawia się cał-
kowitej utraty wolności”. 
„Rada, jak przetrwać reżim: szanuj siebie same-
go i wstawiaj się za innymi; codziennie rób coś 
małego, by udowodnić istnienie sprawiedliwości”. 
„Twoje własne zachowanie i czyny mówią światu, 
kim jesteś i jak twoim zdaniem powinno
wyglądać społeczeństwo”.

day to prove the existence of justice.” “Your own 
acts and behaviour tell the world who you are 
and what kind of society you think it should be.”

He has always believed in and fought for art to 
change the world. Or, in his own words:

“The art always wins. Anything can happen 
to me, but the art will stay." “I feel powerless 
all the time, but I regain my energy by making 
a very small difference that won’t cost me 
much.” 17 

Because of his criticism of the Chinese go-
vernment’s violation of human rights, he was 
famously detained for several months in 2011, 
then released to house arrest, and later impriso-
ned. Since being allowed to leave China in 2015, 
he has lived in Berlin with his family, working and 
traveling internationally.

All of Weiwei's projects, both small and large, 
have many layers of significance and are very 

Fot. 3. Ai Weiwei, Ludzie oglądający projekt pt. Ziarna Słonecznika, 2010, 
fot. Loz Pycock, licencja CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons 
Fig. 3. Ai Weiwei, People are walking in the project Sunflower Seeds, 2010, 
photo by Loz Pycock, licence CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

17 Wszystkie cytaty znaleźć można w publikacji: Ai Weiwei, Weiwei-isms, 

red. L.Warsh, Princeton University Press, 2012.

17 All the quotes are from Ai Weiwei’s book Weiwei-isms, ed. L.Warsh 

(Princeton University Press, 2012).
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Zawsze walczył o sztukę i wierzył, że za jej po-
mocą można zmieniać świat. Jak sam mówi:

„Sztuka zawsze zwycięża. Bez względu na to, 
jaki los spotka mnie, moja sztuka przetrwa”.
„Nieustannie czuję się bezsilny, ale odzyskuję 
energię, gdy sprawiam, że coś zmienia się na
lepsze, choćby tylko trochę”17.

Ponieważ otwarcie krytykował chiński rząd 
za łamanie praw człowieka, w roku 2011 spędził 
wiele miesięcy w areszcie, następnie w areszcie 
domowym, a potem w więzieniu. W 2015 roku 
uzyskał pozwolenie na opuszczenie Chin i od tam-
tego czasu mieszka z rodziną w Berlinie, pracuje 
i podróżuje po całym świecie.

Wszystkie prace Aia Weiweia, zarówno te więk-
sze, jak i te mniejsze, są bogate w znaczenia oraz 
wysoce interaktywne. Tworzona przez niego prze-
strzeń artystyczna jest zawsze bardzo otwarta 
– zachęca widzów do czynnego udziału, pobudza 
ich do myślenia. Ai Weiwei stara się zaktywizo-
wać widzów i zainspirować ich do poszukiwania 
nowych punktów widzenia na świat. 

We wczesnych pracach artysty dostrzec można 
silny wpływ ready-made'ów Marcela Duchampa, 
którego Chińczyk uhonorował w pokazywanej 
wielokrotnie pracy Lustre Hommage à Duchamp. 
Później stworzył wyjątkową, kwestionującą ar-
tystyczne konwencje autorską interpretację 
ready-made'ów, w innowacyjny sposób wyko-
rzystując kosztowne ready-made'y, a uczynił 
to w wypowiedzi przekładającej na język wizu-
alny jego interpretację świata i walki o prawa 
człowieka.

Artysta często posługuje się ready-made'ami 
w celu nawiązania dialogu i skupia się na wizu-
alizacji „przekazu opowiadającego o trudnych 
doświadczeniach wielu ludzi, którzy ucierpieli 
wskutek Rewolucji Kulturalnej”. „Poprzez zastoso-
wanie przedmiotów codziennego użytku” tworzy 
wyrazistą interpretację artystyczną „głodu, ja-
kiego podczas Rewolucji Kulturalnej doświadczali 
mężczyźni, kobiety i dzieci, zmuszeni do życia na 
skraju nędzy”. „Za pomocą ready-made'ów do-
konuje transformacji sztuki w doświadczenie nie 
tylko artystyczne, ale też kontemplacyjne”18. Tę 
wyjątkową, osobistą przemianę ready-made'ów 
można wyraźnie dostrzec w jednej z najważ-
niejszych i najbardziej spektakularnych prac 
Aia Weiweia – Ziarna słonecznika (2010). Ten 
zakrojony na szeroką skalę projekt został zapre-

interactive. The artistic space he creates is al-
ways very open. He wants to invite viewers to 
take part in it and be stimulated. And he always 
tries to activate the viewers and inspire them to 
find new orientation in a known world. 

Ai Weiwei’s first projects reveal the immense 
effect that Marcel Duchamp’s ready-mades had 
had on his art. That is why he honoured him in 
a project called Lustre Hommage à Duchamp, 
which he has exhibited many times. He later 
employed a unique and original interpretation of 
the ready-made and challenged the conventions 
of art-making by using precious ready-mades in 
a very innovative way as a voice through which 
he visualized his interpretations of the world 
and his fight for human rights.

Weiwei often uses the ready-mades as a sort 
of dialogue. He frequently focuses on visuali-
zing a “message regarding the experience of 
hardship faced by many during the Cultural 
Revolution.” And it is “through the use of an 
everyday object” that he gives an intense ar-
tistic interpretation of “hunger experienced by 
men, women and children who lived on a staple 
diet during the Cultural Revolution.” He has 
“used ready-mades in order to transform art 
into a contemplative experience rather than 
merely an aesthetic one”18. This original and 
personal transformation of the ready-mades 
clearly enters into one of his greatest and most 
spectacular works, Sunflower Seeds (2010). This 
comprehensive project, which was exhibited in 
Tate Modern in October 2010, presented 100 
million handmade and hand-painted porcelain 
sunflower seeds, which were spread across the 
floor of the Turbine Hall in a thin 10 cm layer. 
The seeds weighed about 10 metric tonnes. 
The work took more than two and a half years 
to complete. It was created by 1,600 artisans 
in Jingdezhen – the very city that a thousand 
years ago manufactured the fine porcelain 
destined for the Chinese rulers and court. Ai 
Weiwei ensured that the viewers could acti-
vely participate in the project. They could walk 
among the seeds and even take some home as 
souvenirs (Fig.3). The project has several lay-
ers of meaning. The mass of small seeds can 
symbolize, for instance, that the population 
of China is so large that the people can rise up 
and overthrow the Chinese Communist Party. 
But the seeds can also contain references to 
China’s current mass-automated production 

18 https://artandanalysis.weebly.com/duchamp-rauschenberg-and-ai-

weiwei.html.

18 https://artandanalysis.weebly.com/duchamp-rauschenberg-and-ai-

weiwei.html.
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zentowany w Tate Modern w 2010 roku i składał 
się ze 100 milionów ręcznie wykonanych i poma-
lowanych porcelanowych nasion słonecznika, 
które rozsypano na podłodze Hali Turbin w tym 
muzeum, gdzie utworzyły cienką, dziesięciocen-
tymetrową warstwę. Wszystkie nasiona ważyły 
około 10 ton, ich wykonanie trwało ponad dwa 
i pół roku. Dokonało tego 1600 rzemieślników 
z Jingdezhen – miasta, w którym tysiąc lat wcze-
śniej wytwarzano porcelanę na dwór dawnych 
władców Chin. Ai Weiwei chciał, by widzowie mieli 
możliwość czynnej interakcji z dziełem – mogli 
po nim chodzić, a także zabrać parę nasion na 
pamiątkę (fot. 3). W pracy tej można dostrzec 
wiele znaczeń, na przykład tak wielka masa nasion 
może symbolizować wielką liczbę mieszkańców 
Chin zdolnych do połączenia sił i obalenia Chińskiej 
Partii Komunistycznej. Ziarna słonecznika mogą 
także nawiązywać do stosowanej w tym kraju ma-

and a criticism of Western consumerist culture, 
which have given rise to this sort of production. 
The project challenges the “Made in China” 
mantra, memorializing labour-intensive tra-
ditional methods of craft objects19.

Many of Ai Weiwei’s projects feature visuali-
zations of the constant conflict between the 
preservation of ancient culture and the progres-
sion of modern society. The artist is convinced 
that – as he expressed it – “if a nation cannot 
face its past, it has no future.” This conflict is 
embodied in the impressive project Circle of 
Animals/Zodiac Heads, which was launched in 
New York City at the historic Pulitzer Fountain 
on Grand Army Plaza in May 2011. At the ope-
ning ceremony Mayor Bloomberg addressed 
Ai Weiwei as follows: “Artists risk everything 
to create. But artists like Ai Weiwei, who come 
from places that do not value and protect free 

Fot. 4. Ai Weiwei, Forever. Bicycles. Widok instalacji w Waller Creek Delta, 
The Contemporary Austin – Museum Without Walls Austin, Texas, 2017, Wikimedia Commons 
Fig. 4. Ai Weiwei, Forever. Bicycles. Installation view, Waller Creek Delta, The Contemporary Austin 
– Museum Without Walls Austin, Texas, 2017, Wikimedia Commons

19 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ai_Weiwei. 19 https://en.wikipedia.org/wiki/Ai_Weiwei
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sowej, zautomatyzowanej produkcji i tym samym 
stanowić krytykę zachodniego konsumpcjonizmu, 
który wspiera taki tryb produkcji. Projekt podaje 
też w wątpliwość mantrę „Made in China”, przy-
pominając o tradycyjnych metodach rzemiosła19.

Wiele prac Aia Weiweia wizualizuje odwieczny 
konflikt pomiędzy próbami zachowania staro-
żytnej kultury oraz postępem współczesnego 
społeczeństwa. Artysta jest przekonany, że „jeśli 
naród nie jest w stanie zmierzyć się ze swoją prze-
szłością, nie ma przed sobą żadnej przyszłości”. 
Konflikt ten został ukazany w spektakularnym 
projekcie „Krąg zwierząt/Głowy zodiaku”, za-
inaugurowanym w Nowym Jorku w maju 2011 
przy słynnej Fontannie Pulitzera w Grand Army 
Plaza. Podczas ceremonii otwarcia prezydent 
Bloomberg mówił o Aiu Weiweiu: „Artyści ryzykują 
wszystko, by móc tworzyć. Jednak artyści tacy 
jak Ai Weiwei, którzy pochodzą z krajów, gdzie 
nie szanuje się i nie chroni wolności wypowiedzi, 
ryzykują jeszcze więcej”. Bloomberg dodał, że 
„gotowość Aia Weiweia do podejmowania ryzyka 
dowodzi jego odwagi (...), ale też nieprzepartego 
pragnienia wolności, które odczuwa każda istota 
ludzka”20. Zwierzęce głowy z cyklu „Krąg zwierząt/
Głowy zodiaku”, wśród których znajduje się „Głowa 
psa”, są powiększonymi wersjami figur stwo-
rzonych w XVIII w. przez europejskich jezuitów 
dla cesarza Qianlonga jako części wspaniałego 
zegara fontannowego, znajdującego się w ogro-
dach Starego Pałacu Letniego – Yuanmingyuan, 
czyli Ogrodu Doskonałości i Światła, w okolicach 
Pekinu. Głowy zostały zrabowane w roku 1860 
podczas drugiej wojny opiumowej, gdy ten mo-
numentalny kompleks budynków splądrowały, 
a następnie podpaliły brytyjskie i francuskie 
wojska. Wydarzenie to stało się symbolem naro-
dowego upokorzenia. Niektóre głowy odnalazły 
się około 2000 roku, a chiński rząd odzyskał pięć 
z nich. Krąg zwierząt/Głowy zodiaku ukazuje 12 
zwierząt z chińskiego zodiaku – astrologiczne 
znaki tamtejszego kalendarza są ważną częścią 
chińskiego stylu życia. Ponieważ „Krąg” zajmuje 
istotne miejsce w chińskiej codzienności, symbo-
lizuje najważniejsze chińskie wartości i stanowi 
most łączący przeszłość z teraźniejszością, Ai 
Weiwei posłużył się przy tym językiem wizualnym, 
by skrytykować Zachód za brak zrozumienia dla 
chińskiej kultury.

Od roku 2008 rowery stanowią ważny motyw 
tworzonych przez artystę instalacji, początkowo 
niewielkich, z czasem coraz większych. Ai Weiwei 

speech, risk even more than that.” Bloomberg 
added that Ai Weiwei’s “willingness to take risks 
speaks to his courage, (…) but also to the indo-
mitable desire for freedom that is inside every 
human being”20. The animal heads in The Circle 
of Animals/Zodiac Heads, including The Dog 
Head, are enlarged versions of those created 
in the 18th century by European Jesuits for the 
Manchu emperor Qianlong for a section of an 
outstanding fountain clock in the gardens of the 
Summer Palace, also known as Yuanmingyuan, 
or Garden of Perfection and Light, near Beijing. 
The heads were looted when this monumental 
complex of buildings and gardens was ransacked 
and burned by British and French troops during 
the Second Opium War in 1860. This event be-
came a symbol of national humiliation. Some 
of the heads began to emerge in 2000, and the 
Chinese government has recovered five of them. 
The Circle of Animals/Zodiac Heads displays the 
12 animals in the Chinese zodiac. These animals 
are part of the Chinese way of life and its meaning 
– the astrological signs in their calendar. As the 
Circle occupies a central place in Chinese daily life, 
with important life values expressed symbolically 
and a bridge linking the past to the present, Ai 
Weiwei thus visualized a criticism of the West’s 
lack of understanding of Chinese culture.

Since 2008, bicycles have been a central 
part of Ai Weiwei’s initially small, but later also 
larger installations. Ai Weiwei used a lot of the 
Shanghai Forever Company bicycles to create 
often monumental projects. Their repetitiveness 
symbolizes the mass production that has become 
an important feature of the modern industry 
of China. Although the compositions of those 
artworks are static, they provide viewers with 
an illusion of movement – perhaps alluding to 
a hope for freedom. In Forever. Bicycles (2017) 
(Fig. 4), which was installed in the Contemporary 
Austin – Museum Without Walls in Austin, Texas, 
these two symbolic effects are clearly evident. 
The enormous repetition in the stacked bicycles 
makes us think of mass production in China. 

This enormous pattern of bicycles also sug-
gests motion and a kind of continuity. And if you 
look intensely at each individual bicycle, it looks 
like it can realize its own inherent inclination 
towards freedom of movement. Perhaps this 
inner gesture is a sign that Ai Weiwei hopes that 
such a move towards freedom is also part of the 
character of the Chinese people. 

20 https://newyork.cbslocal.com/2011/05/04/exhibit-by-detained-chinese-

artist-opens-at-grand-army-plaza-in-manhattan/.

20 https://newyork.cbslocal.com/2011/05/04/exhibit-by-detained-

chinese-artist-opens-at-grand-army-plaza-in-manhattan/.
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wykorzystał setki rowerów szanghajskiej firmy 
Forever Company do skonstruowania swoich, 
często monumentalnych projektów. Cechująca 
je powtarzalność symbolizuje masową produkcję, 
która stała się ważnym elementem współcze-
snego przemysłu Chin. Mimo że kompozycja 
tych prac jest statyczna, widz doświadcza iluzji 
ruchu – być może jest to nawiązanie do pragnie-
nia wolności. W instalacji Forever. Bicycles (2017, 
fot. 4), umieszczonej w plenerowym muzeum 
Contemporary Austin, w Teksasie, te dwa efekty 
symboliczne są wyraźnie widoczne. Skala repety-
cyjności w stosie ułożonym z rowerów przywodzi 
na myśl masową produkcję w Chinach. 

Pomnożony motyw roweru sugeruje także 
ruch i pewną ciągłość, natomiast jeśli dobrze się 
przyjrzeć pojedynczym rowerom, można odnieść 
wrażenie, że w każdej chwili mogłyby zrealizo-
wać tkwiący w nich potencjał wolności ruchu. 
Niewykluczone, że artysta chciał w ten sposób 
wyrazić swoją nadzieję, że taki zwrot w stronę 
wolności byłby możliwy także dla Chińczyków. 

Wszystkie prace Aia Weiweia charakteryzuje 
niesłychana wielość interpretacji, tłumaczą-
cych wielkie zaangażowanie artysty w walkę 
o upowszechnianie świadomości, że wolność i de-
mokracja są podstawowymi prawami człowieka. 
Jego twórczość ukazuje zatem różnorakie me-
chanizmy opresji, przy czym dzieła te pozostają 
jednak otwarte i mieszczą w sobie wiele znaczeń. 
Konsekwencją walki Aia Weiweia o wolność jest 
też to, że za pomocą swojej sztuki autor zaprasza 
widzów do otwartej przestrzeni, która inspiruje 
ich do swobodnego myślenia oraz do poszukiwa-
nia niezbywalnych wartości, jakimi są wolność 
i demokracja.

Artystyczna interpretacja miłości, pokoju i to-
lerancji w pracach Marit Benthe Northeim

Marit Benthe Northeim, artystka pochodze-
nia duńsko-norweskiego, jest przede wszystkim 
rzeźbiarką – autorką serii wybitnych, nowocze-
snych rzeźb, znajdujących się w przestrzeniach 
publicznych Norwegii, Szwecji, Danii, Anglii, Islandii 
i Grenlandii. Udało jej się stworzyć wyjątkowe 
prace, nawiązujące zaskakujące dialogi wizu-
alne z otoczeniem. Dialogi te są tak wyraziste 
i zniuansowane, że ich znaczenie, forma i mate-
riały zawsze są idealnie dopasowane do miejsc, 
w których umieszczono prace. Artystka z powo-
dzeniem aktywizuje przestrzeń publiczną i, jak 
ujął to amerykański filozof-pragmatysta Richard 
Shusterman, skupia się na tym, w jaki sposób 

The entirety of Weiwei's production is charac-
terized by innumerable artistic interpretations 
of his energetic struggle to promote an un-
derstanding that freedom and democracy are 
fundamental human values. His works thus also 
contain revelations of the various mechanisms of 
repression. But his projects are always open and 
usually comprise several layers of meaning. His 
struggle for freedom also means that in his art, 
he invites viewers into an open space that inspi-
res them to think freely and work on finding the 
indispensable values of freedom and democracy. 

The artistic interpretation of love, peace 
and tolerance in the projects of Marit Benthe 
Northeim

Marit Benthe Norheim, a Danish-Norwegian 
artist, is first and foremost a sculptor. She has, 
in an exemplary and contemporary manner, cre-
ated a series of sculptures in the public space in 
Norway, Sweden, Denmark, England, Iceland, and 
Greenland. She has managed to create unique 
works that establish unexpected visual dialogues 
with their surroundings. These dialogues are so 
nuanced and intense that meaning, form and 
materials are always closely aligned in relation 
to their locations. Norheim has succeeded in 
activating the public space. Like the American 
pragmatist, the philosopher Richard Shusterman, 
she focuses on how art “can serve individual, so-
cial and political reconstruction”21. Her artworks 
show how she uses the female body both on 
a small and large scale to express fundamen-
tal human attitudes, experiences, feelings, and 
dreams. She is in agreement with Mark Rothko, 
who wrote in connection with the decoration of 
a chapel in Houston that he was interested only 
in expressing “basic human emotions”22. With 
the large project Campingwomen (2008), she 
succeeded in realizing one of her artistic ende-
avours, which she expresses as follows: “I have 
always been fascinated by art which has a will 
to communicate and in one way or another is 
a kind of a door opener.” 

In this work, she transformed five used ca-
ravans into five mobile sculptures, shaped like 
women, representing different aspects of our 
history and our daily lives. They have travelled 
around almost all of Scandinavia and appealed 

21 R.Shusterman, “Pragmatism and East-Asian Thought”, 

Metaphilosophy, vol. 35 (2004). 

22 R.Selden, Conversations with Artists (New York, 1977), p. 93. 
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sztuka „może przysłużyć się odbudowie jednostek, 
społeczeństwa i polityki”21. W swoich pracach 
używa motywu kobiecego ciała – na dużą i niewiel-
ką skalę – by ukazać podstawowe ludzkie postawy, 
doświadczenia, uczucia i marzenia, podobnie jak 
Mark Rothko, który pisał o swoich dekoracjach 
kaplicy w Houston, że zależało mu jedynie na 
wyrażeniu „podstawowych ludzkich emocji”22. 
Wielkoformatowy projekt „Campingwomen” 
(2008) realizuje jedno z artystycznych założeń 
autorki, ujęte przez nią następująco: „Od zawsze 
fascynowała mnie sztuka, przez którą przema-
wia pragnienie komunikacji i która w ten czy inny 
sposób otwiera przed widzem jakieś drzwi”.

W pracy tej przekształciła pięć używanych 
przyczep kempingowych w pięć ruchomych rzeźb 
w formie kobiecych ciał reprezentujących różne 
aspekty historii i życia codziennego. Rzeźby 
zwiedziły prawie całą Skandynawię, działając 
na zmysły widzów, by wyostrzyć ich świadomość 
polityczną i myślenie etyczne. Ponadto wszystkim 
pięciu przyczepom towarzyszyła muzyka skompo-
nowana przez Geira Johnsona, nadająca całemu 
projektowi bardziej eksperymentalny charakter, 
ponieważ poszczególne kompozycje były pieczo-
łowicie dobrane do przestrzeni zajmowanych 
przez „Campingwomen”. Zarówno ta, jak i inne 
prace Northeim łączą rzeźbę, poezję i muzykę 
w taki sposób, by stworzyć dwie rozwijające się 
w czasie sekwencje: w tym przypadku pierwsza 
odbywa się poprzez przemieszczanie się rzeźb 
po ulicach, placach i po wodzie, natomiast druga 
istnieje dzięki muzyce. Tego typu prace można 
określić jako „ruchome Gesamtkunstwerk”, po-
nieważ poruszają się w dwóch wymiarach czasu.

Największym i zarazem najnowszym interak-
tywnym „ruchomym Gesamtkunstwerk” artystki 
jest instalacja Life-boats (2016), mająca wspierać 
i ochraniać życiodajne procesy, a także wszelkie 
pozytywne przejawy życia, oraz symbolizująca 
podstawowe wartości kultury zachodnioeuro-
pejskiej, takie jak wolność i szacunek do kultur 
i religii innych narodów.

Niemniej jednak cele te powinny być realizowa-
ne również w skali ogólnoświatowej. Marit Benthhe 
Northeim formułuje ogólne założenia projektu 
następująco: „Głównym celem Life-boats jest 
stworzenie nowych sposobów rozpowszechniania 
sztuki i kultury. Należy nieustannie nawiązywać, 

to all our senses to sharpen our political awa-
reness and ethical thinking. The composer Geir 
Jonhson’s inclusion of music in the five caravans 
created a more experimental unit because the 
various compositions were carefully customized 
for the spaces that Campingwomen inhabited.

In both this work and many of her other works 
of art, Norheim has connected sculpture, po-
etry and music in such a way that two temporal 
progressions are created. The first one is esta-
blished through the movement of the sculptures 
on the streets, squares and in the water. The 
second progression is created through the 
music. Such works of art can be called “rolling 
Gesamtkunstwerk” because they move in two 
temporal dimensions. 

Her largest and also latest interactive “rolling 
Gesamtkunstwerk” is called Life-boats (2016) be-
cause it is intended to promote and protect the 
life-giving processes and all positive life expres-
sions, as well as to symbolize the basic values 
of Western European culture, such as freedom 
and respect for the cultures and religions of 
other countries. 

However, this goal should also have a global 
aim. Marit Benthe Norheim formulated the pro-
ject’s overall objective as follows:

Life-boat’s overall goal is to create new forms 
of dissemination of art and culture. Many ex-
changes must be established, coordinated and 
planned. The Life-boats project will be about 
meetings and exchanges. To dare to move in 
unfamiliar terrain and make new connections.

Each sculpture has its own identity and narra-
tive. The individual titles are: My Ship is Loaded 
with Longing – symbolized by a young woman 
entering the world. My Ship is Loaded with Life 
– visualized by a pregnant woman in the middle 
of her life. And My Ship is Loaded with Memories 
– told by 19 women over the age of 70, sculpted 
at both sides of the ship as figurehead. 

The sculptures have become “floating cultural 
houses” and will hopefully sail on the European 
canals, which naturally lead them through the 
heart of the European cities that are built up 
around old waterways. The project will not be 
related to the borders of the respective countries, 
but will connect their cities together through 
a cultural exchange – which has always been 
part of the history of Europe and its basic valu-
es. To date, Life-boats have sailed in the Danish 
waters and brought their message of peace and 
tolerance to the cities they visited. 

 
21 S.Richard, Pragmatism and East-Asian Thought, [w:] 

„Metaphilosophy” 2004, t. 35. 

22 S.Rodman, Conversations With Artists, New York 1977, s. 93. 
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koordynować i planować wymiany myśli. Istotą 
projektu Life-boats będą spotkania i wymiany. 
Odwaga, by przenieść się na nieznane tereny 
i tam tworzyć nowe powiązania”.

Każda z rzeźb ma własną tożsamość i historię. 
Ich poszczególne tytuły brzmią: Mój statek jest 
załadowany Pragnieniem (co symbolizuje młoda 
kobieta wkraczająca w świat), Mój statek jest 
załadowany Życiem (ciężarna kobieta w śred-
nim wieku) oraz Mój statek jest załadowany 
Wspomnieniami (głowy dziewiętnastu kobiet po 
70 roku życia umieszczone po bokach statku).

Rzeźby te stały się „pływającymi domami kul-
tury” i autorka ma nadzieję, że będą żeglować po 
kanałach Europy, prowadzących do serc miast 
zbudowanych wokół dawnych traktów wodnych. 
Projekt nie będzie w żaden sposób nawiązywał 
do granic między państwami – jego zadaniem 
jest łączenie miast na drodze wymiany kultural-
nej, co zresztą zawsze stanowiło część historii 
oraz podstawowych wartości Europy. Do tej pory 
okręty żeglowały jedynie po duńskich wodach, 
głosząc hasła pokoju i tolerancji we wszystkich 
odwiedzanych miastach. Norweski kompozytor 
Geir Johnson także i tu stworzył muzykę dla każ-
dej z łodzi, nadając jej osobną dźwiękową aurę, 
stanowiącą muzyczną interpretację charakteru 
i życiorysu każdej z „żeglujących kobiet”. 

Na szczególną uwagę zasługuje Mój statek jest 
załadowany Wspomnieniami, przedstawiający 
interpretację podstawowych ludzkich wartości 
widzianych przez pryzmat doświadczeń osiemna-
stu starszych kobiet, które podróżowały z kraju 
do kraju (fot. 5). W ich bardzo odmiennych losach 
nie brak doświadczeń opresji i dyskryminacji, ale 
też walki o utracone człowieczeństwo oraz wiary 
w życiodajną siłę miłości. Odnosi się to między 
innymi do Tran Thi Hoa, która wysłała jedena-
ścioro swoich dzieci na łódź z innymi uchodźcami, 
by opuściły Wietnam – wszystkie zostały urato-
wane. Stoi wyprostowana z dłonią na piersi, po 
lewej stronie głowy żeglującej kobiety. Znajdujące 
się na jej ciele mniejsze figurki przedstawiają jej 
dzieci (fot. 5).

Pozostałe kobiety nawet w bardzo dojrza-
łym wieku doświadczały w życiu trudności oraz 

The Norwegian composer Geir Johnson also 
created music for each Life-boat and they are 
thus all profiled by his soundscapes, which conta-
in musical interpretations of the various “sailing 
women’s” characters and lives. 

In particular, My Ship is Loaded with Memories 
contains interpretations of fundamental human 
values experienced by 19 elderly women who have 
all moved across borders (Fig.5). 

Their very different individual fates uncover 
experiences of oppression and discrimination, 
but also their struggle to conquer lost humanity 
and their belief in the life-giving power of love. 
This applies, among others, to Tran Thi Hoa. She 
has sent her 11 children out of Vietnam as boat 
refugees. They were all rescued. She stands tall 
near the sailing woman’s head to the left, holding 
her hand to her breast. Her children are depicted 
beneath as small figures on her body (Fig. 5). 

Others, even at an advanced age, have expe-
rienced an unsafe and difficult life with many 
losses and an uncertain future, but not lost their 
belief in human rights. This has been the fate of 
Basma Alsamy from Syria. She steps forward at 
the bottom right of the ship, holding her dau-
ghter whose face is visible (Fig. 5). Several of the 
elderly women enter the realm of freedom after 
a life of toil and suffering. Finally, they encounter 
the basic values of democracy. One of them is 
Chun Lai from Taiwan – a strongly-built woman 
at the rear left of the boat (Fig. 5). 

The mission of these 19 aged women has been 
described in the project and internationally 
by Ann-Dorte Christensen and Marit Benthe 
Norheim in the following words:

In addition to protecting the ship, the women 
figureheads – with their differences and diver-

Fot. 5. Marit Benthe Norheim, Mój statek jest 
załadowany Wspomnieniami, 2016. Pierwszy raz 
prezentowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 
Aarhus 2017, fot. Jakub Ivancik
Fig. 5. Marit Benthe Norheim, My Ship is Loaded 
with Memories, 2016, Launched for the first 
time in the European Capital of Culture Aarhus 2017, 
photo by Jakub Ivancik
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niebezpieczeństw i musiały liczyć się ze stratą 
i niepewną przyszłością, a mimo to nie utraciły 
wiary w prawa człowieka. Taki był los pochodzącej 
z Syrii Basmy Alsamy, którą widać z prawej strony 
u dołu statku, jak przytula córkę, zwróconą twa-
rzą do widza (fot. 5). Wiele z tych starszych kobiet 
dopiero dziś zaznaje wolności, przeżywszy wiele 
lat pełnych cierpienia i ciężkiej pracy, wreszcie 
mogą doświadczyć podstawowych demokratycz-
nych wartości. Jedną z nich jest Tajwanka Chun 
Lai – mocno zbudowana kobieta w głębi po lewej 
stronie statku (fot. 5).

Ann-Dorte Christensen i Marit Benthe Northeim 
następująco opisują misję osiemnastu starszych 
kobiet, zarówno w obrębie projektu, jak i w kon-
tekście międzynarodowym: „Oprócz roztaczania 
opieki nad samym statkiem, funkcją tych tak 
odmiennych i różnorodnych figur kobiecych jest 
ochrona przed fanatyzmem, opresją, prześlado-
waniem i nietolerancją. Nie tyle reprezentują one 
różne narody, co stają się ambasadorkami tego, 
co ponadnarodowe, a także wymiany kulturalnej, 
odbywającej się ponad granicami państw”23.

Podsumowanie

Innowacyjne projekty grupy SUPERFLEX, 
Aia Weiweia i Marit Benthe Northeim ukazu-
ją zarówno niszczycielski charakter opresji, jak 
i życiodajną moc demokracji i wolności. Poprzez 
wykorzystanie przejmujących środków wyra-
zu artyści z powodzeniem tworzą interpretacje 
strategii opresji oraz walki o wolność, nadając 
im intensywność i siłę przekazu. Ponadto pro-
jekty tej trójki twórców dobitnie przemawiają do 
widzów, do ich umysłów i wyobraźni oraz wszyst-
kich pięciu zmysłów. Dlatego właśnie dzieła te 
angażują publiczność i mogą stać się inspiracją 
do walki o prawa człowieka. Niewykluczone też, 
że przyczynią się do pozytywnych zmian w spo-
łeczeństwie – na mniejszą i na większą skalę. •

Chciałabym szczególnie podziękować za umożliwienie mi 
publikacji zdjęć: SUPERFLEX (fot. 1.), Wikipedia.org (fot. 2), 
Wikimedia Commons (fot. 3, 4), Jakub Ivancik (fot. 5)

sity – function as protectors against bigotry, 
oppression, persecution, and intolerance. Rather 
than representing different nations, they are 
ambassadors of the transnational and cultural 
encounters across national borders23.

Conclusion

SUPERFLEX, Ai Weiwei and Marit Benthe 
Norheim have, in their innovative projects, reve-
aled both the life-destroying nature of oppression 
and the life-giving power of democracy and fre-
edom. Through their powerful adaptations of 
their artistic means, they have succeeded in 
influencing their interpretations of the strategies 
of oppression and the struggle for freedom and 
democracy with intensity and presence. In ad-
dition, the projects of these three artists appeal 
strongly to the intellect and imagination of the 
viewers as well as to their five senses. And this 
is why they are able to engage their audiences 
and perhaps also inspire them to fight for human 
rights. It is even possible that their projects can 
contribute to a positive change in society – both 
on a smaller and larger scale. •

I would like to extend a special thanks for allowing me 
to publish the following photos to SUPERFLEX (Fig. 1), 
Wikipedia org. (Fig. 2), Wikimedia Commons (Figs. 3, 4) and 
Jakub Ivancik (Fig. 5).

23 Ann-Dorte Christensen and Marit Benthe Norheim, A Shipload of 

Women‘s Memories. Narratives across Borders (Aalborg University 

Press: Aalborg), p. 25.

23 Christensen Ann-Dorte i Norheim Marit Benthe, A Shipload of 

Women‘s Memories. Narratives Across Borders, Aalborg University 

Press, Aalborg 2017, s. 25.
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Markus Jeschaunig, Oasis No 8, 2015, fot. Simon Oberhofer

Barbara Horvath
Czy sztuka publiczna 
może zmieniać warunki życia?
Can public art change living conditions?

Is it not the task of the state or a city to 
take care of people’s public welfare? Many 
contemporary artists who propose and realize 
public art projects believe that art can, by all 
means, change living conditions. 

The socio-political and cultural situation 
of our time and our civilization is shaped and 
determined by economic thinking and actions 
geared to growth and security. Success and 
prosperity, however, are goals that all too often 
can only be achieved at the expense of other 
human needs – ones embodied in the concept 
of “freedom and independence”, created about 
200 years ago. But what about our “freedom” 
today? Regimentation, control, surveillance, 
exclusion and demarcation, interference in 
private life, evaluation of personal data and 
habits, instrumentalization of fears… All of the 
above are the order of the day. The following 
projects in the public space have a special fe-
ature – serving as a practical reflection of our 
social and thus human consciousness, they are 
able to raise awareness of the above-mentio-
ned topics and the conditions of living together 
as a society. 

In 2013 ,Vienna-based artist Alfredo Barsuglia 
installed a small house in Innsbruck. The in-
sulated house was fitted with a bed, lighting, 
electricity and a shelf with books. It was run 
as a hotel and was available free of charge to 
anyone who needed accommodation for one or 
more nights – or just wanted to know what it 
was like to live in the public space. The Hotel 
Publik was cleaned daily and the bed linen was 
changed. No official photo ID was required, 

Czy troska o dobrobyt społeczeństwa nie jest 
zadaniem władz miast i państw? Współcześnie 
wielu artystów, tworzących i realizujących pro-
jekty w przestrzeni publicznej, uważa, że sztuka 
jak najbardziej może wpływać na zmianę wa-
runków życia.

Sytuacja społeczno-polityczna i kulturalna, 
w jakiej obecnie znajduje się nasza cywilizacja, 
jest kształtowana i determinowana przez my-
ślenie i działania ekonomiczne ukierunkowane 
na wzrost i bezpieczeństwo. Jednak sukces i do-
brobyt to cele, do których nazbyt często dąży 
się kosztem ludzkich potrzeb, które zawierają 
się w stworzonej dwieście lat temu koncepcji 
„wolności i niezależności”. A jak wygląda nasza 
„wolność” dzisiaj? Nadzór, kontrola, inwigilacja, 
wykluczenie i ograniczenia, ingerencje w naszą 
prywatność, analizowanie naszych danych oso-
bowych i przyzwyczajeń, instrumentalizacja 
obaw. Z tym wszystkim spotykamy się na co 
dzień. Poniżej wymienione projekty w prze-
strzeni publicznej mają pewną szczególną cechę 
wspólną – stanowią praktyczne odzwierciedle-
nie naszej społecznej, a tym samym ludzkiej 
świadomości, dzięki czemu zwracają uwagę na 
zasygnalizowane powyżej tematy i na warunki 
wspólnego życia w dzisiejszym społeczeństwie.

W 2013 roku mieszkający w Wiedniu artysta 
Alfredo Barsuglia postawił w Innsbrucku nie-
wielki domek. W ocieplonej chatce było łóżko, 
światło, prąd i półka z książkami. Domek funk-
cjonował jako hotel i był dostępny za darmo 
dla każdego, kto potrzebował zakwaterowania 
na jedną albo więcej nocy lub po prostu chciał 
przekonać się, jak to jest mieszkać w przestrzeni 
publicznej. Hotel Publik był codziennie sprząta-
ny i wymieniano w nim pościel. Nie trzeba było 
okazywać żadnego dokumentu ze zdjęciem, 
ponieważ nie było tam recepcji ani żadnych 
innych form „nadzoru”, jedynie na zewnątrz 
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zapisano kilka ogólnych zasad. To, że domek był 
dostępny nieodpłatnie, przysporzyło mu wielkiej 
popularności i podczas trzech miesięcy działal-
ności wszystkie terminy były zarezerwowane.

Wyspa, porośnięte trawą wzniesienie o średni-
cy siedmiu metrów zainstalowane na wiedeńskim 
Nestroyplatz, stworzone i zrealizowane przez 
niemieckiego artystę Christiana Hasuchę latem 
2017 roku, zachęcało zwiedzających do ogląda-
nia i doświadczania miasta z nowej perspektywy. 
Obojętnie, czy odbywał się na niej piknik, spotka-
nie biznesowe czy koncert, Wyspa stawała się 
tym, co wyobrazili sobie zwiedzający. 360-stop-
niowa panorama miejskiego życia stanowiła 
publiczno-prywatny azyl, dzięki któremu każdy 
mógł odizolować się od codzienności.

Projekt czasowy Leopolda Kesslera Collective 
Power Plate (2015) przedstawiał prototyp urzą-
dzenia drgającego, z którego mogło korzystać 
do dwudziestu osób jednocześnie. Czynność 
kształtowania i rozluźniania ciała, na ogół wy-
konywana samodzielnie i w odosobnieniu, tu 
stała się kolektywnym doświadczeniem oscy-
lowania w tej samej częstotliwości. Urządzenie 
ułatwiało wymianę i wzajemne zrozumienie 
w grupie nieznajomych, dosłownie zestrojonych 
do jednej częstotliwości. Każdy mógł uruchomić 
płytę drgającą za pomocą jednego przycisku 
i korzystać z niej za darmo. Oczywiście artysta 
nieprzypadkowo umieścił ten projekt na samym 
środku ruchliwej handlowej ulicy w Wiedniu.

Jak długo jeszcze trzeba będzie walczyć 
o równouprawnienie? Katharina Cibulka za-
daje to pytanie w swoim projekcie As long as... 
[Dopóki...] z 2018 roku. Na chroniących przed 
pyłem siatkach z placów budowy artystka wyha-
ftowała hasła wyrażające nieustanną potrzebę 
realizowania postulatów feminizmu. Praca pre-
zentuje kontrowersyjne slogany, które zwracają 
uwagę na przejawy niesprawiedliwości społecz-
nej. Wprawdzie postulaty te nie są nowe, ale 
umieszczone w przestrzeni publicznej pokazują, 
jak bardzo nagląca jest potrzeba ich spełnienia.

W 2015 Markus Jeschaunig umieścił instalację 
Oasis No. 8 na niewykorzystanej działce w Grazu. 
Ciepłe powietrze emitowane przez lodówki z po-
bliskiej pizzerii i piekarni było wykorzystywane 
do stworzenia mikroklimatu w przezroczystej, 
plastikowej bańce, w której dzięki temu mogły 
rosnąć bananowce, ananasy i papaje. Grupa 
wolontariuszy „Bananahood” zajmowała się 
kontrolowaniem systemu za pomocą specjalnej 

because there was neither a reception nor any 
other “surveillance” – there were only a few 
rules written on the outside. The fact an over-
night stay was free of charge translated into 
on-the-spot popularity – the hotel was fully 
booked throughout the three months of its 
presence. 

The Island, a grassy hill seven metres in dia-
meter on Nestroyplatz in Vienna, conceived 
and realized by the German artist Christian 
Hasucha in the summer of 2017, invited visitors 
to see and experience the city from a new per-
spective. Whether serving for a picnic, a work 
meeting, or a live concert, The Island was what 
visitors made it. The 360-degree-panorama 
of urban life provided a public-private retreat 
that allowed everybody to deliberately leave 
the run-of-the-mill world behind.

Collective Power Plate (2015), a temporary 
project by Leopold Kessler, presented the pro-
totype of a vibration device for up to twenty 
people. The activity of toning and relaxing one’s 
own body – usually performed independently 
and in solitude – became a joint experience of 
oscillating in the same frequency. The device 
supported the exchange and understanding 
between strangers that were literally tuned 
in to the same wavelength. Everybody could 
activate the vibrating plate at the touch of 
a button and use it free of charge. Of course, 
it was no accident that the artist placed his 
project in the middle of a very busy shopping 
street in Vienna. 

How much longer do we have to fight for 
equality? Katharina Cibulka has been exploring 
this question since 2018 in her project As long 
as… The artist used dust protection nets at 
building sites to embroider slogans illustra-
ting the constant need to implement feminist 
demands. The presented slogans are fairly 
controversial, drawing attention to the quest 
for social justice. Although the demands are 
not new, placed in the public space, they convey 
an unmistakable sense of urgency.

In 2015, Markus Jeschaunig situated Oasis 
No. 8 in a vacant lot in the city of Graz. Within 
a translucent plastic bubble, the waste heat of 
refrigeration units from a nearby pizzeria and 
bakery was “harvested” to create a suitable 
microclimate for banana trees, pineapple and 
papaya plants. The “Bananahood” volunteer 
group controlled the system via a special app 
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aplikacji i pomagała przy uprawie roślin. Bańka-
cieplarnia stanowiła próbę zwrócenia uwagi na 
lokalny potencjał energetyczny, umożliwiający 
produkcję żywności w warunkach miejskich, 
i tym samym może być postrzegana jako żywy 
organizm o wymiarze społecznym.

Podsumowując, można stwierdzić, że prezen-
towane tu projekty wykraczają poza ustalone 
ramy sztuki, przekładając ją na język czynu – 
twórczość artystyczna nie jest już jedynie aktem 
formalnym, lecz interwencją w społeczeństwo. •

and helped care for the plants. The greenho-
use bubble was an attempt at pointing to local 
energy potential enabling the production of 
food in urban settlements, and may thus be 
understood as a living organism with a social 
dimension.

To sum up, it could be said that the projects 
presented here transgress the boundaries of 
art, invariably translating it into action. Artistic 
creativity is no longer seen as a formal act, but 
as an intervention into society. •

Leopold Kessler, Kollektive Rüttelplatte (Collective Power Plate), 
2015, fot. Leopold Kessler
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Thanks to the Percent for Art Principle,1 the 
city of Helsinki is currently commissioning more 
public art than ever. Economic and population 
growth has resulted in a building boom on city-
-owned land and within public utility buildings. 
HAM Helsinki Art Museum, the city’s own art 
museum, curates and supervises these “percent 
art” projects, and includes the final artworks in its 
collections. HAM is currently working on 55 active 
commissions, making it the largest commissioner 
of public art in Finland.

HAM also serves as the curator in the more 
traditional meaning of the word: it takes care 
of Helsinki’s public art collection. A growing and 
ageing collection needs care and conservation, 
as well as the knowledge of old techniques and 
new conservation methods. HAM’s collection en-
compasses over 500 public artworks, from 1833 
to the present day. The collection grows rapidly, 
this year by approx. 20 new works. 

Art is a value in itself. But using public resour-
ces for art, we have to be aware of its relevance 
and responsibility: How do the city and the citizens 

KONFERENCJA | CONFERENCE

Konsekwencją wzrostu ekonomicznego i demo-
graficznego w Helsinkach był boom budowlany, 
obejmujący tereny znajdujące się w posiada-
niu miasta oraz gmachy użytku publicznego. 
Dzięki zasadzie „Procent dla sztuki”1 miasto 
zamawia dziś więcej sztuki publicznej niż kie-
dykolwiek i muzeum sztuki w Helsinkach (HAM) 
jako muzeum miejskie dokonuje selekcji i nadzo-
ruje projekty w ramach „Procentu dla sztuki”, 
a powstałe w ten sposób dzieła włącza do swoich 
kolekcji. W HAM pracujemy obecnie nad 55 bie-
żącymi projektami, co czyni z nas największego 
mecenasa sztuki publicznej w Finlandii.

HAM pełni rolę kuratora również w bardziej 
tradycyjnym znaczeniu tego słowa: sprawujemy 
opiekę nad helsińskimi zbiorami sztuki publicz-
nej. Wciąż powiększająca się, ale też starzejąca 
kolekcja wymaga troski – konserwacji, a także 
znajomości dawnych technik oraz nowoczesnych 
metod konserwacyjnych. W kolekcji HAM znaj-
duje się ponad pięćset dzieł sztuki publicznej, 
tworzonych od roku 1833 do teraz, a prac wciąż 

Taru Tappola
Sztuka publiczna w Helsinkach: 
przykłady, praktyki i wyzwania
Public art in Helsinki: examples,
practices and challenges

1 Zasada ta oznacza, że określona część budżetu przewidzianego na 

dany projekt budowlany musi zostać przeznaczona na sztukę. Niektóre 

fińskie miasta przyjęły ją już w latach 60. XX wieku, natomiast 

w Helsinkach zaczęto ją stosować w roku 1991.

1 The Percent for Art principle means that a certain portion of 

a construction project's budget is allocated to art. First adopted by some 

Finnish cities in the 1960s, Helsinki incorporated the principle in 1991.
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benefit from art in the public space? Does the 
city’s strategy resonate in our art commissioning 
programme? And finally, how could we act as 
ethically and sustainably as possible? 

Positive attitudes 

Public art has strong political and popular 
support in present-day Finland. It is seen as an 
easily accessible and egalitarian form of art that 
anyone is free to enjoy2. Residents value works of 
art in their environment and feel that artworks 
help forge a distinctive identity for a particular 
area, often becoming local landmarks. 

In this way, public art can support the city’s 
strategies in many ways. I do not believe that 
art has to – or even should – follow any agendas, 
policies or aims. Art should exist for the sake of 
art itself. But just by being art, it offers many 
benefits for the well-being of cities and their 
inhabitants. 

The majority of our public art commissions 
are for schools and day-care centres. In every-
day visual environment, art has the potential to 
enhance learning and widen perspectives. Art 
can serve as food for imagination and creativity 
also to children that do not visit art museums3. 

Public art’s potential for the city’s strategy 
lies in creating living, distinctive neighbourho-
ods and interesting cityscapes. New residential 
areas, such as Kalasatama, are branding them-

przybywa. Tylko w tym roku zbiory powiększyły 
się o około dwadzieścia pozycji.

Sztuka stanowi wartość samą w sobie. Jednak 
gdy jest finansowana ze środków publicznych, 
musimy być świadomi znaczenia dzieł i naszej 
odpowiedzialności: w jaki sposób miasto i jego 
obywatele skorzystają na obecności sztuki w prze-
strzeni publicznej? Czy nasz program zamówień 
jest zgodny ze strategią miasta? I wreszcie, jak 
uczynić nasze działania tak etycznymi i zrów-
noważonymi, jak tylko jest to możliwe?

Pozytywne nastawienie

Sztuka publiczna cieszy się dziś dużym po-
litycznym i publicznym poparciem w Finlandii. 
Postrzega się ją jako łatwo dostępną i egali-
tarną formę działalności artystycznej, z której 
może korzystać każdy2. Mieszkańcy cenią dzieła 
sztuki w swoim otoczeniu i uważają, że sztuka 
wzmacnia poczucie więzi z daną okolicą, a prace 
artystyczne często stają się dla nich punktami 
orientacyjnymi.

Za pomocą sztuki publicznej można więc 
wspomagać strategie miejskie na wiele różnych 
sposobów. Nie uważam, że sztuka musi lub po-
winna być zgodna z konkretnym programem, 
linią polityczną czy ideologią. Sztuka powinna 
istnieć sama dla siebie. Jednak już przez sam 
fakt swojego istnienia może zwiększać dobrostan 
całych miast i ich mieszkańców.

Większość zamawianych przez nas prac po-
wstaje dla szkół i przedszkoli. Sztuka obecna 
w codziennym otoczeniu wizualnym może wspo-
magać proces uczenia i poszerzać horyzonty 
uczniów. Ponadto stanowi pożywkę dla wyobraźni 
i kreatywności, także wśród dzieci, które nie 
odwiedzają muzeów i galerii3.

W kontekście strategii miejskiej sztuka ma 
potencjał, by współtworzyć dynamiczne, zróż-
nicowane dzielnice i ciekawy miejski krajobraz. 
Nowe osiedla, takie jak Kalasatama, dążą do 

2 Z badania przeprowadzonego w roku 2016 na zlecenie projektu 

„Procent dla Sztuki” wynika, że 70% Finów chce widzieć dzieła sztuki 

w życiu codziennym w miejscach takich jak osiedla mieszkaniowe, 

szkoły, przedszkola czy zakłady pracy. Niemal 90% uważa, że 

sztuka dostarcza pozytywnych doświadczeń, a zdaniem 79% 

respondentów sztuka sprawia, że otoczenie odbiera się jako ładniejsze 

i bezpieczniejsze.

3 Jednym z licznych przykładów jest praca Tuomasa A. Laitinena 

Biomipeli (2019), znajdująca się w szkole w dzielnicy Jätkäsaari. Składa 

się ona z obiektów przypominających głębinowe organizmy, filmu oraz 

z części interaktywnej, zachęcającej uczniów do uświadamiania sobie 

innych kwestii związanych z ochroną środowiska.

2 According to a survey conducted by the Percent for Art project in 

2016, 70% of Finns want to see works of art in everyday contexts such 

as residential areas, schools, day-care centres and workplaces. Up to 

90% of Finns think that art is a source of positive experiences and 79% 

believe that art improves the appeal and safety of their environment.

3 One of many examples is Tuomas A. Laitinen’s work Biomipeli 

(2019) in Jätkäsaari school. It consists of objects resembling deep 

ocean organisms or creatures, a film and a participatory part that 

encourages pupils to raise their awareness of environmental issues.

4 All new public buildings (and big enough renovation projects) where 

the city of Helsinki owns the building will reserve money for new art in 

their project budget. The sum is not always 1%, usually the maximum 

is 100,000 euro. The principle is also in use in new residential areas and 

regional projects where the city owns the land. A certain share of the 

building costs is collected from the developers into a common fund. 

Kalasatama is one of these new areas. A residential area for 20,000 

people, it will be ready in the 2030s. Kalasatama project has stated 

that 70% of the art for the area will be permanent, and, exceptionally 

for this type of funding, 15% is reserved for temporary art and 

another 15% for events in the area.
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tego, by programy sztuki poruszającej kwestie 
środowiska stały się ich znakiem rozpoznaw-
czym4. Tak samo jak większość miast Helsinki 
chcą być atrakcyjne i interesujące dla przy-
byszów z całego świata. Opisana wyżej funkcja 
sztuki publicznej została dodatkowo wzmocniona 
dzięki decyzji, by stworzyć biennale publicznej 
sztuki współczesnej5.

Struktury współpracy

Istotne jest, aby także sektor techniczny 
miasta był zaangażowany w sztukę publicz-
ną. Stopniowo na polu organicznej współpracy 
Helsinki rozwinęły dobrze funkcjonujący model 
współpracy oraz podziału zadań z osobnymi 
sektorami administracyjnymi, a zwłaszcza z sek-
torem do spraw środowiska, który odpowiada za 
planowanie, budowanie i utrzymywanie parków 
oraz przestrzeni publicznej.

Kurator sztuki w przestrzeni publicznej nigdy 
nie działa całkowicie samodzielnie. Musi mieć na 
uwadze interesy wielu grup (takich jak widzowie, 
urbaniści, architekci i sami artyści), a także wiele 
kontekstów (architektonicznych i czysto ludz-
kich) oraz ograniczeń związanych z kwestiami 
praktycznymi. Ponadto należy kłaść nacisk na ar-
tystyczną jakość i rzetelność danej pracy. Sztuka 
staje się częścią codziennego życia mieszkańców 
budynku, co czasem prowadzi do wielu sytuacji 
nieprzewidzianych przez kuratora lub artystę6.

Istnieją cztery źródła finansowania sztuki 
publicznej, która później wchodzi w skład kolekcji 

selves with their environmental art programme4.  
Like most cities, Helsinki also aims to be interna-
tionally attractive and interesting. This function 
of public art is reinforced by the decision of the 
city to initiate a contemporary public art biennial5.  
HAM is responsible for the production and cu-
rating the first edition planned for the summer 
of 2020.

Structures of cooperation

Importantly, the technical sector of the city is 
also involved and committed to public art. Little 
by little, in organic cooperation, Helsinki has de-
veloped well-functioning cooperation and division 
of labour with different city sectors, most impor-
tantly, the city’s environmental sector responsible 
for urban planning, building and maintaining parks 
and public spaces. 

Curating art for the public space is never total-
ly independent. It involves many interest groups: 
the users, the planners, the architects, as well as 
the artists themselves. Many different architec-
tural and user contexts have to be considered 
alongside many restrictive practical issues. While 
doing this, it is also essential that we insist on the 
artistic quality and integrity of the artwork. Art 
becomes part of the everyday life of the building’s 
users, and this can sometimes happen in ways 
unforeseen by the curator or the artist6.

There are four different ways of funding public 
art that end up in the HAM collection: the per-
centage principle; our own funding (one or two 
projects per year), donations (around one per 
year), and participatory budgeting (a new urban 
practice for inhabitants to suggest how to use 
the city’s funds). The percentage funding is the 
biggest resource, but it is tied to a certain area 
or building. HAM uses its own budget to bring 
art to different parts of the city. These “own” 
funds are more independent from the demands 
of permanent and object-based art, and can be 
used to widen the scope of public art towards 
participatory, temporary and more ephemeral 
forms and methods. 

Questions of diversity

4 Z budżetu na budowę wszystkich nowych budynków publicznych 

(oraz na daleko idące prace renowacyjne w istniejących budynkach), 

będących własnością miasta Helsinki, część ma zostać przeznaczona 

na nowe projekty artystyczne. Suma ta nie zawsze sięga pełnego 

1%, maksymalna kwota to najczęściej 100 000 euro. Powyższą 

zasadę stosuje się również na nowo powstających osiedlach oraz 

w projektach regionalnych, gdzie miasto jest właścicielem działki 

budowlanej. Ustalona część kosztów zostaje pobrana od deweloperów 

i umieszczona w zbiorczym funduszu. Jednym z takich nowych osiedli 

będzie właśnie Kalasatama, która pomieści 20 000 mieszkańców 

i która ma zostać oddana do użytku w latach 30. XXI wieku. 

W założeniach projektu znajduje się zapis, że 70% przewidzianych 

prac artystycznych będzie tam istnieć stale, natomiast – co 

niezwykłe w tego typu przedsięwzięciach – 15% funduszy zostanie 

przeznaczonych na sztukę prezentowaną czasowo, a kolejne 15% na 

wydarzenia artystyczne.

5 Strategia miejska miasta Helsinki na lata 2017–2021, https://www.hel.

fi/helsinki/en/administration/strategy/strategy/. 

6 Na przykład gdy w przedszkolu lub szpitalu trzeba zapewnić miejsce 

dla większej liczby osób. Zdarza się też, że dzieło sztuki zostaje 

częściowo zasłonięte lub staje się tłem dla dziecięcych rysunków.

5 Helsinki City Strategy 2017-2021: https://www.hel.fi/helsinki/en/

administration/strategy/strategy/.

6 For example, when day-care centres or hospitals have to make room 

for more users. Sometimes artworks can even become partly covered, 

or have been used as a background for children’s drawings.
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HAM: „Procent dla sztuki”, nasze własne środki 
(jeden lub dwa projekty rocznie), darowizny (zwy-
kle jedna rocznie) oraz budżety partycypacyjne 
(nowa praktyka miejska, w której mieszkańcy 
sugerują, w jaki sposób spożytkować miejskie 
fundusze). Środków pochodzących z „procen-
tu” jest najwięcej, jednak są one przypisane do 
konkretnej okolicy lub budynku. Natomiast HAM 
używa własnego budżetu, by sztuka zaistniała 
w różnych częściach miasta. Te nasze „własne” 
pieniądze są w mniejszym stopniu ograniczone 
wymaganiami sztuki stałej (związanej z kon-
kretnymi obiektami) i mogą być używane w celu 
poszerzania zakresu sztuki publicznej o formy 
i metody bardziej efemeryczne, tymczasowe, 
oparte na partycypacji.

Kwestie różnorodności

W ciągu ostatnich czterech lat HAM dzia-
łało bardzo aktywnie w dzielnicy Jakomäki. To 
jeden z tych obszarów Helsinek, gdzie kultura 
jest najmniej obecna – dzielnica o najniższych 
dochodach, frekwencji wyborczej i poziomie 

For the last four years, HAM has been active 
in Jakomäki, one of the most culturally deprived 
residential areas of Helsinki. It is an area with 
the lowest income, voting rate and education 
levels, and the highest unemployment, very few 
cultural activities and no public art. We initiated 
an extensive art educational programme and 
produced a set of participatory, event-based 
artworks involving the local people7.

The map of public art in different areas or the 
city evolves, slowly but surely. But what about 

7 These included participatory projects by the artists Ilona Valkonen, 

Kaisa Salmi and Riikka Kuoppala, and sculptures by Riikka Keränen. 

Paweł Althamer also decided to work with Jakomäki youth as part of 

his exhibition project for HAM. This was in line with the city’s strategy 

to break the cycle of exclusion, especially among young people.

Jakob Dahlgren, Early One Morning (Eternity Scupture), 
Kalasatama, Helsinki, 2019, HAM Helsinki Art Museum, 
fot. ©HAM/Maija Toivanen
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wykształcenia oraz o najwyższym bezrobociu. 
Organizuje się tam bardzo niewiele wydarzeń 
artystycznych i nie ma żadnych dzieł sztuki 
w przestrzeni publicznej. Stworzyliśmy w Jakomäki 
szeroko zakrojony program edukacyjno-arty-
styczny i wyprodukowaliśmy serię projektów 
partycypacyjnych, opartych na wydarzeniach 
z udziałem lokalnych mieszkańców7.

Mapa dzieł sztuki w przestrzeni publicznej 
różnych obszarów miasta wciąż ewoluuje – po-
woli, lecz konsekwentnie. Ale co z pozostałymi 
aspektami różnorodności i równości? Proporcja 
artystek do artystów została w ciągu ostatniej 
dekady skorygowana do 50 na 50%. Zamawiamy 
prace od bardzo zróżnicowanej grupy twór-
ców. Co do koncepcji artystycznych, zamówione 
dzieła mogą poruszać takie tematy jak znaj-
dująca się na stacji metra Kamppi rzeźba Otto 
Karvonena Roots of the City, pokazująca różno-
rodność miejsc, w których urodzili się mieszkańcy 
Helsinek, lub instalacja Dedication tego samego 
artysty w bibliotece Oodi, mówiąca, dla kogo są 
przeznaczone biblioteki8.

Ważne jest, abyśmy poszerzali naszą wiedzę 
na temat artystów o różnych etnicznych i kultu-
rowych korzeniach oraz zamawiali u nich kolejne 
prace. Ale co z różnorodnością gustów i sposobów 
patrzenia na sztukę? Czy to także powinniśmy 
brać pod uwagę? Czy powinniśmy pozwolić, by 
decydowali laicy, by decydowało społeczeństwo? 
Jeśli tak, to w jakim zakresie? Odpowiedzią na te 
pytania jest przyjęta przez miasto nowa praktyka 
finansowania partycypacyjnego9.

Przykłady wykorzystania

Sztuka publiczna jest własnością obywateli 
i prezentuje coś więcej niż tylko wartość artystycz-
ną czy historyczną – dzieła sztuki w przestrzeni 
publicznej służą za platformy różnych aktywności 
i zapisują się jako tło wspomnień. HAM zbiera od 

other aspects of diversity and equality? Over the 
last decade, the male-female ratio of the artists 
has been corrected to 50-50%. We commission 
from a wide range of artists. On the level of ar-
tistic ideas, artworks may include statements, 
like those made by Otto Karvonen in his work 
Roots of the City for the Kamppi Metro station, 
where he brought to light the variety of places 
where people living in Helsinki were born, or his 
work Dedication for the Oodi library about whom 
libraries are for8. 

It is important to widen our knowledge about 
artists from different ethnic and cultural back-
grounds, and commission art from them. But what 
about the diversity of taste and ideas about art? 
Should we also take that into account? Should we 
allow the non-experts, the people to decide, and 
to what extent? These are questions that are 
revisited by the new practice of participatory 
budgeting that the city has adopted9.

Examples of use

Public art is the property of the citizens. Besides 
artistic and art historical values, pieces of public 
art function as platforms for activities and pla-
ces of memories. HAM gathers people’s stories 
and memories connected with public artworks. 
Many of them have become places to remember 
childhood events, loved ones, events like falling 
in love and kissing someone for the first time, 
or being young and drunk, and doing something 
stupid.

Public artworks often host other artworks, 
happenings and gatherings. They also lend their 
visibility and status for political statements 
and demonstrations. Some statues have become 
symbols for annual festivals, like the little bear 
sculpture by Jussi Mäntynen that gathers do-
zens of big hairy men running around it in high 
heels in an annual event called the drag bear race. 
Among many others, Patsastellaan, parties for 
public sculpture by James Prevett has become 
a recurring series of artistic events and interven-
tions around the city sculptures, offering social 

7 Były to projekty partycypacyjne stworzone przez Ilonę Valkonen, Kaisę 

Salmi i Riikkę Kuoppala, a także rzeźba Riikki Keränen. Ponadto Paweł 

Althamer zdecydował się na pracę z młodzieżą z Jakomäki w ramach 

swojego projektu wystawienniczego dla HAM. Wszystko to było zgodne ze 

strategią miasta: celem było przerwanie kręgu wykluczenia, szczególnie 

dotyczącego młodzieży.

8 Oczywiście dla wszystkich możliwych grup ludzi! Od nieznajomych do 

leniuchów, od zamyślonych do rannych ptaszków. Pełna lista znajduje się na 

stronie: https://www.oodihelsinki.fi/en/what-is-oodi/art/omistuskirjoitus/.

9 Każdy, kto mieszka w Helsinkach może zasugerować, w jaki sposób miasto 

powinno spożytkować określoną ilość pieniędzy. Niedawno zakończyła 

się pierwsza tura, w wyniku której do miasta wpłynęło wiele głosów 

domagających się więcej sztuki w przestrzeni publicznej.

8 Including all conceivable groups of people, of course! From strangers 

to lazybones, from the absent-minded to early risers. The complete 

list of dedicatees: https://www.oodihelsinki.fi/en/what-is-oodi/art/

omistuskirjoitus/.

9 Anyone living in Helsinki can suggest how the city should use a certain 

amount of money. The first round of this programme was recently 

completed, bringing numerous suggestions for more public art in the city.

10 https://partiesforpublicsculpture.org/.

11 The copyright holder’s permit is also required.



CSW ŁAŹNIA

69RĘCZNIK EKSTRA

mieszkańców ich historie i wspomnienia zwią-
zane z dziełami sztuki publicznej. Wiele z nich 
kojarzy się z bliskimi osobami, wiele było sce-
nerią dla wydarzeń z dzieciństwa, pierwszych 
miłości i pocałunków albo młodzieńczych wy-
głupów po pijaku.

Dzieła sztuki publicznej stają się też tłem dla 
innych dzieł sztuki, happeningów i zgromadzeń. 
Użyczają swojego statusu i rozpoznawalności wy-
darzeniom politycznym i demonstracjom. Niektóre 
pomniki stały się symbolem corocznych festi-
wali: na przykład przy przedstawiającej małego 
niedźwiedzia rzeźbie Jussiego Mäntynena zbie-
rają się dziesiątki rosłych, brodatych mężczyzn, 
biegających w szpilkach z okazji odbywającego 
się co roku Drag Bear Race. Podobnie jak wiele 
innych projektów, Patsastellaan: Parties For Public 
Sculpture Jamesa Prevetta stało się cyklicz-
ną serią artystycznych wydarzeń i interwencji 
nawiązujących do miejskich rzeźb, zachęcają-
cych widzów do interakcji, proponujących nowe 
odczytania i nowoczesne interpretacje starych 
pomników10. HAM udziela także pozwoleń na 
wykorzystanie dzieł w ramach wydarzeń nieko-
mercyjnych i charytatywnych11.

Zdarza się, że prace służą jako pole ekspresji 
– słownej, rysunkowej lub akrobatycznej – co 
prowadzi do zniszczeń. Największe wyzwa-
nie stanowią uszkodzenia powstałe w wyniku 
jazdy na deskorolce i malowania farbą w sprayu, 
a także wynikające z fińskiego zwyczaju świętowa-
nia triumfów sportowych narodowej reprezentacji 
poprzez wspinanie się na pomniki i wieszanie 
na nich trofeów.

Sztuka w przestrzeni publicznej jest „używa-
na” na bardzo wiele sposobów. Stanowi część 
miasta i przechowuje jego pamięć. Jednak życie 
miejskie wciąż się zmienia, ewoluuje i tworzy 
nowe znaczenia i zastosowania.

Uwagi końcowe

Najbardziej naglące pytania dotyczą równo-
wagi ekologicznej. W jaki sposób powinniśmy 
zmienić swoje praktyki, by zmniejszyć nasz ślad 
węglowy? Jakich materiałów używać, a jakich 
unikać? Czy powinien dokonać się zwrot w stro-
nę niematerialnych form sztuki publicznej? Jak 
długo powinniśmy utrzymywać dzieła sztuki 
i jak wysoki powinien być tego koszt? Raz na 
jakiś czas trzeba też zadać pytanie: czy sztuka 
jest wieczna? •

interaction, new readings and contemporary 
interpretations around old monuments10. HAM 
grants permits for non-commercial and charity 
events to use the artworks11.

Artworks are sometimes used as a platform 
for expression – written, drawn, or acrobatic – in 
ways that cause damage. Skating and spraying 
cause the most challenging damages, as well as 
the Finnish tendency of celebrating Finland’s 
sport success by climbing certain public monu-
ments and hanging trophies on them. 

The “use” of public art is manifold. Art is part 
of the city and maintains its memories. But life 
in the city changes, evolves and creates new me-
anings and usage. 

Finally

Last, but not least, the most urgent questions 
are related to economical sustainability. How 
should we change our practices and lessen our 
carbon footprint? What materials should we 
use and avoid? Should we turn towards more 
immaterial forms of public art? For how long 
do we maintain artworks, and up to what cost? 
Sometimes we may have to ask the question: 
should art last forever? •

10 https://partiesforpublicsculpture.org/.

11 Wymagane jest także pozwolenie od właściciela praw autorskich.
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The centres of rich – or recently enriched 
– cities are hosting an ongoing festival of com-
placency. The public space has been taken over 
by consumerist optimism and the gospel of popu-
lar culture. Festivities, fairs, concerts and other 
commercially or politically driven events seem 
to go on without an end in sight. We are in the 
midst of a false carnival that is unable to strike 
up a communitas. It is lacking the revolutionary 
energy to do that; rather than upending social 
hierarchies through laughter, it reinforces and 
strengthens them. 

The CROSSROADS Centre for Intercultural 
Creative Initiatives was founded in 2008. When 
creating this institution, we believed that art is 
able to leave aside the promise of never-ending 
fun and enrich the public space with an element of 
reflection, serve as a starting point for important 
debates, perhaps even spark change. We enhan-
ced the public space of Lublin with initiatives in 
the field of visual arts and ambitious musical 
projects.

However, the most important endeavour that 
we accomplished in our city is the OPEN CITY 
Public Art Festival. Its first edition took place in 
June 2009. Since then, artists from Poland and 
more than ten other countries have presented 
over 150 works in the public spaces of Lublin. 
Subsequent editions of the festival were curated 
by: Waldemar Tatarczuk, Krzysztof Żwirblis, 
Monika Szewczyk, Wojciech Krukowski, Anda 
Rottenberg, Jerzy Onuch, Łukasz Gorczyca, 

KONFERENCJA | CONFERENCE

W centrach bogatych lub wzbogaconych cał-
kiem niedawno miast trwa nieustanny festiwal 
samozadowolenia. Przestrzenią publiczną za-
władnął konsumpcjonistyczny optymizm i dobra 
nowina kultury popularnej. Trwają niekończące się 
festyny, jarmarki, koncerty i inne eventy o komer-
cyjnej lub politycznej proweniencji. Szaleje fałszywy 
karnawał, który nie zawiązuje communitas. Brak 
mu rewolucyjnej energii, nie wywraca śmiechem 
hierarchii społecznych, ale je utrwala i usztywnia. 

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twór- 
czych ROZDROŻA powstał w 2008 roku. Tworząc 
tę instytucję, wierzyliśmy, że sztuka może wziąć 
w nawias obietnice niekończącej się zabawy, 
w przestrzeń publiczną wprowadzić element re-
fleksji, stać się zaczynem ważnych debat, być 
może także zmiany. Wpisaliśmy w przestrzeń 
miejską Lublina przedsięwzięcia z dziedziny sztuk 
wizualnych i ambitne projekty muzyczne.

Najważniejszym przedsięwzięciem, które 
postanowiliśmy zaszczepić w naszym mieście, 
jest Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej 
OTWARTE MIASTO. W czerwcu 2009 roku odbyła 
się jego pierwsza edycja. Od tego czasu artyści 
z Polski oraz z kilkunastu innych krajów zaprezen-
towali w przestrzeni publicznej Lublina ponad 150 
prac. Kuratorami kolejnych edycji festiwalu byli: 
Waldemar Tatarczuk, Krzysztof Żwirblis, Monika 
Szewczyk, Wojciech Krukowski, Anda Rottenberg, 
Jerzy Onuch, Łukasz Gorczyca, Stach Szabłowski, 
Aneta Szyłak, Anna Nawrot, Mirosław Haponiuk, 
Tomasz Kitliński i Paweł Leszkowicz.

Mirosław Haponiuk
Sztuka jako ciało obce.
Doświadczenie Festiwalu Sztuki  
w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO
Art as a foreign object. Experience 
of the OPEN CITY Public Art Festival
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Przestrzeń publiczną rozumiem jako pochodną 
sfery publicznej, którą Jürgen Habermas trak-
tuje jako miejsce otwartej dla wszystkich ludzi 
krytycznej dyskusji, w której jednostki wspólnie 
tworzą sferę „publicznego rozumu”. Kultura sfery 
publicznej jest kulturą dialogu, spotkania i tolerancji 
dla różnic – jest kulturą deliberatywną. Obecność 
sztuki w mieście można traktować jako jeden ze 
sposobów odzyskiwania sfery publicznej – zachę-
cania, prowokowania czy wręcz zmuszania do 
rozmowy o sprawach publicznych. Kultura dialogu 
przywołuje do pielęgnowania różnic. Tylko wtedy 
w przestrzeni miejskiej możliwe są spotkania róż-
nych ludzi, różnych poetyk, różnych opcji ideowych. 
Właśnie różnorodność funduje (odbudowuje?) sferę 
publiczną. A sztuka może rodzić tę różnicę.

Obecność sztuki w przestrzeni miasta prowo-
kuje pytania o rolę i powinności artysty. Możemy 
za Pierrem Bourdieu przekonywać, że artysta jest 
„delegatem wspólnoty”, za Krzysztofem Wodiczko 
uznać, że artysta „niewidzialnych czyni widzialny-
mi, niemym daje głos” lub twierdzić za Michelem 
Foucaultem, że artysta jest „fundatorem dys-
kursywności”. Wszystkie te odpowiedzi opisują 
różnorodność artystycznych wyborów i twórczych 
strategii.

Nie miejsce tutaj na definicyjne roztrząsanie 
pojęcia „sztuka publiczna”. Szerokie spektrum 
jej odmian prezentuje typologia sztuki publicznej 
zaproponowana przez Miwon Kwon. Wyróżniła 
ona trzy rodzaje sztuki publicznej: sztukę w miej-
scach publicznych (art in public places), sztukę jako 
przestrzeń publiczną (art as public space), sztukę 
w interesie publicznym (art in the public interest 
lub new genre public art). Pierwszy z wyróżnionych 
rodzajów obejmuje „ozdabiające” lub „wzbogaca-
jące” przestrzeń publiczną prace umieszczone na 
zewnątrz budynku, w przestrzeni miejskiej. Drugi 
próbuje wpisać sztukę w przestrzeń miejską tak, 
aby wejść z nią w dialog, proponując dzieła adre-
sowane do konkretnego miejsca – in situ. Trzeci 
rodzaj odnosi się do prac, które koncentrują się 
na kwestiach społecznych, artykułują postulaty 
polityczne, a w ostatecznym rachunku dążą do 
zmiany społecznej. Podczas dotychczasowych 
edycji Festiwalu OTWARTE MIASTO prezentowa-
liśmy dzieła należące do wszystkich wyróżnionych 
przez Miwon Kwon przejawów sztuki publicznej. 
I chociaż interesuje nas drugi i trzeci jej rodzaj, to 
uważam, że warte zachodu jest również proste 
otwieranie dzieła sztuki na gwar ulicy i interakcję 
z przypadkowym przechodniem. 

Do wyróżnionych przez Miwon Kwon rodza-
jów sztuki publicznej Grzegorz Dziamski dodaje 
czwarty– street art. Różni się on od pozostałych 

Stach Szabłowski, Aneta Szyłak, Anna Nawrot, 
Mirosław Haponiuk, Tomasz Kitliński and Paweł 
Leszkowicz. 

I understand public space as a derivative of the 
public sphere, which Jürgen Habermas defined as 
the venue of a generally accessible critical debate, 
where individuals come together to create the 
sphere of the “public mind”. The public sphere 
culture is a culture of dialogue, meeting and to-
lerance for diversity – deliberative culture. The 
presence of art in the city may be treated as one 
of the ways of regaining the public sphere, as it 
encourages, provokes or even forces one to talk 
about public matters. The culture of dialogue 
instructs us to cherish our differences. Only then 
will it be possible for different people, different 
poetics and different ideological constitutions 
to meet in the urban space. The public sphere is 
founded on (or rebuilt by?) diversity. And art can 
engender this difference.

The implementation of art into urban space 
inevitably questions the role of an artist. Here 
one may cite Pierre Bourdieu, who said that the 
artist is a “delegate of the community”, one may 
agree with Krzysztof Wodiczko that the artist 
“turns the invisible into the visible and gives voice 
to the mute” or concur with Michel Foucault that 
the artist is a “founder of discursivity”. All of the 
above answers describe the diversity of artists’ 
choices and creative strategies.

This is not the place to analyse the definition 
of “public art”. A broad spectrum of its various 
types was presented in the typology of public 
art proposed by Miwon Kwon. She distinguished 
between three types of public art: art in public 
places, art as a public space and art in the public 
interest (or a new genre of public art). The first of 
the above-mentioned types encompasses works 
that “decorate” or “enrich” public places and 
exist outside buildings, in the urban space. The 
second tries to inscribe art in the urban space so 
that it starts a dialogue with it, proposing works 
addressed to a given location – in situ. The third 
one refers to works focused on social matters, 
works that articulate political demands and, ulti-
mately, strive to achieve social change. During 
previous editions of the OPEN CITY Festival, we 
presented works belonging to all forms of public 
art distinguished by Miwon Kwon. While we are 
interested in the second and third type, I believe 
that even opening an artwork to the bustle of 
a street and to interaction with passers-by is 
often worthwhile. 

Grzegorz Dziamski expands Miwon Kwon’s 
catalogue of public art with yet another type: 
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„partyzanckim” rodowodem i jest ze swej istoty 
nielegalny. Chociaż zdarzały się podczas lubelskie-
go festiwalu „partyzanckie ekscesy artystyczne”, 
to jednak idziemy inną drogą. Uważam, że ważną 
częścią sztuki publicznej jest proces demokratycz-
ny, a zatem uciążliwy wysiłek dogadywania się, 
przekonywania, pertraktacji lub doświadczanie 
granic artystycznej sprawczości w obliczu oporu 
administracyjnego lub presji symbolicznej. Bywa 
różnie: raz dokonujemy rzeczy niemożliwych, innym 
razem nasze wysiłki rozbijają się o mur biurokra-
cji, bezwzględność przepisów prawa lub zwykłą 
ludzką obojętność. 

Sztuka w przestrzeni publicznej zawiązuje obok 
(a może w obrębie?) dzieł sztuki skomplikowa-
ną sieć społecznych współzależności łączących 
właścicieli, administratorów i zarządców nierucho-
mości, producentów i rzemieślników, urzędników 
miejskich, konserwatorów zabytków, podwyko-
nawców, kuratorów, ludzi pracujących nieopodal, 
dziennikarzy, turystów, gapiów, dzieci i starców, 
chuliganów i intelektualistów. Wszyscy mogą się 
stać wspólnikami artystów, razem z nim współ-
tworzyć sferę publicznego rozumu.

Sztuka w mieście jest zatem czymś osobliwym 
i nieoczekiwanym, dziwnym i ekscentrycznym, 
wytrąca miejskie życie z rutyny, choćby tylko na 
chwilę i w ograniczonym przestrzennie zakre-
sie. Wręcz fizycznie stoi na drodze. Przeszkadza 
i irytuje. Komisarz trzeciej edycji Festiwalu 
OTWARTE MIASTO Wojciech Krukowski, opisując 
stosunek sztuki do miasta, nawiązał do koncep-
cji teatru epickiego Bertolta Brechta i terminu 
Verfremdungseffekt – „efekt obcości”. Aneta Szyłak 
określiła tę samą relację słowem „uniezwyklenie” 
(ostranienije), zapożyczonym z teorii literatury 
rosyjskiego formalisty Wiktora Szkłowskiego. 
Sztuka, o ile nie jest przejawem pomnikowej pasji 
ideologicznej ani zdobieniem miejskich ulic i placów, 
jest ciałem obcym. Wywołuje dystans, zdziwienie, 
zakłopotanie. Zmusza do namysłu.

Sztuka w przestrzeni publicznej jest zdana 
na przypadkowego odbiorcę. Staje się on panem 
życia i śmierci dzieła sztuki. Odbiorca może za-
akceptować przesłanie pracy, może je odrzucić, 
a także może negocjować i dowolnie zmieniać 
jego sens. Odbiorca może zmienić samo dzieło 
sztuki, nabazgrać na nim graffiti, ale może też je 
zupełnie zniszczyć. Dotychczasowe doświadczenia 
naszego festiwalu dają liczne przykłady zarówno 
oswajania i refleksyjnego udomowiania dzieł, jak 
i nieposkromionej pasji niszczenia. 

Artyści i ich twórczość stają się tym samym 
– czasem świadomie, ale bardzo często bezwied-
nie i przypadkowo – zakładnikami wielkich wojen 

street art. This fourth category differs from the 
previous ones through its “guerrilla” origins. It is, 
in its essence, illegal. While we have experienced 
certain “guerrilla artist antics” during our Lublin 
festival, we are following a different path. In my 
opinion, the democratic process is an important 
part of public art – this arduous effort required 
to strike an agreement, to convince, negotiate 
or experience the limits of artistic agency in the 
face of administrative resistance or symbolic 
pressure. Our experience has been varied here: 
sometimes we are able to achieve the impossi-
ble, at other times, our efforts come up against 
a bureaucratic wall, the ruthlessness of legal 
regulations or ordinary human indifference. 

Public art establishes a complex network of 
social ties around (or within?) works of art. Ties 
that bind real estate owners, administrators and 
managers, producers and artisans, municipal 
officials, building conservators, subcontractors, 
curators, people working nearby, journalists, 
tourists, onlookers, children and the elderly, hooli-
gans and intellectuals. All of them may become 
the artists’ partners and work with them to cre-
ate the sphere of the public mind.

Consequently, art in the city is something pe-
culiar and unexpected, something strange and 
eccentric; something that – if only for a moment, 
in a geographically limited scope – throws urban 
life off its routines. It can be physically in our 
way. It is bothersome and irritating. Wojciech 
Krukowski, curator of the third edition of the 
OPEN CITY Festival, described the relationship 
between art and the city by referring to Bertold 
Brecht’s epic theatre and its Verfremdungseffekt 
– the distancing or alienation effect. Aneta Szyłak 
described the same relationship using the term 
“defamiliarisation” (ostranenie), borrowed from 
the theory of literature proposed by Russian 
Formalist Viktor Shklovsky. Art – as long as it 
is not a manifestation of ideological passion for 
monuments or decoration of urban streets and 
squares – is a foreign object. It causes distance, 
surprise and confusion. It forces one to think.

Public art has to rely on accidental recipients. 
They are the ones who decide on the artwork’s 
life and death. The recipient may approve of 
the work’s message, reject it or negotiate its 
meaning, up to the point of changing it at will. 
The recipient may even alter the work of art 
itself: scribble graffiti over it or even destroy 
it entirely. Throughout our festival, we have 
experienced numerous examples of works of art 
being domesticated and thoughtfully “tamed”, 
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ideologicznych, lokalnych potyczek politycznych, 
religijnych zacietrzewień i obyczajowych krucjat. 
Dotykają najżywszych, najważniejszych emocji 
naszej współczesności: upominają się o prawa 
uchodźców i wykluczonych, oświetlają ocienione 
społeczne marginesy i wzmacniają głosy milczą-
cych mniejszości. Przekłuwają balony hipokryzji, 
odsłaniają skryte mechanizmy panowania.

Innym razem artyści w przestrzeń publiczną na 
nowo wprowadzają wyparte z pamięci doświad-
czenia, rozgrzebują tylko pozornie zagojone rany 
– zmuszając do gorzkiej społecznej anamnesis. Na 
różne sposoby przypominają o tym, o czym praco-
wicie i konsekwentnie próbujemy zapomnieć. Budzą 
upiory historii, z którymi nie chcemy, nie lubimy się 
konfrontować. Aktualizują przeszłość i zmuszają 
do pytania o własną tożsamość raz jeszcze.

Równie obce z perspektywy życia codziennego, 
jego zabiegania i rytualnych oczywistości są prace 
budujące z tego banału potoczności poetyckie 
metafory. Tworzą one wehikuły wyobraźni dla 
przekraczania grawitacji życia codziennego, dla 
fascynujących podróży ku sennym majakom, ku 
światom możliwym i niemożliwym.

W palimpsest znaczeń zapisanych w przestrzeni 
zabytkowego centrum Lublina artyści na różne 
sposoby wpisali swoje znaki. Ich prace nie były 
oczekiwane powstawały z zaskoczenia i nieraz 
bardzo szybko znikały z ulic miasta. Zostały jed-
nak komuś w pamięci. Choćby na chwilę pogoniły 
do galopu czyjąś wyobraźnię. Stały się tematem 
nowej opowieści wpisującej się w gęsto zapisaną 
księgę miasta lub sprowokowały gorący, niega-
snący wciąż spór. Zmusiły wielu ludzi do zadania 
fundamentalnego pytania: „Dlaczego to tutaj 
stoi?” Wszystkie odpowiedzi, nawet czysto chu-
ligańskie akty destrukcji, sprawiają, że ludzie 
wychodzą na scenę publiczną. Wszyscy oni – 
zarówno ludzie dobrej, jak i złej woli – zabierali 
publicznie głos w sprawach publicznych. Często 
wbrew sobie współtworzyli i współtworzą to, 
co Joseph Beuys nazwał „rzeźbą społeczną”. •

but we have also seen the uncontrollable pas-
sion for destruction. 

Artists and their art – sometimes consciously, 
but very often unknowingly and accidentally – are 
thereby taken hostage by great ideological wars, 
local political battles, religious fervour and moral 
crusades. They touch upon the most intense and 
important emotions of our time: they speak up 
for the rights of refugees and the socially exc-
luded, shed light on the dark margins of society 
and strengthen the voice of silent minorities. 
They pierce the balloons of hypocrisy and reveal 
covert mechanisms of power.

At other times, artists reintroduce forgot-
ten experience into the public space, dabbing 
at wounds that are only seemingly healed – and 
provoking a bitter social anamnesis. They use 
various means to remind us about things we so 
diligently and consistently try to forget. They 
raise the ghosts of history that we do not want 
or like to be confronted with. They update the 
past and force us to reinterpret our own identity.

Works that use the trivial daily life to build 
poetic metaphors are seemingly foreign from 
the standpoint of the hustle and bustle of eve-
ryday life and its ritual platitudes. They elevate 
the imagination to transgress the gravitation 
of daily life and embark on a fascinating jo-
urney to dreamlike phantoms, possible and 
impossible worlds.

Artists have used various means to introduce 
their signs into the palimpsest of meanings in-
grained in the historical centre of Lublin. Their 
works were not expected. They were created out 
of surprise and often very quickly disappeared 
from the streets of the city. Nevertheless, they 
became etched in someone’s memory, they made 
someone else’s imagination run wild – if only for 
a moment, they became the subject of a new nar-
rative within the densely written book of the city, 
or else provoked a heated, unwavering dispute. 
They forced many people to ask the fundamental 
question: “Why is this here?” All answers, even in 
the form of hooliganism and destruction, make 
people enter the public scene. All of them – people 
of good and bad will alike – have taken a public 
stance on public matters. Often working against 
themselves, they have contributed to the creation 
of what Joseph Beuys dubbed “social sculpture” 
– and continue to do so. •

Zuzanna Janin, Dom, Festiwal Utajone Miasto / Otwarte 
Miasto, Lublin, 2020, fot. Mirosław Haponiuk
Zuzanna Janin, Home, Latent city/Open City Festival, 
Lublin, 2020, photo by Mirosław Haponiuk
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Przede wszystkim muszę powiedzieć, że Galeria 
Zewnętrzna Miasta Gdańska jest dla mnie miej-
scem szczególnym. Fakt, że niektórzy zagraniczni 
członkowie jury są związani z tym projektem 
od samego początku (czyli od roku 2005) i są 
regularnie zapraszani do udziału w spotkaniach 
i refleksjach na temat dotychczasowych osiągnięć 
oraz planów na przyszłość, wydaje mi się czymś 
zupełnie wyjątkowym.

To moim zdaniem najlepszy sposób zwrócenia 
uwagi na odpowiedzialność, jaka spoczywa na 
każdym członku jury w chwili, gdy musi decydo-
wać o losach dzieła sztuki, które będzie przez 
długi czas towarzyszyło innym ludziom, którzy 
skądinąd wcale o nie się nie prosili.

Jurorzy stanowią w rzeczywistości pierwszą 
nie-publiczność swoich decyzji dotyczących sztuki 
w przestrzeni publicznej. Zaproszeni z zagrani-
cy tak zwani eksperci na ogół pobieżnie rzucają 
okiem na dany teren, przeglądają wszystkie pro-
pozycje i oddają swój głos na tę, która ich zdaniem 
najlepiej wpisuje się w ich wizję, zazwyczaj zu-
pełnie oderwaną od lokalnej specyfiki. Nierzadko 
zdarza się też, że nigdy nie zobaczą już gotowego 
dzieła na miejscu.

Dlaczego ten model jest tak powszechny?
Odnoszę wrażenie, że pochodzi on jeszcze z cza-

sów, gdy sztuka współczesna musiała walczyć 
o zrozumienie i akceptację w sferze publicznej. 
Kuratorzy i instytucje, wierząc w emancypacyjną 
moc sztuki, zdolną do ulepszenia życiowych wa-
runków oraz wzmacniającą w ludziach pragnienie 
wolnej myśli i wartości demokratycznych, musieli 
nieustannie walczyć z niechęcią przedstawicieli 

First of all, I have to say that the Outdoor Gallery 
here in Gdańsk is something very special to me. 
The fact that some of the foreign jury members 
have been part of this jury since the beginning of 
the project in 2005 and that they are regularly 
invited to contribute to the decisions and reflec-
tions about what has been done so far and what 
has to be done next, seems quite unique to me. 

This is, I think, the best way to raise awareness 
of the responsibility that every jury member should 
carry when he or she decides upon an art piece 
other people will have to live with in the long term 
– people who generally never asked for it.

As a matter of fact, jury members are most 
of the time the first non-public of their decisions 
when it comes to art in the public space. When 
so-called specialists are invited from abroad, they 
often quickly visit the surroundings, go through all 
of the proposals and vote for what seems the best 
according to their deterritorialized visions – and it 
is not rare that they never see the piece installed. 

Why is this model so common?
I think it comes from the time when modern and 

contemporary art struggled for recognition and 
acceptance in the public sphere: all those curators 
and institutions – while believing in the emancipa-
tory force of art, which could enhance the living 
conditions and the desire for free thinking and 
democratic values in the mind of people who would 
benefit from it – were constantly fighting against 
reluctant authorities that generally preferred 
traditional subjects and conventional forms. And 
as nobody is a prophet in his or her own country, 
those courageous pioneers needed the support 

Enrico Lunghi
Co ma wspólnego 
„sztuka w przestrzeni publicznej” 
ze swoją rzeczywistą publicznością?
What has “art in the public space” 
got to do with its real public?
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władzy, najczęściej preferujących tradycyjne te-
maty i konwencjonalne formy. Ponieważ nikt nie 
jest prorokiem we własnym kraju, ci nieustraszeni 
pionierzy potrzebowali wsparcia zagranicznych 
ekspertów – cieszących się autorytetem i mię-
dzynarodową sławą – by przekonywać lokalnych 
przeciwników lub przynajmniej stawiać im opór.

Ja w tamtym okresie postępowałem dokładnie 
tak samo i wydawało mi się to jedyną – a przynaj-
mniej najskuteczniejszą – metodą na dzielenie się 
wyznawanymi przeze mnie wartościami. Rzecz 
jasna prowadziło to do wielu napięć i dyskusji 
wokół kwestii lokalności i globalności, a ponadto 
artyści czuli się pogardzani przez zagranicznych 
kuratorów i marginalizowani przez wielki świat 
sztuki, do którego wszyscy chcieli należeć.

Wydaje mi się jednak, że dziś sytuacja jest zgoła 
inna niż kilka dekad temu: sztuka współczesna 
nie jest już na straconej pozycji, wręcz przeciw-
nie, jesteśmy nią otoczeni niemal ze wszystkich 
stron. Miasta, prywatni kolekcjonerzy, firmy 
i politycy używają sztuki współczesnej w celach 
wizerunkowych oraz jako narzędzia komunika-
cji, natomiast instytucje finansowe, a nawet 
fundusze emerytalne coraz częściej włączają 
dzieła sztuki współczesnej do swoich katalogów 
jako dobra inwestycyjne (nie wspominając już 
o nagminnych praktykach, takich jak spekulacje 
i pranie brudnych pieniędzy). Dzisiejsze instytucje 
publiczne bardziej lub mniej bezkrytycznie często 
naśladują ten system, co jest szczególnie widocz-
ne, gdy trzeba podejmować decyzje dotyczące 
sztuki w przestrzeni publicznej.

Obecnie znajduję się w dość paradoksalnej 
sytuacji: kiedy odwiedzam miasta, nie mogę 
powstrzymać się przed myślą, że być może dla 
mieszkańców byłoby lepiej, gdyby znalazło się 
tam mniej dzieł sztuki stworzonych przez za-
granicznych artystów, ponieważ mamy z nimi 
do czynienia już niemal wszędzie i chociaż ich 
formy są różne, duch pozostaje ten sam – są jak 
komercyjne marki, które widzimy na całym świecie 
i na wszystkich lotniskach (swoją drogą także i na 
lotniskach pojawia się teraz coraz więcej sztuki 
współczesnej).

W książce Ce qui n'a pas de prix [„To, co nie 
ma ceny”] poetka i pisarka Annie Le Brun nazy-
wa tę międzynarodową sztukę kapitalistyczną 
„globalnym realizmem”, nawiązując do radziec-
kiego socrealizmu: w obu przypadkach mamy do 
czynienia ze spektakularnymi obiektami, które 
ukazują potęgę i arogancję decydentów oraz po-
zostających na ich usługach licznych kuratorów.

Prawda jest taka, że wiele dawniejszych i nowszych 
dzieł sztuki w przestrzeni publicznej ewidentnie 

of foreign specialists who benefitted from inter-
national recognition in order to convince – or at 
least resist – local opponents.

I did the same during that time and it seemed 
to me the only – or the most efficient – method to 
share my own values. This also led, of course, to 
many discussions and tensions about the local and 
the global, making many local artists feel despised 
by international curators and marginalized by 
the big art world that they wanted to be part of.

Nevertheless, I think the situation nowadays is 
very different to what it was some decades ago: 
contemporary art is no longer on the defensive – 
on the contrary, we are almost submerged by it. 
Cities, private collectors, companies and politicians 
are now using contemporary art to create their 
image and as a communication tool. Financial in-
stitutions and pension funds increasingly include 
contemporary artworks as investment assets in 
their portfolios, not to mention speculation and 
money laundering that are almost omnipresent. 
Public institutions are often more or less uncriti-
cally copying this system – which comes to light 
particularly when a decision has to be made con-
cerning art in public space. 

Consequently, I feel something of a paradox 
now: whenever I visit a city, I am tempted to think 
that maybe it would be good for its inhabitants to 
have less international art, as this is what you can 
see almost everywhere, in many different shapes, 
but with the same spirit – this kind of art becomes 
like the commercial brands that you see in shops 
all around the world and at every airport (by the 
way, you see more and more contemporary art 
at airports too).

In her book Ce qui n’a pas de prix, the poet and 
writer Annie Le Brun calls this international ca-
pitalist art the “Global Realism” in reference to 
the Socialist Realism of the Soviet Union. Both 
involve the creation of spectacular objects that 
reflect the power – and arrogance – of decision 
makers and many curators who are, in reality, 
their lackeys. 

If truth be told, many old and recent examples 
of public art demonstrate that those art objects 
do not interact with the public that has to live with 
them, or produce only negative interactions. Most 
of the time, the public is simply indifferent to these 
objects, or feels confronted by them with a sense 
of humiliation, having no way to express its lack 
of power and participation in deciding why they 
are there, as the steamroller of capitalism does 
not leave room for alternative thinking or feeling.

In all likelihood, the indifference expressed by 
the public also stems from the fact that “public 
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albo nie wchodzi w żadną interakcję z ludźmi, 
którzy są zmuszeni funkcjonować obok nich, albo 
wchodzi i jest to interakcja negatywna. Najczęściej 
publiczność jest wobec tej sztuki obojętna lub 
w konfrontacji z nią czuje się upokorzona, ponieważ 
nie ma możliwości wyrażenia swojej bezsilno-
ści i braku wpływu na decyzję o jej obecności. 
Tymczasem buldożer kapitalizmu nie pozostawia 
ani trochę przestrzeni na alternatywne sposoby 
myślenia i odczuwania.

Ta obojętność publiczności wynika prawdopo-
dobnie z założenia, że „przestrzeń publiczna” nie 
jest niczym więcej jak technicznym elementem 
urbanistyki, choć w rzeczywistości jest przecież 
płaszczyzną relacji antropologicznych, historycz-
nych i społecznych.

Oczywiście istnieją artyści, którzy usiłują 
przeciwstawiać się takiemu obrotowi sytuacji 
lub sugerować inne ścieżki postępowania i któ-
rzy rozważają możliwość zaistnienia sztuki „z” 
przestrzenią publiczną, a nie „w” przestrzeni 
publicznej. W ten nurt wpisują się prace takie 
jak The Philosophical Platform Berta Theisa 
(zrealizowana w Münster w roku 1997) lub Le 
monument vivant Jochena Gerza (projekt stały 
w Biron, 1996). •

space” is taken as merely a technical item in urban 
planning instead of a field of anthropological, hi-
storical and social relations. 

Of course, there are artists who try to resist 
this situation or suggest other paths, and who 
reflect on the possibility of art created “with” the 
public space instead “in” the public space. In my 
eyes, this movement is represented, for example, 
by works such as The Philosophical Platform by 
Bert Theis (installed for Skulpturenprojekte in 
Münster in 1997 and now in Belval, Luxembourg) or 
Le monument vivant by Jochen Gerz (permanent 
piece in Biron, Dordogne, France, 1996). •
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Bert Theis, Philosophische Platform, Skulpturenprojekte 
Münster, 1997, fot. Roman Mensing, Bert Theis Archive
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W przestrzeni publicznej sztuka istniała zawsze, 
ale od niedawna jest potężnym, autonomicznym 
zjawiskiem. Związane to jest z globalną ekspansją 
konkretnego pojęcia „przestrzeni publicznej”, ro-
zumianej jako dostępnej, dobrze zaprojektowanej, 
przynoszącej korzyści symboliczne, społeczne 
i ekonomiczne. Architekt i teoretyk Reinier de 
Graaf pisał, że „przestrzeń publiczna stała się 
synonimem dobrych intencji” i to samo odnosi się 
do sztuki, która wychodząc poza autonomiczną 
przestrzeń galeryjną, zaczyna służyć zewnętrz-
nym celom. 

Sztuka została wpisana do repertuaru pla-
ce-makingu, czyli przeobrażania pozbawionych 
właściwości przestrzeni w zdefiniowane estetycz-
nie i symbolicznie miejsca. Służy wytwarzaniu żywej 
(vibrant) przestrzeni miejskiej, a przynajmniej jej 
wrażenia. Związana jest z teoriami i praktykami 
miasta kreatywnego, a także ze zjawiskiem festi-
walizacji kultury, w Polsce także „rocznicyzacji” 
(wspierania twórczości upamiętniającej i okolicz-
nościowej). Służy podkreślaniu bądź wytwarzaniu 
lokalnych tradycji i tożsamości lub wręcz prze-
ciwnie, wykorzystywana jest do przykrawania 
miejscowej specyfiki do globalnego modelu miej-
skości. Odgrywa również ważną rolę w marketingu 
miast.

Warszawa jako prężny ośrodek artystyczny 
oraz metropolia wpleciona w globalną sieć prze-
pływów wzorców pozwala śledzić rozmaite sposoby 
uprawiania sztuki i wykorzystania jej w przestrze-
ni publicznej. Największą karierę robi mural, co 
wynika zapewne z tego, że jest to technika stosun-
kowo łatwa w stosowaniu, a także mniej kłopotliwa 

While art has always been present in the public 
space, in recent years it has evolved into a power-
ful, autonomous phenomenon. This is related to 
the global expansion of a specific understanding 
of “public space” – an accessible, well-designed 
space that brings symbolic, social and economic 
benefits. Architect and theoretician Reinier de 
Graaf wrote that “public space became synonymo-
us with good intentions”, and the same may be said 
about art, which – once it leaves the autonomous 
gallery setting – starts serving external purposes.

Art has been included in the repertory of place-
-making, i.e. the process of transforming spaces 
devoid of characteristics into aesthetically and 
symbolically defined places. It is used to create 
vibrant urban spaces – or at least a semblance 
thereof. It is associated with the theories and 
practices of a creative city as well as the festi-
valization of culture, which in Poland also takes 
on the form of “anniversary-zation” – support for 
commemorative and celebratory art. It is used to 
underline or create local traditions and identities, 
or – on the contrary – to tailor local specificity to 
the global urban model. It also plays a vital role in 
the marketing of cities.

Warsaw, a thriving art centre and metropolis 
that forms part of the global network of pattern 
flows, enables us to trace the various ways of 
making and using art in public spaces. Mural art 
has become an enormous success, which may stem 
from the fact that it is a relatively easy technique 
to use, and one that causes less legal hassle. Some 
of the emerging works commemorate local events 
and figures, but some are created by internatio-

Grzegorz Piątek
Sztuka w przestrzeni publicznej 
Warszawy. Spojrzenie krytyka 
architektury i mieszkańca
Public art in Warsaw as seen 
by an architecture critic and citizen
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z punktu widzenia prawnego. Powstają zarówno 
malowidła upamiętniające wydarzenia i postaci 
z lokalnej historii, jak i prace artystów światowego 
street-artu, którzy podobne rozwiązania proponu-
ją w metropoliach na całym globie. Interesujący jest 
też problem trwałości, gdyż w street-art wpisane 
było zawsze ryzyko szybkiego zniszczenia/zama-
lowania dzieła. Tymczasem zdarza się, że lokalna 
społeczność i media domagają się przedłużania 
żywota prac, które z założenia niekoniecznie miały 
pozostać w danej lokalizacji na zawsze. Technikę 
muralu coraz częściej przechwytuje marketing. 
Jeszcze parę lat temu malowidła upamiętniające 
służyły odkrywaniu elementów lokalnej tradycji 
(klasyczny przykład: działalność stowarzysze-
nia Stacja Muranów), ale mural może też służyć 
konstruowaniu tożsamości. Na osiedlu Żoliborz 
Artystyczny zarówno nazewnictwo ulic, jak i murale 
nawiązują do dorobku znanych artystów, poetów, 
aktorów itp., kreując atrakcyjny wizerunek miejsca 
pozbawionego własnej tradycji.

Specyficznie warszawskim zjawiskiem jest eks-
pansja murali reklamowych, które zacierają granicę 
między sztuką a marketingiem. Tę relatywność 
widać np. na tyłach Nowego Światu, gdzie mural 
upamiętniający Kora (Bruno Althamer, 2018) są-
siaduje z niemal nieodróżnialnymi estetycznie 
muralami reklamowymi, czy na ulicy Tamka, gdzie 
przestrzeń zajmowana dotąd przez mural upa-
miętniający Chopina (różni artyści, 2010) została 
w 2019 roku ostatecznie zajęta przez reklamę. 

Zarówno twórcy obiektów, jak i jednorazowych 
akcji muszą się liczyć z ryzykiem, jakie ze sobą 
niesie opuszczenie ram instytucji sztuki. Przekonał 
się o tym boleśnie Grzegorz Drozd, który na ściany 
szczytowe bloków socjalnych przy ul. Gilarskiej 
przeniósł Czarny kwadrat Malewicza. Mieszkańcy, 
których egzystencja była wystarczająco przygnę-
biająca bez wielkiej plamy czerni na ścianie, poczuli 
się poniżeni. Nieporozumieniem skończyła się też 
akcja Kamili Szejnoch, która postanowiła rzucić 
wyzwanie heroicznym pomnikom. Pozwolenie na 
instalację huśtawki na monumentalnym Pomniku 
Kościuszkowców cofnięto w ostatniej chwili ze 
względu na protesty kombatantów. Huśtawka za-
wisła nielegalnie na krótko, ale jednak na tyle długo, 
że udało się wykonać dokumentacją fotograficzną. 
Dzięki atrakcyjnemu, emblematycznemu obrazowi 
praca, która nie przyjęła się w realnej przestrzeni, 
zrobiła karierę w przestrzeni wirtualnej.

Wielu artystów, kuratorów lub mecenasów 
chciałoby zatem znać odpowiedź na pytanie: „Co 
sprawia, że niektóre obiekty są tak odmienne, tak 
pociągające?” Przykład trzech najgłośniejszych 
warszawskich obiektów ostatnich lat pokazuje, że 

nal street artists, who propose similar solutions 
in metropolises around the globe. The question 
of permanence is also interesting here – given 
that the risk of the work being destroyed and/or 
painted over has always been part and parcel of 
street art. However, there are cases when the local 
community and media call for extending the life 
of such works, some of which need not have been 
devised as permanent ones. The mural technique 
is increasingly often intercepted by marketing. 
A few years back, commemorative paintings served 
to uncover elements of local tradition (a classic 
example here is the work of Stacja Muranów as-
sociation), but the mural may also be used to build 
identity. The Żoliborz Artystyczny housing estate 
is where both street names and murals refer to 
the oeuvre of eminent artists, poets, actors, etc., 
thus giving an attractive image to a place without 
its own tradition.

The expansion of advertising murals, which blur 
the line between art and marketing, is a pheno-
menon typical of Warsaw. This relativity can be 
seen at the rear of Nowy Świat, where a mural 
commemorating the singer Kora (Bruno Althamer, 
2018) is surrounded by advertising murals with 
almost indistinguishable aesthetics – or on Tamka 
Street, where the space previously occupied by 
a mural commemorating Chopin (various artists, 
2010) was ultimately designated as advertising 
space in 2019. 

Both authors of objects and one-off actions 
have to suffer the risk associated with leaving 
the space of the art institution. This was painfully 
experienced by Grzegorz Drozd, who decided to 
transfer Malevich’s Black Square to the gable walls 
of council buildings on Gilarska Street. The inha-
bitants, whose lives had already been depressing 
enough without a huge black blob on the wall, felt 
humiliated. Kamila Szejnoch wanted to challenge 
heroic monuments, but her action also ended in 
a misunderstanding. The permit to mount a swing 
on the monumental Kościuszko Infantry Division 
Memorial was revoked at the last minute owing to 
protests voiced by war veterans. The swing was 
installed illegally – only for a moment, but this 
was enough to create photographic documenta-
tion. Owing to an attractive, emblematic image, 
a work that was not accepted in real urban space 
became a success in cyberspace.

Many artists, curators and patrons would like to 
know what makes certain objects so different, so 
appealing. The example of three of Warsaw’s most 
eminent objects created in recent years shows that 
the public’s reactions cannot be predicted. Joanna 
Rajkowska’s Greetings from Jerusalem Avenue 
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reakcji nie da się przewidzieć. Pozdrowienia z Alej 
Jerozolimskich Joanny Rajkowskiej miały być 
instalacją tymczasową, ale pod wpływem presji 
społecznej istnieją do dziś. Z drugiej strony odbiór 
dzieła jest rozbieżny z pierwotną intencją – funk-
cjonuje ona przede wszystkim jako absurdalna, 
rozweselająca atrakcja i punkt orientacyjny, a nie 
jako krytyczne dzieło odnoszące się do nieobec-
ności Żydów w Warszawie. Dotleniacz – również 
Rajkowskiej – posłużył przede wszystkim za ar-
gument w dyskusji o kształtowaniu przestrzeni 
publicznej i wpływie mieszkańców na jej kształt. 
Tęcza Julity Wójcik, pomyślana jako optymistycz-
na praca odwołująca się do idei współpracy, po 
przewiezieniu z Brukseli do Warszawy stała się 
zarzewiem ideologicznej wojny przeciwko widocz-
ności społeczności LGBTQ.

Rozmnożenie sztuki w przestrzeni publicznej 
zaczyna rodzić wyzwanie radzenia sobie z nad-
miarem – zarówno nowych inicjatyw (selekcja), 
jak i istniejących prac (konserwacja, zarządzanie). 
Możliwe, że tak jak do tej pory walczyliśmy z cha-
osem reklamowym, wkrótce będziemy narzekać na 
wizualny szum tworzony przez mniej lub bardziej 
udaną sztukę oraz projekty reklamowe czy pro-
jekty upamiętniające, podszywające się pod nią. •

was thought out as a temporary installation, but 
– thanks to social pressure – is still standing. 
However, the work’s interpretation differs from 
the artist’s original intention: it functions, above 
all, as an absurd, comical attraction and orien-
tation point rather than a critical work referring 
to the absence of Jews in Warsaw. Oxygenator 
– also designed by Rajkowska – served first and 
foremost as an argument in the debate on shaping 
the public space and the influence citizens should 
have on it. Julita Wójcik’s Rainbow was devised as 
an optimist work referring to the idea of coope-
ration. However, once it was transported from 
Brussels to Warsaw, it sparked off an ideological 
war against the visibility of the LGBTQ community.

The propagation of public art introduces the 
challenge of managing excess – both of new initia-
tives (selection) and existing works (maintenance, 
management). Until now, we have mostly been 
trying to prevent advertising chaos, but in the 
near future, we might find ourselves complaining 
about the visual noise generated by art which is 
successful and less than successful – as well as 
advertising and commemorative projects that try 
to impersonate it. •

Bruno Althamer, produkcja: Good Looking Studio. Mural upamiętniający Korę Jackowską na tyłach Nowego Światu, 
w tle mural reklamowy, Warszawa 2019, fot. Grzegorz Piątek
Bruno Althamer, production: Good Looking Studio. Mural commemorating Kora Jackowska at the back of Nowy Świat 
Street, with an advertising mural in the background, Warsaw 2019, photo by Grzegorz Piątek
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W 2019 roku w Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA odbyła się wystawa Archiwum vol. 1. 
Kontekst lokalny. Ekspozycja była częścią obcho-
dów dwudziestolecia instytucji, zaprezentowany 
na niej został materiał dokumentujący działal-
ność CSW ŁAŹNIA w przestrzeni publicznej. 
Prezentacja skupiała się na działaniach mniej lub 
bardziej efemerycznych, których grupa odbior-
ców ograniczała się niekiedy do niewielkiej liczby 
osób. Działania te przez swój charakter mogły 
pozostać niezauważone lub nie skojarzono ich 
z funkcjonowaniem instytucji, co nie oznacza, iż 
nie były ważne. Pracując nad wystawą i grupując 
prace, starałyśmy się przyjrzeć się tematom, 
które interesowały artystów. Pytania, jakie nas 
szczególnie interesowały, dotyczyły kontekstu 
lokalnego: w jaki sposób interpretowali go artyści, 
czy udało im się odkryć coś nowego, nieoczywi-
stego dla mieszkańców, czy ich prace przybliżały 
specyfikę obszaru, w którym pracowali? Czy 
pojawienie się postronnego obserwatora uwy-
pukla znaczenia, czy raczej zaburza istniejącą 
homeostazę?

Ekspozycja wymagała od nas pewnych wy-
borów, na wystawie mogłyśmy zaprezentować 
bowiem jedynie część działań, a artystyczna 
praca w przestrzeni publicznej w ostatnim dzie-
sięcioleciu to jeden z filarów programu CSW 
ŁAŹNIA. Początkowo prezentacja miała być 
zbudowana wokół tematów podejmowanych 
w pracach artystów, były to m.in.: tożsamość, 
rewitalizacja, gentryfikacja, analiza struktury 
języka polskiego. W toku prac nad nią zdecy-
dowałyśmy się na bardziej otwartą formułę 
zadawania pytań w miejsce tworzenia definicji. 

In 2019, the ŁAŹNIA Centre for Contemporary 
Art organised an exhibition entitled Archives, 
vol. 1. Local Context. The exhibition formed 
part of the institution’s 20th birthday, and the 
showcased material documented ŁAŹNIA CCA’s 
activity in the public sphere. The presentation 
focused on more or less ephemeral actions, so-
metimes addressed to a small number of people. 
Because of their character, these activities could 
have gone unnoticed, or they might not have 
been associated with the institution – but this 
does not make them any less relevant. While 
working on the exhibition, as we were grouping 
the works, we tried to look at the subjects the 
artists found important. We were particularly 
interested in the local context: how was it in-
terpreted by the artists? Did they manage to 
discover something new, something that, until 
then, had eluded the residents? Did their works 
introduce the audience to the specific nature 
of their professional field? Does the presence 
of an onlooker emphasize meanings or instead 
disrupt the existing homeostasis?

The exhibition forced us to make certain 
choices: we could only showcase some of the 
activities, and artistic work in the public space 
has been one of the foundations of the ŁAŹNIA 
CCA’s programme in the last decade. Initially, 
the exhibition was supposed to be centred on 
topics taken up by the artists, which included 
identity, urban renewal, gentrification processes 
and a structural analysis of the Polish language. 
However, in the course of our work, we opted for 
a more open formula of asking questions instead 
of formulating definitions. Consequently, a part 

Agnieszka Kulazińska,
Aleksandra Księżopolska
Działania Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA w przestrzeni publicznej
Activities of the ŁAŹNIA Centre 
for Contemporary Art in public space
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Dlatego część prezentacji oddano do dyspozycji 
odbiorców, którzy mogli podzielić się odpowie-
dziami na postawione przez nas pytania, pomóc 
zrozumieć nam nasze wątpliwości oraz ocenić 
nasze działania. 

W jaki sposób zatem podsumować prezen-
tację Archiwum vol. 1. Kontekst lokalny? Można 
powiedzieć, że jej główny temat dotyczył kwestii 
miejskich przemian i roli artysty w zachodzą-
cych procesach. Kiedy pracuje się poza murami 
galerii i realizuje się projekty kuratorskie, jed-
nym z kluczowych pytań wydaje się być pytanie  
o odpowiedzialność artysty wobec innych użyt-
kowników danego obszaru. Artystyczna praca 
umiejscowiona w publicznej przestrzeni zmienia 
ją, definiuje na nowo, przyciąga uwagę, mimowol-
nie angażując mieszkańców. Pojawia się pytanie: 
jaka powinna być sztuka w przestrzeni publicz-
nej? Jak daleko ma prawo posunąć się artysta?

Próbując odpowiedzieć na postawione wyżej 
pytania, przywołajmy jeden z projektów, który pre-
zentowany były w ramach ekspozycji Archiwum 

of the exhibition was given over to the viewers, 
who could share their answers to the questions 
we asked, help us understand our doubts and 
evaluate our actions. 

So how should we summarise Archives, vol. 1. 
Local Context? One could say that the exhibition 
was focused on urban transformation and the 
artist’s role in these processes. Working outsi-
de gallery walls and pursuing curated projects 
engenders a fundamental question concerning 
the artist’s responsibility towards other users 
of the given area. A public artwork changes the 
space around it, redefines it, attracts attention, 
and involuntarily involves residents. What should 
public art be like? How far can the artist go?

As we attempt to answer the aforementioned 
questions, let us go back to one of the projects 
exhibited at Archives, vol. 1. Local Context. Under 
the Bridge, which took place in 2009, was focused 
on two bridges located in two somewhat distant 
locations: Dolne Miasto in Gdańsk and Garston 
in Liverpool. 

Fragment wystawy Archiwum vol. 1. Kontekst lokalny, CSW ŁAŹNIA, Gdańsk 2019, fot. Adam Bogdan
Archive vol. 1. Local Context, fragment of the exhibition, ŁAŹNIA CCA, Gdańsk 2019, photo by Adam Bogdan
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The flyover above Church Road in Garston, 
a peripheral district of Liverpool, was built in 
the 1980s as part of the road leading to the 
centre of the city. Its construction changed the 
image of this neighbourhood. The flyover divided 
Garston into two visibly different parts. The area 
closer to the port underwent dramatic chan-
ges: from a typically English suburb, it became 
a continually transforming lunar landscape, as 
old houses were gradually demolished to make 
space for new ones. 

The bridge above Szopy Street in Gdańsk is 
part of the Podwale Przedmiejskie route – an 
express road marked out during World War II. It 
separated Dolne Miasto from the rest of Gdańsk, 
cementing the division of the city into its histo-
rical part and the “poorer” industrial zone.

What might have seemed an ordinary decision 
taken by urban planners proved to have serious 
consequences in the micro-scale. Both brid-
ges became a border line, “in-between spaces”, 
a symbolic passage between two worlds. 

Under the Bridge encompassed a series of 
artistic interventions into the public and “mental” 
space of both bridges. The interventions took 
place once a month. We deliberately abandoned 
the festival concept in favour of more long-term 
actions1. 

One of the works completed as part of the 
project was Dorota Buczkowska’s sculpture 
Fountain,2 installed on the wall of a former ho-
spital in Garston. The building was earmarked 
for demolition, and the work found a unique con-
nection with urban circulation, tapping into the 
hospital’s internal water cycle. In her sculpture, 
the artist made use of a hospital washbasin and 
remnants of water from the empty building. For 
a month, the work coexisted with the hospital 
building in a unique symbiosis and was “destroy-
ed” alongside it. Buczkowska’s Fountain was 
pretty much fully united with the local backgro-
und, employing not just contexts, but physically 
sharing the fate of the old buildings – the gradual 
disappearance of water, the demolition of old 
houses, and their ultimate replacement with 
new, anonymous investments. 

The local context and the role of an artist/
curator acting within a specific area is an oft-
-recurring feature of ŁAŹNIA CCA’s residency 

vol. 1. Kontekst lokalny. Under the bridge, który 
odbył się w 2009 roku, był projektem o dwóch 
mostach zlokalizowanych w dość odległych od 
siebie miejscach – gdańskim Dolnym Mieście 
i liverpoolskim Garston. 

Estakada nad Church Road w Garston, pery-
feryjnej dzielnicy Liverpoolu, powstała w latach 
80. jako część drogi prowadzącej do centrum 
miasta. Jej budowa zmieniła wizerunek dzielnicy. 
Estakada podzieliła Garston na dwie wyraźnie 
odrębne części. Przestrzeń bliżej portu zmieniła 
się z typowego angielskiego przedmieścia w iście 
księżycowy krajobraz, podlegający ciągłej trans-
formacji – stopniowo wyburzane stare domy 
zastępowano nowymi. 

Gdański most nad ulicą Szopy jest częścią 
trasy Podwale Przedmiejskie – drogi szybkie-
go ruchu wytyczonej jeszcze podczas II Wojny 
Światowej. Oddzieliła ona Dolne Miasto od reszty 
Gdańska, ugruntowując tym samym podziały na 
część historyczną i „biedniejszą”, przemysłową.

Zwykła, zdawać by się mogło, decyzja pla-
nistów, w mikro skali okazała się brzemienna 
w skutkach. Obydwa mosty stały się linią granicz-
ną, „przestrzeniami pomiędzy” – symbolicznym 
przejściem między dwoma światami. 

Under the bridge składał się z serii arty-
stycznych interwencji w publiczną i „mentalną” 
przestrzeń dwóch mostów. Artystyczne inter-
wencje odbywały się raz w miesiącu. W projekcie 
celowo odeszliśmy od formy festiwalu w stronę 
bardziej długofalowych działań1.

Jedną z prac zrealizowanych w ramach projek-
tu była Fontanna2, rzeźba Doroty Buczkowskiej 
zainstalowana na ścianie przeznaczonego do 
wyburzenia budynku dawnego szpitala w Garston, 
która w specyficzny sposób włączyła się w miejską 
cyrkulację, łącząc się z wewnętrznym obiegiem 
wody szpitala. Artystka w swojej pracy wy-
korzystała szpitalną umywalkę oraz resztki 
wody z pustego budynku. Praca przez miesiąc 
współistniała w specyficznej symbiozie z gma-
chem szpitala i razem z nim została „zburzona”. 
„Fontanna” Buczkowskiej praktycznie całkowicie 
zespoliła się z lokalnym tłem, wykorzystując nie 
tylko konteksty, ale fizycznie dzieląc los starych 
budynków – powolne zanikanie wody, wyburzanie 
starych budynków i zastępowanie ich nowymi 
anonimowymi inwestycjami. 

1 Artystyczne interwencje odbywały się raz w miesiącu, projekt trwał 

od czerwca do września 2009.

2 Poza Dorotą Buczkowską w projekcie wzięli udział: Ross Dalziel, 

Roman Dziadkiewicz, Elżbieta Jabłońska, Łukasz Jastrubczak, Meave 

Rendle Rita Slater.

1 Artistic interventions took place once a month; the project lasted 

between June and September 2009.

2 Apart from Dorota Buczkowska, the following artists took part in the 

project: Ross Dalziel, Roman Dziadkiewicz, Elżbieta Jabłońska, Łukasz 

Jastrubczak, Meave Rendle, Rita Slater.
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programme. An important aspect that defined 
the programme in the first years of its operation 
are the urban renewal processes affecting Nowy 
Port3. Locating the art residency programme in 
this district entails certain definitions, outlining 
the field of responsibility and rules of coopera-
tion. It requires artists to trespass boundaries, 
get out of their comfort zone and look for out-
-of-the-box activities. Entering the local fabric 
is a complex and long-term process, and the 
emergence of a contemporary art centre in the 
neighbourhood carried the risk of rejection and 
alienation – not to mention the burden of con-
texts, expectations, and understatements. In 
our selection of the programme and artists, we 
try to leave behind the classic model of artists 
seen as creators of objects, preferring them to 
create situations and events. We depart from 
the quantitative standard in favour of long-term 
cooperation based on research and involvement 
of a broad group of local participants. 

In this short text, I would like to mention two 
projects that may exemplify the philosophy be-
hind the programme. 

The building that currently houses ŁAŹNIA 
2 CCA and its residency programme, revitali-
sed and opened in 2013, used to play a crucial 
role for the local community. It had served as 
a public bath house and a gym for students of 
local schools. Between 2002 and 2008, it was 
an important meeting place for representatives 
of street culture, who made graffiti, rap or bre-
aking. At the time, the abandoned, derelict edifice 
served as an unofficial, yet extremely important 
grassroots art centre. Iwona Woźniewska and 
Adrian “Lipskee” Lipiński, members of the 180 
Degrees Association, may be seen as ŁAŹNIA 
CCA’s first illegal, self-proclaimed residents, 
who – ten years later – returned to the building 
upon the invitation of curators.

The project highlighted the fact that street 
culture had existed here before the art gallery 
– and that this place had been anchored in the 
then image of the district. By inviting partici-
pants and involving them in joint activities, we 
want to create a common space that is condu-
cive to meetings and collective actions. This is 
our attempt at transforming the stereotypical 
perception of both street culture and the gallery 
space. Both environments are very hermetic. The 
process, which took almost a year, culminated in 

Zagadnienie kontekstu lokalnego i roli artysty, 
kuratora działającego w określonym obszarze 
często pojawia się w programie rezydencyjnym 
CSW ŁAŹNIA. Ważnym aspektem definiującym 
działanie programu w jego pierwszych latach jest 
rewitalizowana dzielnica Nowy Port3. Lokalizacja 
programu rezydencji artystycznych w takim miej-
scu niesie ze sobą pewne definicje, określa obszar 
odpowiedzialności i zasady współpracy. Wymaga 
przekraczania granic, wyjścia ze strefy komfortu 
i poszukiwania nieszablonowych działań. Wejście 
w lokalną tkankę to proces długofalowy i złożony, 
tak więc pojawienie się w sąsiedztwie centrum 
sztuki współczesnej to duże wyzwanie, które 
niesie ze sobą niebezpieczeństwo odrzucenia 
i alienacji, obciążone jest kontekstami, oczeki-
waniami i niedomówieniami. Dobierając program 
i artystów, staramy się odbiegać od klasycznego 
modelu artysty-wytwórcy na rzecz artysty-kre-
atora sytuacji i wydarzeń. Odchodzimy od wzorca 
ilościowego na rzecz długofalowej współpracy 
opartej na badaniu i zaangażowaniu szerszego 
grona lokalnych uczestników. 

W niniejszym krótkim tekście chciałybyśmy 
nawiązać do dwóch projektów, które przy-
bliżyć mogą filozofię budowania programu. 
Zrewitalizowany i otwarty w 2013 roku budynek, 
w którym aktualnie mieści się CSW ŁAŹNIA 2, 
wraz z programem rezydencji artystycznych 
w przeszłości odgrywał kluczową rolę dla lokal-
nej społeczności. Funkcjonował między innymi 
jako łaźnia miejska albo sala gimnastyczna dla 
uczniów okolicznych szkół. W latach 2002–2008 
wnętrze budynku było ważnym miejscem spo-
tkań przedstawicieli kultury ulicznej tworzących 
graffiti, rap czy breaking. Opuszczony i zdegra-
dowany gmach stanowił wówczas nieoficjalne, 
ale niezwykle istotne centrum artystycznych, 
oddolnych działań. Związani ze Stowarzyszeniem 
180 stopni Iwona Woźniewska i Adrian „Lipskee” 
Lipiński są niejako pierwszymi nielegalnymi i sa-
mozwańczymi rezydentami CSW ŁAŹNIA, którzy 
po ponad dziesięciu latach powrócili na zapro-
szenie kuratorów.

U źródeł tego projektu leży zamiar przypo-
mnienia o istnieniu kultury ulicznej w tym miejscu, 
zanim powstała w nim galeria sztuki, jak i o zna-
czeniu miejsca tak wyraźnie zakorzenionego 
w ówczesnej tkance dzielnicy. Zapraszając i włą-
czając do wspólnych przedsięwzięć, pragniemy 
stworzyć przestrzeń wspólną, sprzyjającą spo-

3 Historia programu AIR sięga lat wcześniejszych, kiedy odbyło się kilka 

wymian rezydencyjnych. W budynku znajduje się kino, oddział biblioteki 

miejskiej, galeria oraz warsztaty edukacyjne.

3 The AIR programme began at an earlier stage, when a few residency 

exchanges took place. The building houses a cinema, municipal library 

and gallery, and serves as a venue for educational workshops.
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tkaniom i kolektywnemu działaniu. Jest to próba 
zmiany stereotypowego postrzegania zarówno 
kultury ulicznej, jak i przestrzeni galeryjnej – 
obu środowisk jakże hermetycznych. Trwający 
niemal rok proces zwieńczony został wystawą 
Autonomia ulicy, której towarzyszyła seria spo-
tkań, dyskusji, performansów4. 

Nieoczywistość i złożoność pracy w projektach 
rezydencyjnych, które nawiązywać mają do lo-
kalnego kontekstu, obrazuje projekt „Eksmisje” 
Joshuy Schwebela. Odbywający serię wizyt 
w dzielnicy artysta chciał uniknąć stworzenia 
nowej pracy opartej na oczywistych na pierwszy 
rzut oka, łatwo dostępnych i stereotypowych 
sytuacjach, dlatego zdecydował się zaaranżo-
wać sytuację. Poddawał w wątpliwość potencjał 
sprawczy krótkich pobytów artystów, ich realne 
zaangażowanie w lokalne zagadnienia i możli-
wość wejścia za kulisy problemu. Czy artysta 
nie staje się dziś bardziej za Halem Fosterem, 
artystą etnografem, a jego działanie może być 
postrzegane jako kolonizujący gest, który po-
mnaża nostalgiczne opowiastki o rozmaitych 
„wykluczonych z systemu”5? 

Jako obserwator z zewnątrz zwrócił uwagę 
na charakterystyczną, słabą sieć współpracy 
i dialogu w dzielnicy, niski poziom wiedzy i zain-
teresowania obopólnymi działaniami. Pracując 
w dzielnicy rewitalizowanej i będąc zaproszonym 
przez centrum sztuki współczesnej, pragnął 
naświetlić ten problem oraz kwestię roli sztuki 
w procesach gentryfikacyjnych. Jego działanie 
wynikało z troski o instytucję i zainteresowania 
możliwościami oraz wyzwaniami, które stoją 
przed nią w związku z zachodzącymi w sąsiedz-
twie zmianami. Joshua Schwebel zaproponował 
eksperyment, w ramach którego na miesiąc pra-
cownicy trzech zaproszonych organizacji mieli 
zamienić się swoimi miejscami pracy6. Pracownicy 
stali się częścią eksperymentalnego projektu 
artystycznego, wychodząc zza kulis, stali się 
pierwszoplanowymi aktorami. Nietypowe zda-
rzenia, nieplanowane spotkania miały na celu 
zmianę relacji między organizacjami, sposobów 
ich funkcjonowania i koegzystencji w dzielnicy. 
Wypracowanie pomysłów i form innego rodzaju 
koegzystencji, współpracy i wspierania się. •

the Street Autonomy exhibition, which encom-
passed meetings, debates, and performances4.

The unconventional, complex mode of working 
in residency projects that are meant to refer 
to the local context is exemplified by Joshua 
Schwebel’s Evictions. The artist made a series 
of visits to the district. Wanting to avoid making 
a new work that would be based on easily ava-
ilable, stereotypical situations that are obvious 
at first sight, he decided to arrange a new one. 
He questioned the agency potential of short art 
residencies, the artists’ genuine involvement 
in local matters and whether they manage to 
even get the gist of the problem. Perhaps – to 
quote Hal Foster – the artist now tends to act 
as an ethnographer, whose actions may be seen 
as a colonizing gesture, adding to the body of 
nostalgic tales about various people who are 
“excluded from the system”5.

As an external observer, Schwebel took note 
of the weak network of cooperation and dialo-
gue in the district, the low level of knowledge of, 
and interest in, activities taken by either side. 
Working in a neighbourhood that is undergoing 
urban renewal, upon the invitation of a contem-
porary art centre, he also wanted to shed light 
on the problem and the role of art in gentrifica-
tion processes. His action was rooted in caring 
for the institution, outlining the challenges and 
possibilities it faced because of changes taking 
place in its vicinity. Joshua Schwebel proposed 
an experiment: for a month, employees of three 
invited organisations were to swap jobs6. The 
employees became part of an experimental art 
project, leaving their background roles to trans-
form into lead actors. These unusual events and 
unplanned meetings were meant to change the 
relationship between the respective organisa-
tions, their functioning and coexistence within 
the district – and bring about ideas and ways 
of forging a different relationship, cooperation 
and mutual support between them. •

4 Kuratorkami wystawy były Monika Popow i Iwona Woźniewska.

5 Agata Skórzyńska, Widok z krawędzi. Sztuka pobrzeżna, [w:] Nowy 

Port Żyje. Zapiski z dzielnicy, red. G. Aagaard, A. Księżopolska, Gdańsk 

2016, s. 24–25.

6 CSW ŁAŹNIA, Centrum Interwencji Społecznych – organizacja 

wspierająca osoby zagrożone wykluczeniem oraz Stowarzyszenie 180 

stopni, współpracujące z lokalną młodzieżą Nowego Portu.

4 The exhibition was curated by Monika Popow and Iwona Woźniewska. 

5 A. Skórzyńska, “Widok z krawędzi. Sztuka pobrzeżna,” in G. 

Aagaard, A. Księżopolska (eds.), Nowy Port Żyje. Zapiski z dzielnicy | 

Neighbourhood Remarks (Gdańsk, 2016), pp. 24–25.

6 ŁAŹNIA CCA, Social Intervention Centre – organisation supporting 

people at risk from exclusion and 180 Degrees Association, which 

works with young people from Nowy Port.
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Widok wystawy Archiwum vol. 1. Kontekst lokalny, CSW ŁAŹNIA, Gdańsk 2019, fot. Adam Bogdan
Archive vol. 1. Local Context, view of the exhibition, ŁAŹNIA CCA, Gdańsk 2019, photo by Adam Bogdan
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Działania Gdańskiej Galerii Miejskiej
w przestrzeni publicznej
Activities of the Gdańsk City Gallery
in public space
Tekst: Piotr Stasiowski, Marta Wróblewska, 
Gabriela Warzycka-Tutak

Text by: Piotr Stasiowski, Marta Wróblewska, 
Gabriela Warzycka-Tutak

Piotr Stasiowski

Gdańska Galeria Miejska nie ogranicza swej 
bogatej działalności artystycznej do zajmowanych 
przez nią placówek zlokalizowanych w Głównym 
Mieście Gdańska, ale stara się wychodzić ze swoją 
ofertą do mieszkańców różnych dzielnic. W tym 
celu co roku realizuje różnorodne akcje, takie 
jak spacery miejskie, warsztaty edukacyjne 
w przestrzeni publicznej, pokazy filmowe „pod 
chmurką”, działania performatywne. Jednak jej 
najbardziej flagowymi przedsięwzięciami zwią-
zanymi ze sztuką w przestrzeni miejskiej są trzy 
festiwale, które przez lata zdążyły odcisnąć swój 
ślad na trójmiejskiej scenie artystycznej. Mowa tu 
o festiwalu Grassomania, który jest dedykowany 
wybitnemu nobliście i patronowi jednej z naszych 
galerii Günterowi Grassowi, o festiwalu sztuki 
performansu Present Performance oraz festiwalu 
„Narracje. Instalacje i interwencje w przestrzeni 
publicznej”, współrealizowanym wraz z Instytutem 
Kultury Miejskiej. Krótko o Grassomanii opowie 
jej realizatorka Marta Wróblewska, Present 
Performance przybliży Czytelnikom Gabriela 
Warzycka-Tutak, zaś omówienie „Narracji” 
znajdziecie Państwo w tekście Barbary Sroki, 
dyrektorki IKM. Zapraszam do lektury i odwie-
dzania naszych galerii i wydarzeń realizowanych 
w mieście. 

Festiwal Grassomania – Marta Wróblewska

Zainaugurowany w 2009 roku Festiwal Grasso- 
mania powstał w związku ze wzmożonym rozwojem 
potencjału kulturowego Gdańska, formowaniem 
się jego marki kulturalnej, a także łączył się 
z procesem definiowania tożsamości kulturowej 
gdańszczan1 (stąd nieprzypadkowy tytuł pierw-

Piotr Stasiowski

The varied artistic activity proposed by the 
Gdańsk City Gallery is not just limited to its venues 
in downtown Gdańsk but addressed to inhabitants 
of various districts. To this end, the gallery each 
year organises numerous activities, such as urban 
walks, outdoor educational workshops and film 
screenings, performative actions, and many others. 
However, its flagship public art initiatives are three 
festivals that have made a lasting imprint on the 
art scene of not just Gdańsk but also the neighbo-
uring Sopot and Gdynia. These are: Grassomania, 
the festival dedicated to the eminent Noble Prize 
winner and patron of one of our galleries, Günter 
Grass; Present Performance festival showcasing 
performance art, and “Narracje. Installations and 
interventions in the public space”, co-run with the 
City Culture Institute. Grassomania will be briefly 
described by its organiser, Marta Wróblewska, 
Present Performance will be outlined by Gabriela 
Warzycka-Tutak, and you may find out more about 
Narracje in the text written by CCI’s Director 
Barbara Sroka. Have a good read – and hope to 
see you in our galleries and at our events around 
the city. 

 
Grassomania Festival – Marta Wróblewska

Founded in 2009, Grassomania Festival emer-
ged on the wave of developing Gdańsk’s cultural 
potential, shaping its cultural brand and defining 
the cultural identity of its residents1 (hence the 
title of its first edition: Identity of the Place). The 
person and art of Günter Grass, patron of a branch 
of Gdańsk City Gallery, proved to be a perfect 
link joining all of the aforementioned areas. The 
concept of Grassomania was devised by Iwona 
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Bigos, who prepared its first editions with Maria 
Sasin. Since 2014, the project has been curated 
by Marta Wróblewska.

Grassomania Festival naturally evolved with the 
rhythm of urban and audience developments. Its 
cyclical nature guarantees the stability required 
to think about creating the cultural landscape 
of a city in the long term. On the other hand, the 
concept behind each edition of Grassomania is cha-
racterised by considerable flexibility, manifested 
through openness and responsiveness to changing 
cultural trends and social needs. Consequently, 
the event has taken on multiple forms: an online 
game, an urban scavenger hunt, film screenings, 
a residence project, workshops and exhibitions. 
The open character of Grassomania is also mani-
fested through the inclusion of various circles (such 
as universities, NGOs and schools) as well as the 
interdisciplinary nature of implemented actions. 
Going beyond institutional frameworks into the 
public space often provides an opportunity for ega-
litarian, anti-elitist interaction and multi-layered 
cooperation,2 aiming to broaden the audience by 
actively involving it in festival actions3 (e.g. thro-
ugh walks around the city). After its 10th edition, 
Grassomania transformed into an open project 
competition addressed to a broadly understood 
group of contributors, not just artists. This is yet 
another step meant to limit the distance between 
the institution, contemporary art, its authors and 
recipients, favouring openness, democratism and 
creative freedom.

Present Performance Festival 
– Gabriela Warzycka-Tutak

Present Performance was born from the need to 
take art outside gallery walls, but the idea to locate 
the event in the outdoor space of Gdańsk’s Brzeźno 
district was a direct reference to the ephemeral 
art of Leszek Przyjemski – the festival’s spiritual 
patron. In 1970, Przyjemski founded the conceptual 
‘YES’ Gallery, and five years later, he organised the 
International Meetings of Non-Existent Galleries. 
These events took place in Brzeźno. 

szej jego edycji: „Tożsamość miejsca”). Osoba 
i twórczość patrona jednej z filii Gdańskiej Galerii 
Miejskiej – Güntera Grassa – okazała się idealnym 
ogniwem łączącym wszystkie wyżej wymienione 
obszary. Pomysłodawczynią Grassomanii była 
Iwona Bigos, która wspólnie z Marią Sasin realizo-
wała pierwsze jego edycje. Od roku 2014 kuratorką 
projektu jest Marta Wróblewska.

Zaliczana do wydarzeń eventowych i festi-
walowych Grassomania jednak od początku 
w naturalny sposób ewoluowała zgodnie z ryt-
mem rozwoju miasta i publiczności. Jej cykliczność 
gwarantuje stabilność niezbędną w długofalowym 
myśleniu o kreowaniu krajobrazu kulturalnego 
miasta. Z drugiej strony każdą kolejną koncepcję 
Grassomanii cechuje spora elastyczność, która 
przejawia się w otwartości i responsywności 
wobec zmieniających się trendów w kulturze 
i zapotrzebowania społecznego. Stąd też wyda-
rzenie przybierało dotąd wielorakie formy m.in. 
gry internetowej czy miejskiej, przeglądu filmów, 
rezydencji, warsztatów oraz wystaw. Otwartość 
Grassomanii polega także na jej inkluzywności 
względem rozmaitych środowisk (m.in. uczelni 
wyższych, organizacji pozarządowych, szkół), 
a także na interdyscyplinarnym charakterze re-
alizowanych działań. Częste wychodzenie poza 
ramy instytucjonalne w przestrzeń publiczną 
daje szansę na egalitarną i antyelitarną inte-
rakcję oraz wielopoziomową współpracę2, która 
stanowi próbę poszerzenia publiczności dzięki 
aktywnemu włączaniu jej w działania festiwalo-
we3 (np. poprzez spacery miejskie). Po dziesiątej 
edycji Grassomania otrzymała nową formułę 
otwartego konkursu na realizację projektów, 
skierowanego do szeroko rozumianego grona 
pomysłodawców, nie tylko artystów. Jest to ko-
lejny krok ku zmniejszeniu dystansu pomiędzy 
instytucją, sztuką współczesną a jej twórcami 
i odbiorcami, sprzyjający otwartości, demokra-
tyczności i swobodzie twórczej.

Festiwal Present Performance 
– Gabriela Warzycka-Tutak

Idea Present Performance zrodziła się z po-
trzeby wyprowadzenia sztuki poza galeryjne mury, 

1 Por. Strategia Rozwoju Miasta Gdańska do roku 2015, s. 22–23.

2 Por. Adam Budak i Julia Draganović, Przedmowa kuratorów, [w:] 

Problematyczna, niewygodna, niejasna – rola sztuki w przestrzeni 

publicznej. W poszukiwaniu możliwego paradygmatu, CSW Łaźnia, 

Gdańsk 2013, s. 10.

3 Por. Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury 

w Gdańsku, Gdańsk 2012, s. 75–76.

1 See Gdańsk Development Strategy until 2015, pp. 22–23.

2 See Adam Budak and Julia Draganović, “Curators’ Foreword”, in This 

Troublesome, Uncomfortable and Questionable Relevance of Art in 

Public Space. In Search of a Possible Paradigm (Gdańsk: Łaźnia CCA, 

2013), p. 10.

3 See Broadening the Field of Culture. Diagnosing the Potential of the 

Cultural Sector in Gdańsk (Gdańsk, 2012), pp. 75–76.
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natomiast pomysł umiejscowienia wydarzenia 
w otwartej przestrzeni Brzeźna był bezpośrednim 
odwołaniem do efemerycznych działań arty-
stycznych Leszka Przyjemskiego – duchowego 
patrona festiwalu. W 1970 roku Przyjemski po-
wołał konceptualną Galerię Tak, pięć lat później 
zorganizował Międzynarodowe Spotkania Galerii 
Nieistniejących. Miały one miejsce do nich w brzeź-
nieńskim kurorcie. 

Festiwal, którego pierwsza edycja odbyła się 
w 2014 roku z inicjatywy kuratorki Gdańskiej Galerii 
Miejskiej Marii Sasin, od początku skupia się na 
performansie, a więc na medium sytuującym się 
na obrzeżach powszechnego zainteresowania 
sztuką. Uznawany za dziedzinę hermetyczną 
i nazbyt awangardową performans czasem od-
strasza potencjalnych odbiorców opinią niemal 
niemożliwego do zrozumienia. Kontekst sławnego 
niegdyś kurortu pozwala poszerzyć grono uczest-
ników festiwalu, gdy z pewną nieśmiałością, ale 
i ciekawością do wydarzeń dołączają spacerowi-
cze, plażowicze czy rowerzyści. Kojąca, a zarazem 
nieco tajemnicza atmosfera Brzeźna rezonuje 
z atmosferą Present Performance. 

Kolejne edycje festiwalu odbywają się wokół wy-
branych tematów przewodnich. W 2015 roku były 
to historia i przyszłość, relacja między czasem 
a trwaniem. Rok później, we współpracy z Galerią 
Labirynt, festiwal rozegrał się pod hasłem „Natura 
Performance”, a działania artystyczne przenio-
sły się z okolic brzeźnieńskiego mola i plaży do 
pobliskiego parku. 

Od 2017 roku nad koncepcją festiwalu pracuje 
Gabriela Warzycka-Tutak wraz z kuratorkami 
i kuratorami zewnętrzni. Tematem czwartej edycji, 
kuratorowanej przez Martę Bosowską, stała się 
idea przebywania w ciągłym ruchu. Podczas piątej 
dominowały działania scenograficzno-ruchowe, 
będące realizacją wizji Mateusza Szymanówki. 

Kuratorką tegorocznej edycji festiwalu zo-
stała Anna Batko, krytyczka i historyczka sztuki 
związana z krakowską Cricoteką. Podczas brzeź-
nieńskiego Międzynarodowego Spotkania Galerii 
Nieistniejących Leszek Przyjemski powołał do 
życia swój najsłynniejszy, obok Galerii Tak, projekt: 
„Museum of Hysterics”. Szósta edycja – zara-
zem pierwsza, w której nie uczestniczył Leszek 
Przyjemski – przybrała tytuł „Histeria”. 

Rokrocznie organizowane są także spacery 
z oprowadzaniem po festiwalowych wydarzeniach 
z Dorotą Kuś jako narratorką i przewodniczką. •

From the outset, our festival – which began in 
2014 on the initiative of Maria Sasin, curator at 
the Gdańsk City Gallery – focused on performan-
ce, a medium situated on the fringes of popular 
interest in art. Regarded as a hermetic, overly 
avant-garde discipline, performance sometimes 
scares off potential audiences with its label of 
being near-impossible to understand. The con-
text of Brzeźno, a once-popular seaside resort, 
enabled us to broaden the array of festivalgoers, 
as our events were joined by people taking a walk, 
sunbathing or cycling in the area. The soothing, 
yet somewhat mysterious atmosphere of Brzeźno 
resonates with Present Performance. 

Subsequent editions of the festival have fo-
cused on selected leitmotifs. In 2015, these were 
history and future, the relationship between time 
and existence. A year later, in cooperation with 
Labirynt Gallery, the festival’s guideline was Natura 
Performance, and the activities moved from the 
vicinity of Brzeźno pier and beach to the nearby 
park. 

Since 2017, the festival concept has been su-
pervised by Gabriela Warzycka-Tutak and external 
curators. The fourth edition, curated by Marta 
Bosowska, was devoted to the idea of being in 
constant motion. The fifth one was dominated by 
actions built around stage scenery and movement, 
a vision proposed by Mateusz Szymanówka. 

Present Performance 2019 was curated by 
Anna Batko, art critic and historian associated 
with Cricoteka, Centre for the Documentation 
of Tadeusz Kantor’s Art in Kraków. During the 
International Meeting of Non-Existent Galleries in 
Brzeźno, Leszek Przyjemski created his most fa-
mous project apart from ‘YES’ Gallery, the Museum 
of Hysterics. Thus, the sixth edition of the festival 
(and the first without Przyjemski’s participation) 
took on the title Hysteria. 

Each year, we also organise walkthroughs of fe-
stival events, guided and narrated by Dorota Kuś. •

Present Performance VI, © Gdańska Galeria Miejska, 
Gdańsk 2019, fot. Bartosz Górka

Grassomania 8, © Gdańska Galeria Miejska, 
Gdańsk 2016, fot. Izabela Uhlenberg
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Barbara Sroka
Instytut Kultury Miejskiej
w przestrzeni Gdańska
The City Culture Institute
in the outdoor space of Gdańsk

Instytut Kultury Miejskiej inspiruje do odkry-
wania miejskich przestrzeni poprzez działania 
artystyczne. Zarówno te, które na stałe wpisują 
się w przestrzeń Gdańska (Kolekcja Malarstwa 
Monumentalnego na Zaspie, Miejsca) jak i te efe- 
meryczne, które zmieniają, interweniują w dane 
miejsce tylko na kilka dni (Narracje, Miejsca).

Murale na Zaspie na trwałe wpisały się w pejzaż 
największego osiedla mieszkaniowego w Gdańsku. 
Pierwsze prace na ścianach szczytowych bloków 
powstały w 1997 roku podczas międzynarodo-
wego festiwalu zorganizowanego przez Rafała 
Roskowińskiego. Idea tworzenia kolekcji na 
Zaspie sięga 2009 roku, kiedy powołano Festiwal 
Malarstwa Monumentalnego Monumental Art, 
którego kuratorem był Piotr Szwabe vel Pisz. 
Podczas ośmiu edycji Festiwalu (2009–2016) 
powstało 38 wielkoformatowych murali artystów 
z całego świata. Do kolekcji dołączyły też prace 
adeptów Gdańskiej Szkoły Muralu. 

Dziś znajdziemy na Zaspie 59 murali autorstwa 
artystów wielu kultur i pokoleń. Ożywiają one 
przestrzeń modernistycznego osiedla, a także 
dają szansę na obcowanie z różnorodnością 
stylów i nurtów współczesnego malarstwa monu-
mentalnego. Spotkamy tu street art, klasyczne 
malarstwo ścienne, malarstwo figuratywne, 
graficzne, sztukę konceptualną, malarstwo 
historyczne oraz czysto dekoracyjne. Także 
mieszkańcy Zaspy zaangażowani są w tworzenie 
kolekcji, w ramach projektu Lokalni Przewodnicy 
i Przewodniczki, podczas cyklicznych spacerów 
przybliżają zwiedzającym historię i założenia 
architektoniczne osiedla, tematykę murali i syl-
wetki artystów.

MIEJSCA to nieregularny cykl minimalistycz-
nych działań artystycznych w przestrzeniach 
rozsianych na mapie Gdańska i napotykanych 

The City Culture Institute inspires the public to 
discover urban spaces through artistic activities: 
both those that turn into a permanent feature 
of Gdańsk (Monumental Art Collection in Zaspa, 
Places) and ephemeral ones, which modify the 
given location and intervene into it, even if for 
just a few days (Narracje, Places).

Huge mural paintings have become a landmark 
of Zaspa – Gdańsk’s largest housing estate. The 
first works made on the gable walls of commu-
nist blocks of flats date back to 1997, when Rafał 
Roskowiński organised an international festival 
in the district. The idea to create a collection in 
Zaspa was born in 2009 with the Monumental 
Art Festival, curated by Piotr Szwabe vel Pisz. 
Eight editions of the Festival (2009–2016) pro-
duced a total of 38 large-format murals created 
by artists from around the world. The collection 
was further expanded by works made by follo-
wers of the Gdańsk School of Mural. 

Today, there are 59 murals in Zaspa, made by 
artists representing many cultures and gene-
rations. They add life to the modernist housing 
estate and provide an opportunity to experience 
a variety of styles and trends shaping contempo-
rary monumental art. In Zaspa, street art meets 
classical wall painting, conceptual art, figurative, 
graphic, historical and purely decorative painting. 
Citizens of Zaspa are also involved in creating 
the collection – within the framework of the 
Local Guides project, they introduce visitors to 
the history and architectural principles of the 
estate, outline the subjects of murals and artist 
profiles during regular walks.

PLACES is an irregular series of minimalist 
art interventions in spaces scattered around 
Gdańsk, unearthed by the curator, Natalia 
Cyrzan. Artists’ works respond to the encounte-
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przez ich kuratorkę Natalię Cyrzan podczas 
poszukiwań. Prace artystów są odpowiedzią na 
zastaną przestrzeń. Pierwsze dwie odsłony cyklu 
w 2017 roku gościły w przestrzeniach zamknię-
tych, które na kilka dni stawały się otwarte dla 
eksploracji artystów i publiczności. 

Scenografią dla Miejsca #1 była nieczyn-
na od dekad stara kotłownia przy ul. Ogarnej, 
w której zaprezentowano projekt Stany sku-
pienia Macieja Chodzińskiego oraz instalację 
dźwiękową Periodicity of Mass Extinctions Pawła 
Kulczyńskiego. Miejsca 2# odkryły nieznane zaka-
marki Królewskiej Fabryki Karabinów na Dolnym 
Mieście. Tym razem, także w pomieszczeniach 
kotłowni Marcin Zawicki stworzył instalację si-
te-specific Życie, którą sam nazwał opowieścią 
o potencji drzemiącej w materii. Towarzyszyły 
jej dźwięki przygotowane przez projekt LASY.

Kolejna odsłona cyklu w 2018 roku, Miejsca 3#, 
wyszły z zamkniętych pomieszczeń i zagościły na 

red space. The first two editions of the series, 
which took place in 2017, were held in closed 
spaces that opened for just a few days, for 
the sole purpose of being explored by artists 
and audiences. 

Places#1 unfolded in the old boiler house at 4 
Ogarna Street, which has been closed for deca-
des. There, visitors could see Maciej Chodziński’s 
project States of Aggregation and hear Paweł 
Kulczyński’s sound installation Periodicity of 
Mass Extinctions. Places #2 revealed unknown 
corners of the Royal Rifle Factory in Gdańsk’s 
Lower Town. This time, also in a boiler room, 
Marcin Zawicki created a site-specific instal-
lation Life, which he called the story about 
potency resting in matter. It was accompanied 
by sounds prepared by LASY project.

Another edition of the series, Places #3 (2018), 
left closed rooms behind and made permanent 
residence in the outdoor space of the former 

Podczas cyklicznych spacerów z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami kolekcję murali na Zaspie zwiedza 
corocznie około 1000 osób, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, fot. Bartek Bańka
The mural collection in Gdańsk-Zaspa is visited by around 1000 people each year during regular walks with Local Guides, 
City Culture Institute, Gdańsk, photo by Bartek Bańka
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stałe w otwartej przestrzeni dawnego urnowego 
cmentarza krematoryjnego, który znajdował 
się na Szubienicznej Górze we Wrzeszczu. 
Ekumeniczne epitafia to pierwsza stała, reali-
zacja Julity Wójcik w Gdańsku. Na dziesięciu 
wykonanych z lastryko płytach artystka ko-
mentuje ekonomiczne aspekty życia i pracy, 
odwołując się do ostrzegawczej funkcji, jaką 
pełniła Szubieniczna Góra. Odnalezienie płyt 
z epitafiami wymaga od widza uważności, aby 
mógł je dostrzec wśród starych nagrobków na 
porośniętym bluszczem wzgórzu.

W przypadku Narracji scenerią dla instalacji 
i interwencji artystycznych są zaułki, ulice, place 
dzielnic Gdańska. Na dwa listopadowe wieczory, 
nieustannie od 2009 roku wspólnie z Gdańską 
Galeria Miejską zapraszamy mieszkańców, 
aby na nowo odkrywali Gdańsk. Ta oparta na 
artystycznym wielogłosie wizualna opowieść 
o Gdańsku, jego wybranej dzielnicy i jej miesz-
kańcach, co roku odnosi się do ducha danego 
miejsca i opowiada inną historię. Wybrana dziel-
nica i jej mieszkańcy stają się bohaterami narracji 
autorstwa lokalnych, polskich i zagranicznych 
artystów. Szczególny nacisk kładziony jest na 
projekty site-specific, które powstały dla kon-
kretnych, wybranych lokalizacji i odwołują się do 
ich przeszłości, współczesności lub przyszłości. 
Festiwal zagościł dotąd na Starym i Głównym 
Mieście oraz na terenie Stoczni Gdańskiej, 
na Dolnym Mieście, Długich Ogrodach, we 
Wrzeszczu, Nowym Porcie, na Biskupiej Górce, 
w Brzeźnie, Oliwie i na Siedlcach. 

Kuratorami Narracji byli: Bettina Pelz (2009–
2011), Steven Matijcio (2012), Rob Garrett (2013), 
Ania Witkowska i Adam Witkowski (2014), Anna 
Smolak (2015), Stach Szabłowski (2016), Anna 
Czaban (2017), Piotr Stasiowski (2018), Sylwia 
Szymaniak i Sarmen Beglarian (2019). •

crematorium cemetery on Szubieniczna Góra 
(‘Gallows Hill’) in Wrzeszcz. Ecumenical Epitaphs 
is Julita Wójcik’s first permanent installation in 
Gdańsk. The artist’s comments on the economic 
aspects of life and work on ten terrazzo tomb-
stones, referring to the cautionary function of 
Szubieniczna Góra. Visitors need to be attentive 
to find the epitaphs, hidden among old tombsto-
nes on the hill overgrown with ivy.

In the case of NARRACJE, art interventions 
and installations take place in the streets, squ-
ares and various nooks and crannies of different 
districts of Gdańsk. The City Culture Institute 
and Gdańsk City Gallery invite residents to re-
discover various locations of Gdańsk over the 
course of two November evenings. The festival 
has taken place annually since 2009. This vi-
sual narrative about Gdańsk, its districts and 
residents, a polyphony of artist voices, tells a dif-
ferent story each year, each time building on the 
spirit of the given place. The urban quarter and 
its inhabitants transform into the protagonists 
of a narrative created by local, Polish and inter-
national artists. Particular emphasis is placed 
on site-specific projects, created for selected 
locations and referring to their past, present or 
future character. So far, the festival has taken 
place in the Old and Main Town and around the 
Gdańsk Shipyard, in Lower Town, Długie Ogrody, 
Wrzeszcz, Nowy Port, Biskupia Górka, Brzeźno, 
Oliwa and Siedlce. 

NARRACJE were curated by: Bettina Pelz 
(2009–2011), Steven Matijcio (2012), Rob Garrett 
(2013), Ania Witkowska and Adam Witkowski 
(2014), Anna Smolak (2015), Stach Szabłowski 
(2016), Anna Czaban (2017), Piotr Stasiowski 
(2018), Sylwia Szymaniak and Sarmen Beglarian 
(2019). •

Publikacja „Miasto i sztuka. Ręcznik ekstra”, powstała dzięki dotacji Miasta Gdańska w ramach 
projektu: Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka 2020 w ramach zadania Sztuka w przestrzeni 
publicznej Miasta Gdańska.
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