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Bulwar Xawerego Dunikowskiego / Morskie Oko / 
Czarny Potok / Mieszkanie Gepperta 
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The motto of the eleventh edition of the survival 
Art Review was ‘We’re sailing!’. This sentence was 
uttered in a well-known scene of Roman Polański’s 
first feature film Knife in the Water, in which a young 
man, holding on to a spar of a sailing boat, liter-
ally ‘walks’ on the water and shouts enthusiastically 
‘We’re sailing!’. His passionate exclamation was an 
expression of affirmation of the world, which lets us 
believe that ‘everything is possible’. Its opposite, the 
cynical comment made by a woman sitting comfort-
ably on the deck, ‘Sure, for sailing’s sake’, expressed 
the speaker’s tiredness of life and her conformist 
attitude.

Opposing ways of thinking about identical phenomena 
were amongst the characteristic features of this year’s 
survival. The artists were inspired by the variety of forms 
that water can take, and its rich symbolism. Among the 
subjects they addressed, in a more or less straightforward 
manner, were the flow of time (and not only), the mixing 
of stories and ideas, purpose and unplanned drifting, or 
vitality and the inevitable vanishing.

The venue for this year’s edition was the Xawery Duni- 
kowski Boulevard, an embankment along the Oder 
which forms a picturesque refuge right in the city cen-
tre, together with the edifice of the Academy of Fine 

PŁYNIEMY!  
 WE'rE SaIlINg! 
 

Kuratorzy Przeglądu / Curators of the Review

Hasłem przewodnim 11. edycji Przeglądu Sztuki  
survival było, zaczerpnięte z filmu Nóż w wodzie 
Romana Polańskiego, zawołanie „Płyniemy!”. 
W powszechnie znanej scenie z pierwszego pełnome-
trażowego filmu światowej sławy polskiego reżysera 
bohater, młody chłopak, trzymając się poziome-
go drzewca masztu, dosłownie „biegnie” po wodzie, 
wykrzykując owo entuzjastyczne „Płyniemy!”. Ten 
radosny okrzyk to wyraz afirmacji świata, która 
pozwala wierzyć, że „wszystko jest możliwe”. Nato-
miast jego przeciwieństwo, cyniczne stwierdzenie 
„Płynie się, aby płynąć”, wypowiedziane przez kobie-
tę siedzącą wygodnie na pokładzie łodzi, wyraża zmę-
czenie życiem i konformistyczną postawę bohaterki.

Przeciwstawny sposób myślenia o tych samych zjawiskach 
był jedną z cech charakterystycznych tegorocznego survi-
valu. Inspiracją dla artystów była woda, a także wielość 
i różnorodność jej przejawów wraz z ich szeroką, mniej 
lub bardziej oczywistą, symboliką. Upływ (czasu), miesza-
nie się historii, opowieści, idei, celowość i przypadkowy 
dryf, witalność i nieuniknione zanikanie – to tylko niektóre 
z podjętych tematów.

Tegoroczna edycja survivalu odbyła się przy nadodrzań-
skim Bulwarze Xawerego Dunikowskiego, który – wraz 
z przylegającym do gmachu Akademii Sztuk Pięknych 
im. E. Gepperta placem, pobliskim Wzgórzem Polskim 

Michał Bieniek, anna kołodziejczyk

i Zatoką Gondoli – tworzy malowniczy zaułek w centrum 
miasta. Ponadto część artystycznych realizacji i specjal-
nych pokazów została zrealizowana w rozproszonych 
i oddalonych względem siebie lokalizacjach – na położo-
nym w dzielnicy Zacisze stawie Czarny Potok, na pobliskim 
kąpielisku Morskie Oko, w galerii Mieszkanie Gepperta czy 
na łodziach i stateczkach pływających po Odrze. 

Z uwagi na swoje hydrologiczne ukształtowanie Wrocław 
był na przestrzeni wieków nazywany „Wenecją Północy”. 
Przepływająca przez miasto Odra od zawsze wpływała 
na kształt jego zagospodarowania przestrzennego – nie 
przypadkiem więc rzeka stała się osią tematyczną „wod-
nej” edycji wrocławskiego Przeglądu. Rekreacyjne funkcje 
Odry, jej oddziaływanie na urbanistykę, wielość związa-
nych z nią faktów i trudnych do zweryfikowania legend – 
wszystko to w istotny sposób wpływało na kształt 
artystycznych realizacji. Szczególnie ważne w kontek-
ście Wrocławia okazało się odniesienie do niszczycielskiej 
mocy żywiołu wody, prowadząc artystów i publiczność do 
wspomnienia tak zwanej Powodzi Stulecia z 1997 r. 

W niniejszym katalogu zamieściliśmy fotografie kilkudzie-
sięciu artystycznych realizacji zaprezentowanych podczas 
11. edycji survivalu, opatrując je komentarzami Joanny 
Kobyłt, Anny Stec, Pawła Jarodzkiego, Antoniego Burzyń-
skiego, Daniela Brożka, Wojciecha Pukocza i naszymi 
własnymi. Mamy nadzieję, że powstały w ten sposób prze-
wodnik po Przeglądzie, wzbogacony dodatkowo o szersze, 
pogłębione teksty, czy to prezentujące Scenę Dźwiękową 
survivalu, podsumowujące zrealizowane wykłady i debaty, 
omawiające realizacje wideo pokazane w sekcji douBle 
dreaM, czy też zbierające w całość rozproszone wątki 
tematyczne i tropy myślowe tego złożonego projektu, 
okaże się interesujący i użyteczny dla Czytelnika. 

Dziękujemy wszystkim artystom, 
współpracownikom i publiczności, która 
zechciała popłynąć z nami w tę podróż.

Arts, the Polish Hill, and the Gondola Bay. Moreover, 
some of the works and special events were carried out in 
more distant and scattered locations, including the Black 
Stream pond in Zacisze, the Morskie Oko bathing beach, 
the Mieszkanie Gepperta gallery, and boats and ships on 
the Oder.

Due to its hydrologic properties, over the centuries 
Wrocław has come to be known as Venice of the North. 
The Oder has always influenced urban planning, so it 
comes as no surprise that the river became the pivotal 
subject of this ‘aquatic’ edition of the Review. The inspi-
ration for the artworks was provided chiefly by the rec-
reational potential of the Oder, the river’s impact on the 
city, and the numerous facts and unverifiable stories con-
cerning it. In the context of Wrocław, it was particularly 
important to subject the destructive powers of water to 
artistic interpretation, which brought back the memories 
of the 1997 ‘Flood of the Century’ in full force.

This catalogue contains photographs of more than forty 
artworks that were presented during the eleventh edi-
tion of survival, accompanied by commentary pro-
vided by Joanna Kobyłt, Anna Stec, Paweł Jarodzki, 
Antoni Burzyński, Daniel Brożek, Wojciech Pukocz, and 
ours. We hope that this guide to the Review, which also 
includes a presentation of survival’s Sound Art Forum, 
a summary of lectures and debates, a description of vid-
eos shown as part of the douBle dreaM section, and sev-
eral texts synthesising the various threads and tropes that 
emerged during this complex project, will prove interest-
ing and useful to the reader.

We would like to thank all the artists, 
collaborators, and visitors, who embarked on 
this journey with us. 
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(przedstawiciel Rady Osiedla Kozanów / representative of 
the Kozanów housing estate), Jerzego Sznercha (przed-
stawiciel Rady Osiedla Nadodrze / representative of the 
Nadodrze housing estate), Maria Wiernikowska (dzienni-
karka / a journalist). prowadzenie / Moderator: Katarzyna 
Kajdanek (dr / PhD). Miejsce / venue: barka w Zatoce 
Gondoli / barge in the Gondola Bay

12:00 – 14:00 / 12 p.m. – 2 p.m.
Warsztaty realizacji nagrań terenowych – mapa dźwiękowa 
wrocławskiej Odry / Field recording workshop – sound 
map of the Oder in Wrocław. Olga Kaniewska, Andrzej 
Koper. Miejsce / venue: Akademia Sztuk Pięknych / Acad-
emy of Fine Arts and Design, pl. Polski 3/4

12:00 / 12 p.m.
Oprowadzenie kuratorskie / Curators’ tour of the exhi- 
bition. start: Klub Festiwalowy / Festival Club

13:00 — 14:30 / 1 p.m. — 2:30 p.m.
Przepływy, trans-fuzje, erozje. O granicach i (nie)możliwo-
ści ich przekraczania / Flows, Trans-fussions, Erosions. On 
Boundaries and the (Im)possibility of Transgressing Them. 
Dyskusja o  transgranicznej tożsamości / Discussion on 
Transborder Identity. uczestnicy / participants: Beata 
Halicka (dr hab. / PhD), Mirosława Zielińska (dr / PhD).  
prowadzenie / Moderator: Marek Pawlak (dr / PhD). Dys-
kusja tłumaczona na język angielski / Discussion translated 
into English. Miejsce / venue: barka w Zatoce Gondoli / 
barge in the Gondola Bay

15:00 — 16:30 / 3 p.m. — 4:30 p.m.
Meandry sztuki / Meanders of Art. Dyskusja o rzecznych 
motywach w sztuce oraz instalacjach artystycznych 
lokowanych na / w pobliżu wody / Discussion on the motif 
of the river in art and art installations situated in / on the 
water. uczestnicy / participants: Cecylia Malik, Christian 
Gracz, Aleksandra Jach. prowadzenie / Moderator: Magda-
lena Worłowska. Dyskusja tłumaczona na język angielski / 
Discussion translated into English. Miejsce / venue: Akade-
mia Sztuk Pięknych / Academy of Fine Arts and Design, 
pl. Polski 3/4

17:00 / 5 p.m.
Oprowadzenie kuratorskie / Curators’ tour of the exhi- 
bition. start: Klub Festiwalowy / Festival Club

17:00 — 19:00 / 5 p.m. — 7 p.m.
Projekcja filmu Raquel Castro Soundwalkers. Dyskusja 
o audiosferze Wrocławia / Screening of Raquel Castro’s 

film Soundwalkers. Discussion about the soundscpe of 
Wrocław. uczestnicy / participants: Robert Losiak, Tomasz 
Sielicki, Aleksandra Wasilkowska. Dyskusja tłumaczona 
na język angielski / Discussion translated into English. 
prowadzenie / Moderator: Krzysztof Marciniak. Miejsce / 
venue: Akademia Sztuk Pięknych / Academy of Fine Arts 
and Design, pl. Polski 3/4
 
2 5 .0 6  (WTOREK / TUESDAY)

18:00 / 6 p.m.
Prezentacja instalacji Michała Smandka Nothing More, 
Nothing Less / Presentation of Michał Smandek’s instal-
lation Nothing More, Nothing Less. Miejsce / venue: staw 
„Czarny Potok” na Zaciszu / ‘Czarny Potok’ pond in 
Zacisze

2 6 .0 6  (ŚRODA / WEDNESDAY) 

18:00 / 6 p.m.
Wernisaż wystawy No water on the other edge, Luis  
Plácido Costa, Andreia Santana / Vernissage of Luis 
Plácido Costa and Andreia Santana’s exhibition No Water 
on the Other Edge. Miejsce / venue: galeria Mieszkanie Gep-
perta / Mieszkanie Gepperta gallery, Ofiar Oświęcimskich 
1/2. wystawa otwarta / exhiBition open: 26.06 – 5.07, we 
wtorki, czwartki i piątki od 16:00 do 19:00 / Tuesdays, 
Thursdays and Fridays from 4 p.m. to 7 p.m.

19:00 / 7 p.m.
Zobacz! Gramatyka widzialności w strategiach kurator-
skich / Look! The Grammar of Visibility in Curators' Strate-
gies. Wykład Katarzyny K. Górskiej w ramach DYSKU 
Gepperta / Katarzyna K. Górska’s lecture as part of the 
DYSK Gepperta series. Miejsce / venue: galeria Mieszkanie 
Gepperta / Mieszkanie Gepperta gallery, Ofiar Oświęcim-
skich 1/2

3 0 .0 6  (NIEDZIELA / SUNDAY)

20:00 / 8:00 p.m.
Zamknięcie 11. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL / 
Closing of the 11th edition of the SURVIVAL Art Review. 
Styks, performans Jakuba Słomkowskiego i Loïca Ber-
tranda / Styx – Jakub Słomkowski and Loïco Bertrand’s 
performance. Miejsce / venue: kąpielisko Morskie Oko / 
Morskie Oko bathing beach

2 1 .0 6  (PIĄTEK / FRIDAY)

16:00 – 19:00 / 4 p.m. – 7 p.m.
Warsztaty realizacji nagrań terenowych – mapa dźwiękowa 
wrocławskiej Odry / Field recording workshop – sound 
map of the Oder in Wrocław. Olga Kaniewska, Andrzej 
Koper. Miejsce / venue: Akademia Sztuk Pięknych / Acad-
emy of Fine Arts and Design, pl. Polski 3/4

19:00 / 7 p.m.
Wernisaż 11. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL / 
Vernissage of the 11th edition of the SURVIVAL Art 
Review. Miejsce / venue: Bulwar Xawerego Dunikowskiego, 
Kafe Szalet, Klub Festiwalowy / Festival Club

21:30 / 9:30 p.m.
Oznaczone miejsce / The Marked Place. Live act – muzyka 
i film „na żywo” / live act – ‘live’ music and film. Wojciech 
Pukocz (wideo / video), Michał Sikorski, Kasper Minciel 
(muzyka / music). Miejsce / venue: wzgórze przy pl. Pol-
skim / hill near pl. Polski

2 2 .0 6  (SOBOTA / SATURDAY)

10:00 – 16:00 / 10 a.m. – 4 p.m.
Warsztaty realizacji nagrań terenowych – mapa dźwiękowa 
wrocławskiej Odry / Field recording workshop – sound 
map of the Oder in Wrocław. Olga Kaniewska, Andrzej 
Koper. Miejsce / venue: Przystań Hala Targowa / Hala 
Targowa Marina

12:00 / 12 p.m.
Oprowadzenie kuratorskie / Curators’ tour of the exhi- 
bition. start: Klub Festiwalowy / Festival Club

12:00 / 12 p.m.
Temat: RZEKA / On the RIVER. Rejs po Odrze z udziałem 
prof. Adama Groblera z wyjątkowymi filozoficznymi, 
kulturoznawczymi opowieściami o rzece / Cruise on the 
Oder with Prof. Adam Grobler, who will share unique 
philosophical and culture-related tales about the river. 
prowadzenie / Moderator: Bartek Lis. Miejsce / venue: 
Przystań Piaskowa 

15:00 — 16:00 / 3 p.m. — 4 p.m.
Fotogeniczność rzeki / Photogenicity of the River. Prezen-
tacja zdjęć Odry z autorskim komentarzem fotografa 
Mikołaja Nowackiego / Presentation of photographs of 
the Oder by Mikołaj Nowacki with the author’s commen-
tary. prowadzenie / Moderator: Bartek Lis. Miejsce / venue: 

Akademia Sztuk Pięknych / Academy of Fine Arts and 
Design, pl. Polski 3/4

16:30 — 17:30 / 4:30 p.m. — 5:30 p.m.
Wszystko płynie… architektura też / Everything Flows… 
Architecture Too. Alejandro Capdevilla – kataloński archi-
tekt mieszkający w mobilnym domu na rzece we Wro-
cławiu opowie o najciekawszych projektach architek-
tonicznych umiejscowionych na wodzie / Alejandro 
Capdevilla – a Catalan architect living on a boathouse – 
talks about the most interesting architectural project on 
the water. Wykład tłumaczony na język polski / Lecture 
translated into Polish. Miejsce / venue: Akademia Sztuk 
Pięknych / Academy of Fine Arts and Design, pl. Pol-
ski 3/4

17:00 / 5 p.m.
Oprowadzenie kuratorskie / Curators’ tour of the exhi- 
bition. start: Klub Festiwalowy / Festival Club

17:00 — 19:00, 20:00 — 22:00 / 
5 p.m. — 7 p.m., 8 p.m. — 10 p.m.
Działania w audiosferze miejskiej – projekcje dźwiękowe 
z łodzi / Actions in the city soundscape – sound projec-
tions from a boat. Marek Brandt, Paweł Kowzan + Konrad  
Gmurek, Paweł Kulczyński, Wojciech Kucharczyk, Gaap 
Kvlt, Gerard Lebik. trasa / route: Bulwar Xawerego Duni-
kowskiego – Most Pokoju – Most Grunwaldzki – Wybrzeże 
Stanisława Wyspiańskiego – ZOO

18:00 — 19:30 / 6 p.m. — 7:30 p.m.
Jakie zmiany nad Odrą? – Jakie Nadodrze? / Changing the 
Oder – Changing Nadodrze. Dyskusja o mieście i rzece, 
oraz wzajemnym korzystaniu ze swych kulturowych i spo-
łecznych potencjałów / Discussion about the city and the 
river, and how to use their cultural and social potential for 
mutual benefit. uczestnicy / participants: Maja Zabokrzy-
cka, Przemysław Filar i Bogna Świątkowska. prowadzenie / 
Moderator: Wojciech Kębłowski. Miejsce / venue: Infopunkt 
Nadodrze, Łokietka 5

2 3 .0 6  (NIEDZIELA / SUNDAY)

11:00 — 12:30 / 11 a.m. — 12:30 p.m.
Powódź 1997 – niepowtarzalne połączenie karnawału z obo-
zem ciężkiej pracy. Czy Wielka Powódź stworzyła wrocła-
wian? / The 1997 Flood – Unique Combination of Carnival 
and Labour Camp. How did the Great Flood influence the 
inhabitants of Wrocław? uczestnicy / participants: Jacek 
Pluta (socjolog, dr / PhD, a sociologist), Henryk Macała 
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18. 
Luis Plácido Costa, 
Andreia Santana
Borda d’Água / 
Water’s Edge
interwencja, instalacja / 
intervention, installation

19. 
Anna Maria Brandys, 
Magdalena Kleszyńska
Bez tytułu (mech) /
Untitled (Moss)
obiekty, interwencja / 

objects, intervention 

20. 
Piotr Flądro
Duża ryba zjada małą rybę / 
Big Fish Eats Little Fish
instalacja wideo /  
video installation

21. 
Szymon Wojtyła
Akwarium publiczne / 
Public Aquarium
obiekt / object

22. 
Krzysztof Furtas
Falochrony / Breakwaters
instalacja / installation 

23. 
Mira Boczniowicz
Archeologia Odry 
„Cytat Ewidentny” / 
Archeology WROH2O 
‘The Obvious Quote’
akcja, wideo / action, video 

24. 
Tomasz Bajer
Unterwasser Stadt
interwencja, instalacja / 
intervention, installation

25. 
Krystian Czaplicki 
(truth)
Wrocław 2013
obiekt, performans / 
object, performance

26. 
Agata Garbacz
Czuję się bezpiecznie /  
I Feel Safe
instalacja, performans / 
installation, performance

27. 
Dominika Uczkiewicz, 
Marta Szmyd
Nad rzeką, która jest / 
On a River Which Is
interwencja, tekst / 
intervention, text

28. 
Maja Wolińska 
Zacieranie / Fading Away
instalacja wideo / 
video installation

29. 
Oznaczone miejsce / 
The Marked Place
live act – muzyka i film „na 
żywo” / live act – ‘live’ music 
and film
wideo / video: Wojciech 
Pukocz; muzyka / music: 
Michał Sikorski [elektronika, 
saksofon / electronics, 
saxophon], Kasper Minciel 
[bas / bass], Grzegorz 
Szustak [perkusja / drums]

30. 
Tymon Nogalski
Przeprawa / Crossing
instalacja, akcja / installation, 
action

31. 
Paweł Marcinek
Zapomniane przedmioty /  
Forgotten Objects
instalacja / installation

32. 
Grzegorz Łoznikow
97
instalacja / installation

33. 
Tomasz Matuszak
Ofelia / Ophelia
instalacja / installation

34. 
Klaudia Korzonek
Od 10:00 do 15:00 / 
From 10 a.m. to 3 p.m.
performans / performance

35. 
Magda Grzybowska
Lilie wodne / Water Lilies
obiekty na wodzie, instalacja / 
objects on water, installation

36. 
Paweł Marcinek
Wenecja Północy /  
Venice of the North
obiekt / object

praca rozproszona /
scattered work 
Paweł Kowzan
Strefa zgniotu / 
The Crumple Zone
instalacja urojona /  
imaginary installation

37. 
Jolanta Wagner
„Wszystko płynie” z cyklu 
„Inwentaryzacja rzek” / 
‘Everything Flows’, from 
the cycle ‘Inventorying 
Rivers’
instalacja, tekst /  
installation, text 
pomoc techniczna / technical 
assistance: Wojciech 
Lewandowski

 1. 
Projekcja dźwiękowa 
z łodzi / Sound projection 
from the boat 
Paweł Kulczyński, Wojciech 
Kucharczyk, Gaap Kvlt, 
Gerard Lebik, Konrad 
Gmurek + Paweł Kowzan

 2. 
Marek Brandt
Music for Birds
instalacja dźwiękowa / sound 
installation

38. 
Michał Smandek
Nothing More, 
Nothing Less
instalacja / installation

39. 
Jakub Słomkowski, 
Loïc Bertrand
Styx
performans / performance

40. 
Luis Plácido Costa, 
Andreia Santana
No Water on the Other 
Edge
instalacja / installation

01. 
Marta Szmyd
If You Listen, You Can
Hear it Call
instalacja dźwiękowa na 
Moście Piaskowym /  
sound installation on Piaskowy 
Bridge

02. 
Agnieszka Popek-Banach, 
Kamil Banach
Płyniemy / 
We’re Sailing
obiekt / object

03. 
Joanna Jopkiewicz, 
Paweł Borkowski
Paraznaki / Parasigns
obiekty, projekt rozproszony / 
objects, scattered project

04. 
Agnieszka Popek-Banach, 
Kamil Banach
Powodzi się / 
Flooding Us
instalacja / installation

05. 
Paweł Modzelewski 
S.O.S
instalacja na wodzie / 
installation on water

06. 
Szymon Hanczar
12m2

interwencja w nabrzeże 
Ostrowa Tumskiego / 
intervention in a wharf in 
Ostrów Tumski

07. 
Dy Tagowska
Breslauer Frauenbad
obiekt / object

08. 
Sandro Porcu 
Waterbottle 2010
instalacja / installation

09. 
Michael Merkel
Schmelzwasser / 
Meltwater[s]
instalacja, akcja /  
installation, action 

10. 
Joanna Szumacher
Tam i z powrotem / 
There and Back
obiekt na wodzie / 
object on water

11. 
Agata Kapiczyńska,  
Damian Gaik
Sytuacja pozornie 
niemożliwa / 
Seemingly Impossible 
Situation
obiekt, dźwięk / 
object, sound

12. 
Tomasz Domański
Pomnik pamięci:  
NURKOM GŁĘBINOWYM / 
DEEP-SEA DIVER  
Memorial
interwencja w obiekt zastany / 
intervention in an existing 
object

13. 
Luiza Zimerman
Rozedrganie fal /  
Vibrating Waves
obiekt / object
pomoc techniczna /  
technical assistance:  
Marcin Lewandowski

14. 
Michał Sikorski
Wzgórze wspomnień / 
Memories Hill
obiekty, instalacja /  
objects, installation

15. 
Piotr Kmita
Fontanna multimedialna / 
Multimedia Fountain
obiekt / object 

16. 
Anna Kołodziejczyk
Mixed Media
instalacja / installation 

17. 
Przemysław Paliwoda
Woda z Wisły / 
The Vistula Water
instalacja, performans / 
installation, performance
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FOSA PRZY GALERII DOMINIKAŃSKIEJ /
MOAT NEAR GALERIA DOMINIKAŃSKA

Prezentacja prac wideo w cyklu doUBLe dreaM / 
A presentation of video works from the DOUBLE 
DREAM series 

artyści / artists: Łukasz Gronowski, Untitled Works; Aki 
Nakazawa, Sui Sha Shi / Water-graphed Portrait, Mizu Wo 
Omou / Image of Water; Youki Hirakawa, Double Dream; 
Seoungho Cho, Blue Desert; Mihai Grecu, Coagulate; 
Marius Leneweit & Rocio Rodriguez, …niland 1, …niland 2; 
Kurt D’Haeseleer, Fossilization 
kurator / curator: Małgorzata Sobolewska 
Miejsce / venue: hol główny Akademii Sztuk Pięknych, 
I piętro, main hall of the Academy of Fine Arts and 
Design, first floor, pl. Polski 3/4
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Most Zaleski
Stanisława Moniuszki
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GALERIA MIESZKANIE GEPPERTA / MIESZKANIE GEPPERTA GALLERY 
Ofiar Oświęcimskich 1/2
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WrOH2O1   
11. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL,
Wrocław, 22–30.06.2013

1 Fragment tytułu pracy Miry Boczniowicz (Archeologia Odry. 
„Cytat ewidentny” / Archeology WROH2O „The Obvious Quote”), 
prezentowanej podczas 11. edycji Przeglądu Sztuki survival.

WrOH2O1  
11th edition of the SURVIVAL Art Review,
Wrocław, 22–30 June 2013

1 Part of the title of Mira Boczniowicz’s work (Archeology 
WROH2O ‘The Obvious Quote’), presented during the 11th 
edition of the survival Art Review.

Co roku, już od 11 lat, Przegląd Sztuki survival zajmuje inną przestrzeń Wro-
cławia, wydobywając na światło dzienne jej walory, a niekiedy – niedoskonało-
ści. Każdej edycji towarzyszy też inna myśl przewodnia i uzupełniające ją hasło. 
Tym razem głównym tematem Przeglądu stała się woda oraz (jak komentują 
kuratorzy) zagadnienie „(…) obecności rzeki w mieście wraz z jej życiodajnym, 
jak i unicestwiającym charakterem”. Dlatego też 11. edycja survivalu została 
usytuowana wzdłuż jednego z nadodrzańskich traktów spacerowych, na terenie 
Bulwaru Xawerego Dunikowskiego, w sąsiedztwie wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Hasłem tegorocznej odsłony stało się zawołanie „Płyniemy!”, zapoży-
czone z filmu Nóż w wodzie Romana Polańskiego.

It has been for the last 11 years that the survival Art Review has been fill-
ing in a new space in Wrocław on a yearly basis in order to emphasise its advan-
tages or – at times – imperfections. Each subsequent edition is accompanied by 
a keynote and a motto which complements it. This time, water became the main 
theme of the Review, together with the notion of “(…) the presence of a river in 
cityscape and its simultaneously life-giving and destructive powers”, as the cura-
tors put it. For that reason the venue for the 11th edition of survival was an 
embankment of the Oder, near Xawery Dunikowski Boulevard and the Academy 
of Fine Arts and Design. The motto of this year’s event was We’re Sailing!, bor-
rowed from Roman Polański’s film Knife in the Water.

Woda od zawsze fascynowała artystów, starających 
się przedstawić jej piękno i uchwycić zmienny charak-
ter. Próbę ukazania niezwykłości tego żywiołu w sztuce 
dostrzec można szczególnie w rzeźbie czy architektu-
rze – od form małej architektury, takich jak miejskie 
fontanny, po monumentalne i spektakularne założenia 
architektoniczne, których znaczącym elementem jest 
woda. W malarstwie fascynacja ulotnością i pięknem 
wodnych zjawisk staje się szczególnie widoczna dopiero 
u Williama Turnera, który jak nikt inny potrafił uchwy-
cić zjawisko zmiany stanu skupienia wody – od stanu 
ciekłego ku parze wodnej, czy później u impresjonistów, 
usiłujących zatrzymać na płótnie ślizgające się po po-
wierzchni wody światło. Jednak dopiero rozwój fotogra-
fii dał malarstwu możliwość wyjątkowo precyzyjnego 
odwzorowania na płótnie ulotnych momentów z wodą 
w roli głównej (np. obraz Bigger Splash Davida Hockneya 
został namalowany na podstawie fotografii). Rozwój na-
uki i technologii daje zatem sztuce współczesnej coraz 
większe możliwości, pozwalające uchwycić żywiołowość 
i efemeryczność fenomenu, jakim jest woda.

Water has always mesmerised artists, who struggled to 
capture its beauty and transience. The uniqueness of 
the element is particularly noticeable in sculpture and 
architecture – be it small forms such as city fountains 
or gigantic and spectacular landscaping. In painting, it 
was William Turner who was fascinated by the fleeting-
ness and beauty of aquatic phenomena and mastered 
the art of depicting the changes in water’s state of ag-
gravation, from its liquid to gaseous form; later, the 
Impressionists attempted to capture the light skimming 
water surfaces on canvas. But only when photography 
emerged were painters given the possibility of repro-
ducing in detail the fleeting moments featuring water 
(as it was the case with David Hockney’s Bigger Splash, 
which was painted from a photograph). Hence, scien-
tific and technological progress provides contemporary 
art with ever greater possibilities to seize the spontane-
ity and ephemerality of the element.

During this year’s edition of survival, these pos-
sibilities were especially evident in video works, e.g. 
the Double Dream series (curated by Małgorzata 

anna stec

Współpraca kuratorska 
przy Przeglądzie / Curatorial 
collaboration during the 
Review

Podczas tegorocznej edycji Przeglądu Sztuki survi-
val owe możliwości szczególnie widoczne były w pre-
zentowanych pracach wideo np. w serii Double Dream 
(opracowanej przez kuratorkę Małgorzatę Sobolew-
ską), w instalacji pt. Rozedrganie fal Luizy Zimerman, czy 
w imponującej pracy wideo Mai Wolińskiej pt. Zacieranie 
(wykonanej w rzeczywistości dla 7. edycji Przeglądu), 
pokazanej w tym roku w ruinach nowożytnego Bastionu 
Ceglanego. Większość artystów zdecydowała się jednak 
na podjęcie tematu wody, skupiając się na tym, co w da-
nym obszarze zastane (co jest zresztą zabiegiem typo-
wym dla survivalowych praktyk).

Do tematu wody i obecności rzeki w mieście ar-
tyści podeszli w różnorodny sposób – jedni, postrze-
gając wodę w sposób sentymentalny, skupili się na jej 
romantycznej symbolice, bazując w głównej mierze na 
malowniczości rzeki w mieście. Inni podkreślili jej szko-
dliwy charakter, ukazując wodę jako element zagroże-
nia. Jeszcze inni podjęli grę z odbiorcą, prowokując go 
do interakcji. Na tegorocznym Przeglądzie nie zabrakło 
oczywiście odniesień do historii miasta oraz ironicznych 

Sobolewska), Luiza Zimerman’s installation Vibrating 
Waves, or Maja Wolińska’s impressive video Fading Away 
(which was in fact prepared for the 7th edition of the 
Review), shown this year in the ruined Bricklayers' Bas-
tion. The majority of artists, however, attempted to face 
the subject of water by focusing on that had already 
existed in the area (which is, after all, survival’s custom-
ary practice).

The subject of water and the presence of a river in 
the cityscape was addressed by the artists in a variety 
of ways. Some of them perceived water in a sentimental 
way and focused on its romantic symbolism by draw-
ing on the picturesqueness of the river in the city; oth-
ers highlighted its destructive character and presented 
water as a threat. And there were those who took up 
the challenge of provoking interaction with the audi-
ence. During this year’s edition there was no shortage 
of references to the history of the city and ironic com-
ments on the existing reality. Some artists skimmed the 
surface of the subject of water while others explored 
it in depth. Among the latter was Mira Boczniowicz. 
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komentarzy do zastanej rzeczywistości. Niektórzy po-
traktowali temat wody powierzchownie, inni postano-
wili dogłębnie go zbadać. Taką dogłębną interpretacją 
tematu (dosłownie i w przenośni) była m.in. propozy-
cja Miry Boczniowicz. Artystka, w pracy pt. Archeologia 
Odry „Cytat Ewidentny” przybliżyła wrocławianom to, co 
odległe i niedostępne – skryte pod powierzchnią wody: 
w klubie festiwalowym obejrzeć można było sfilmowane 
przez nurków dno Odry i odkryć tajemnice płynącej 
przez Wrocław rzeki.

Tegoroczny survival, w przeciwieństwie do po-
przedniej edycji, został ulokowany w samym centrum 
Wrocławia. Zwiedzanie (a dla znacznej części odbior-
ców – przypadkowe spotkanie ze sztuką) można było 
rozpocząć już na Moście Piaskowym – niezwykle gwar-
nym i hałaśliwym punkcie w centrum miasta.

Niewielki most, łączący Wyspę Piaskową z Bulwarem 
Dunikowskiego, znany jest z dużego natężenia ruchu – 
przejeżdżają tędy nie tylko samochody, ale i tramwaje. 
Tędy też codziennie tłumy wrocławian zmierzają ku Hali 
Targowej lub w kierunku Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Chociaż z mostu rozpościera się niezwykle atrakcyjny 
widok na Odrę i jej wybrzeża, mało kto zatrzymuje się 
w tym miejscu, by podziwiać widoki.

Jedna z survivalowych prac zmuszała jednak do 
zatrzymania się na moście. Pośród szumu przemiesz-
czających się tamtędy pojazdów można było usłyszeć 
łagodne, kontrastujące z codziennym hałasem dźwięki. 
Znany wszystkim, aksamitny i pełen spokoju głos Marylin 
Monroe nucił słowa: „If you listen, you can hear it call, / 
Wailaree...Wailaree... / There is a river / Called the River 
of No Return  / Sometimes it’s peaceful / And someti-
mes wild and free”. 

Prosty, aczkolwiek niezwykle „malowniczy” zabieg 
artystki – Marty Szmyd – pt. If You Listen, You Can Hear 
it Call, skłaniał przechodnia, by przystanąć i oddać się 
chwilowej zadumie. Wprowadzał on romantyczny na-
strój i budził miłosne skojarzenia (to o utraconej miłości 
śpiewa w końcu Monroe), przypominając sobie jednak 
tragiczną historię artystki wykonującej utwór, nie spo-
sób było nie poddać się uczuciu melancholii. 

Łagodne dźwięki piosenki River With No Return 
stały się ciekawym uzupełnieniem dla kolejnej pracy 
widocznej z mostu. Przymocowany do brzegu rzeki 
czarny obiekt – łódź, kształtem przypominająca sarko-
fag (autorstwa Agnieszki Popek-Banach i Kamila Bana-
cha) – mógł budzić skojarzenia z mitologią: z ostatnią 
i bezpowrotną przeprawą przez Styks. Osobliwy obiekt 
artyści opatrzyli ironicznym tytułem, będącym zapoży-
czeniem hasła tegorocznej edycji – „Płyniemy”. Łódź, jak 

się potem okazało, przywoływała jednak mniej metafo-
ryczne, a bardziej dosłownie skojarzenia, a pośród więk-
szości przypadkowych przechodniów wzbudziła wręcz 
uczucie trwogi. Artystom udało się zatem ukazać, że 
obecność rzeki w mieście może przynosić nie tylko es-
tetyczne doznania i idylliczne skojarzenia. 

Malowniczość rzeki i romantyczną symbolikę wody 
w swej pracy wykorzystała także Magda Grzybowska. 
Instalacja pt. Lilie wodne – damskie, kwieciste i koliste 
spódnice – dryfowała na tafli wody Zatoki Gondoli, uro-
kliwej przystani dla kajaków z ponadstuletnią historią, 
położonej w sąsiedztwie Bulwaru.

Także w Zatoce Gondoli umieszczona została praca 
pt. Ofelia Tomasza Matuszaka. Artysta odtworzył ma-
larskie przedstawienie tonącej Ofelii, autorstwa Johna 
Everetta Millaisa. Wzbogacił także malowniczą scenę 
o własny, postmodernistyczny komentarz – z brzegu za-
toki tonącej Ofelii przypatrywali się plastikowy króliczek 
i ogrodowy krasnal. Mimo tego „mrugnięcia okiem” 
w stronę odbiorcy praca wywołała wiele niepokoju 
i zamieszania wśród przypadkowych widzów, a skoja-
rzenia z malarstwem prerafaelitów nie okazały się tak 
oczywiste.

Inną pracą wykorzystującą malowniczość nabrzeża 
Odry była instalacja Szymona Hanczara. Mozaika z lu-
sterek wielkości cegiełek, zamontowana na murze opo-
rowym na przeciwległym do Bulwaru Dunikowskiego 
brzegu Odry, odbijała wodę, roślinność, przepływające 
statki, a także zmieniające się w ciągu dnia światło. Co 
roku (ze względu na ilość pytań o możliwość pozosta-
wienia pracy na stałe) jedna z survivalowych realizacji 
okazuje się nieformalnym zwycięzcą Przeglądu. W tym 
roku była to właśnie praca pt. 12m² Szymona Hanczara.

Jeszcze jedną instalacją uwydatniającą estetyczne 
walory Odry była praca Marty Szmyd i Dominiki Uczkie-
wicz pt. Nad rzeką, która jest. Na szczycie Wzgórza Pol-
skiego, przy każdej z usytuowanych tam ławek, można 
było odnaleźć inny wiersz na temat Odry lub rzeki 
w ogóle. Ławki nie były jednak zwrócone ku rzece, ale 
w przeciwnym kierunku, co pobudzało do pracy wy-
obraźnię zwiedzającego. Instalacja okazała się traf-
nym komentarzem do nadmiaru wizualnych bodźców 
zalewających naszą codzienność. 

Do siły ludzkiej wyobraźni odwoływała się także 
praca Krzysztofa Furtasa, budząc w przechodniach 
liczne sentymenty. Artysta nadał spacerowym alejkom 
Bulwaru charakter nadmorskiej promenady, ustawiając 
wzdłuż jednej z nich autentycznej wielkości „betonowe” 
falochrony (będące w rzeczywistości wykonanymi ze 
styropianu atrapami). O tym, z jaką siłą wizualna forma 

Her work titled Archeology WROH2O ‘The Obvious Quote’ 
introduced the inhabitants of Wrocław to that which re-
mains distant, mysterious and inaccessible, hidden deep 
under the surface of water – the riverbed of the Oder, 
as it was filmed by divers and shown at the festival club.

The current edition, contrary to the one before it, 
was situated right in the heart of Wrocław. The visit 
(and for many recipients – the accidental encoun-
ter with art) usually began near the Piaskowy Bridge, 
a noisy spot which bustles with life round the clock. 
The small bridge is also known for its traffic intensity, 
carrying both vehicles and tramways. Large numbers 
of inhabitants take this way to reach a local covered 
market or head towards the University of Wrocław. Al-
though the bridge offers a splendid view of the river 
and its banks, few people stop to admire it.

One of survival’s works, however, did make passers-
by stop. Among the drone of traffic, a soothing sound 
could be heard, in stark contrast with the usual hum. 
Marylin Monroe’s velvety and calm voice, known to 
all, whispered these words: If you listen, you can hear it 
call, / Wailaree... Wailaree... / There is a river / Called the 
River of No Return / Sometimes it’s peaceful / And some-
times wild and free. It was a simple yet extremely ‘pictur-
esque’ trick of Marta Szmyd, whose work If You Listen, 
You Can Hear it Call prompted passers-by to slow their 
pace and give in to a moment of reverie. It introduced 
a romantic ambience and triggered associations with 
love (after all, Monroe sings of a lost love). The singer’s 
tragic story, however, made it impossible to resist the 
feeling of melancholy.

The gentle sounds of River With No Return consti-
tuted an interesting background for another work that 
could be seen from the bridge. A black object secured 
to the river bank – a boat whose shape resembled a sar-
cophagus (created by Agnieszka Popek-Banach and 
Kamil Banach) – evoked associations with mythology: 
the final crossing of the Styx, from which there shall be 
no return. The peculiar object was given an ironic title 
borrowed from the motto of this year’s edition – We’re 
Sailing. As it later turned out, the associations were 
much less metaphorical and more literal, resulting in 
a feeling of sheer terror among a sizeable proportion of 
random passers-by. Thus the artists succeeded in prov-
ing that the presence of a river in the cityscape may 
bring not only idyllic and aesthetic sensations.

Another artist who made use of the picturesque-
ness of the river and the romantic symbolism of water 
was Magda Grzybowska. Her installation Water Lilies, 
which consisted of circular skirts with a flowery pattern, 

floated on the surface of the Gondola Bay, a charming 
little marina with a history going back over a hundred 
years, which nowadays offers kayaks for rent.

It was in the same bay where Tomasz Matuszak’s 
work under the title Ophelia was situated. The artist 
recreated the drowning Ophelia as she was depicted 
by John Everett Millais. The scene was complemented 
by the artist’s comment, postmodernist in spirit – the 
corpse of Ophelia was carefully observed from the riv-
erbank by a plastic bunny and a garden dwarf. In spite of 
this ‘wink’ at the audience, the work triggered a feel-
ing of unease and consternation among the passers-
by, who sometimes failed to spot the reference to the 
pre-Raphaelites.

A work which also used the picturesque quality 
of the Oder riverbanks was an installation by Szymon 
Hanczar. A mosaic of glimmering mirrors the size of 
a brick was attached to the revetment across the river 
from the Boulevard, which reflected the water, plants, 
passing boats, and the changing light. Each year, judg-
ing by the number of requests to leave it permanently, 
one artwork becomes the informal ‘winner’ of the sur-
vival Review. This time it surely was Szymon Hanczar’s 
12m².

Yet another installation which emphasised the 
aesthetic appeal of the Oder was Marta Szmyd and 
Dominika Uczkiewicz’s work On a River Which Is. At the 
top of the Polish Hill, next to each bench, a poem about 
the Oder, or a river as such, could be found. However, 
the benches faced the opposite direction, which stirred 
the reader’s imagination. The installation became an 
accurate comment on the abundance of visual stimuli 
which flood our everyday lives.

The power of imagination was called for by Krzysz-
tof Furtas, whose work was viewed with great fondness. 
The artist turned the embankment into a seaside prom-
enade by placing full-sized ‘concrete’ breakwaters along 
it (which were in fact an imitation made of Styrofoam). 
Those who upon seeing it felt a gentle breeze from the 
sea on their faces would testify how powerful a visual 
form may be in triggering memories and affecting the 
senses.

Right by the main pedestrian walkway of Xawery 
Dunikowski Boulevard, Szymon Wojtyła placed his Public 
Aquarium. A transparent object made of Plexiglas had 
the shape of a litter bin and was half-full of water. The 
refracted light formed a rainbow halo, which guaran-
teed intense aesthetic sensations. Not for long though. 
The purity and transparence of the object were soon 
to be disturbed. Within an hour from the opening of 
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może przywoływać wspomnienia i oddziaływać na zmy-
sły, przekonali się ci, którzy mijając masywne obiekty, 
odruchowo poczuli na skórze powiew morskiej bryzy.

Przy głównym deptaku spacerowym Bulwaru 
umieszczone zostało także Akwarium publiczne Szy-
mona Wojtyły. Wykonany z pleksi, przeźroczysty obiekt 
w kształcie kosza na śmieci wypełniony został do połowy 
wodą. Załamujące się na obiekcie światło, dając tęczową 
poświatę, gwarantowało przechodniom wysokiej jakości 
doznania estetyczne. Niestety nie na długo. Czystość 
i przejrzystość obiektu zostały szybko zakłócone. W nie-
całą godzinę po otwarciu wystawy został on wypełniony 
po brzegi śmieciami. Praca okazała się w interesujący 
sposób komentować problemy natury ekologicznej, 
uporczywie przypominając wszystkim uczestnikom Prze-
glądu, z jaką prędkością nasze otoczenie zalewane jest 
odpadami.

Obfite deszcze, które spadły podczas trwania survi-
valu, paradoksalnie pozwoliły wydobyć walory niektó-
rych prac.

W tych okolicznościach zyskała realizacja Grzegorza 
Łoznikowa. Instalacja pt. 97, będąca imitacją szczątków 
wału przeciwpowodziowego, podczas ulew uzyskała wy-
jątkowo realny wymiar, potęgując poczucie zagrożenia 
od początku wpisanego w ideę tej pracy. Woda, z po-
wodu ulew znajdująca się na terenie Bulwaru, posłużyła 
też Paraznakom autorstwa Joanny Jopkiewicz i Pawła 
Borkowskiego. Powyginane formy znaków drogowych, 
na podobieństwo odbicia zniekształconego w wodzie, 
już podczas suchych i upalnych dni wzbudzały powsze- 
chny zachwyt. Z kolei kilka dni później, w otoczeniu ob-
szernych kałuż, wprowadzały poczucie dezorientacji. 
Trudno było stwierdzić, który z obserwowanych przez 
nas obrazów jest rzeczywistym obiektem, a który jedy-
nie zniekształconym na tafli wody odbiciem.

Deszcze wyjątkowo dobrze współgrały z pracą pt. 
Borda d’Água/ Water’s Edge portugalskiego duetu (Luis 
Placido Costa i Andreia Santana). Instalacja o charakte-
rze land artu, polegająca na wyjęciu i uniesieniu wierzch-
niej warstwy ziemi, po wypełnieniu powstałego w ten 
sposób dołu wodą, zyskała zarówno w swej warstwie wi-
zualnej, jak i symbolicznej. Kontynuacja tej instalacji, za-
tytułowana No Water On the Other Edge (autorstwa tego 
samego duetu), została zaprezentowana kilka dni później 
w warunkach nietypowych dla survivalu – w pomiesz-
czeniu galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta. 
Po kilkudniowych ulewach suche i sterylne pomieszcze-
nie galerii obrosło soczystą, naturalną trawą, stając się 
ciekawym uzupełnieniem dla pracy prezentowanej na 
terenie Bulwaru.

Inną realizacją o procesualnym charakterze była 
instalacja Michaela Merkela pt. Schmelzwasser. Na jed-
nym ze skrzyżowań tras spacerowych artysta umie-
ścił siedem monumentalnych bloków lodowych. Każdy 
z nich powstał z zamrożonej wody pobranej z jednej 
z siedmiu wrocławskich rzek. Różniące się barwą bryły 
lodu (woda z Odry okazała się mieć najbardziej bru-
natne zabarwienie) topniały podczas survivalu, by znik-
nąć całkowicie z powierzchni ziemi już drugiego dnia 
Przeglądu.

Żywe zainteresowanie zagadkami i pozostałościami 
po przedwojennym Breslau jest typowe dla wrocław-
skich artystów, którzy często (nie tylko w ramach su-
rvivalu) za pomocą artystycznego języka przybliżają 
wrocławianom tajemnice przeszłości ich miasta i poma-
gają budować ich historyczną świadomość.

Pracą spełniającą tę funkcję była w tym roku m.in. 
instalacja Tomasza Bajera. Za imponującą, monumen-
talną formą kryła się intrygująca historia. Tomasz Bajer 
w swej twórczości bada fakty i legendy związane z histo-
rią Breslau. Instalacja pt. Unterwasser Stadt odwoływała 
się do historii, mówiącej o tym, że Niemcy, wycofując 
się z Breslau, zalali sieć podziemnych korytarzy i zamu-
rowali prowadzące do nich wejścia. Owiana przez lata 
legendą opowieść ma swoje liczne kontynuacje i rozsze-
rzenia, mówiące np. o skarbie zatopionym wraz z pod-
ziemnymi korytarzami.

Do historii Wrocławia odnieśli się też Dy Tagow-
ska, która wykonała makietę przedwojennego kąpieli-
ska dla kobiet, oraz Michał Sikorski w pracy pt. Wzgórze 
wspomnień. Powstałe po wojnie Wzgórze Andresa usy-
pane zostało z gruzów. Podczas Przeglądu, w muzeal-
nej gablotce, oglądać można było niewielki wycinek 
niezwykłej kolekcji Michała Sikorskiego, składającej się 
z niewielkich przedmiotów o niemieckim rodowodzie, 
które zostały wypłukane spod ziemi przez deszcz.

Na tegorocznym Przeglądzie nie zabrakło oczywi-
ście ironii i dowcipu. Wrocław, ze względu na dużą ilość 
kanałów i mostów, bywa nazywany Wenecją Północy. 
To nieco górnolotne porównanie komentowała praca 
Pawła Marcinka – umieszczony przy Zatoce Gondoli 
znak informacyjny z symbolem weneckiej gondoli i pod-
pisem „Attenzione”. Zabawną grę z przechodniem podjął 
w swej pracy także Tymon Nogalski. Praca pt. Przeprawa 
składała się z dwóch zraszaczy, umieszczonych na prze-
ciwnych krawędziach ścieżki w taki sposób, że należało 
poczekać na odpowiedni moment, aby przejść pomiędzy 
nimi unikając zmoczenia. Instalacja uwielbiana podczas 
upałów, kilka dni później podczas chłodu i ulew, okazała 
się być wrogiem publicznym numer jeden wszystkich 

the exhibition, the object was full of rubbish. The work 
seemed to have made an interesting comment on the 
problem of environment pollution, reminding the visi-
tors to the Review how quickly our surroundings are 
flooded by refuse. 

The rain pouring down during part of the Review par-
adoxically emphasised the impact of some of the works.

Among them was an installation by Grzegorz 
Łoznikow titled 97 – the year when the city was struck 
by a devastating flood. It imitated the remains of 
a floodbank and took on particular significance due to 
the weather conditions, strengthening the feeling of 
threat, which had originally been part of the artist’s 
intention. The water brought to the Boulevard by the 
rains had an interesting effect on Joanna Jopkiewicz and 
Paweł Borkowski’s Parasigns. The twisted forms of road 
signs, as if reflected in the water, triggered a sincere 
feeling of admiration even on sunny days; later, sur-
rounded by sizeable puddles, they aroused general con-
fusion. It was hard to tell which objects were real and 
which just a distorted image in the water sheet.

The rains harmonised well with the work entitled 
Borda d’Água / Water’s Edge by a Portuguese duo of art-
ists Luis Placido Costa and Andreia Santana. This land 
art installation was based on the idea of taking out and 
lifting the external layer of soil, thus creating a large 
hole. Once the hole filled up with water, the work ben-
efitted both visually and symbolically. A continuation of 
the installation, under the title No Water On the Other 
Edge, was presented by the same artists a few days later 
in the Mieszkanie Gepperta gallery – which was an un-
typical situation for survival. A dry and pristine room in 
the gallery was overgrown with lush natural grass, which 
complemented the aforementioned installation in an 
interesting way.

Another installation that was processual in charac-
ter was Michael Merkel’s Schmelzwasser / Meltwater[s] 
The artist placed seven gigantic blocks of ice at the 
junction of walkways. Each of them was made from the 
water of the seven rivers in Wrocław. Differing in colour 
(the water from the Oder turned out to be the darkest 
shade of brown), the blocks gradually melted during the 
Review and disappeared altogether on its second day.

An avid interest in the secrets and remnants of 
the pre-war Breslau is what characterises artists from 
Wrocław, who frequently (not only during survival) use 
the language of art to introduce the inhabitants to the 
mysteries of their city and raise historical awareness.

Among the works of this kind was Tomasz Bajer’s  
installation, which contained an intriguing story in 

a monumental form. The artist takes a keen interest in 
the facts and legends connected with the history of 
Breslau. The Unterwasser Stadt installation referred to 
a historical fact, namely the flooding of underground 
tunnels by the fleeing Germans, who also bricked up the 
entrances to the ‘underground city’. Over the years, the 
legend lived on and grew. One of its versions mentions 
a hidden treasure flooded somewhere under the city…

The history of Wrocław inspired also Dy Tagowska, 
who created a scale model of a pre-war bathing resort 
for women, and Michał Sikorski. The latter, in his work 
Memory Hill, referred to Anders’ Hill, an artificial heap 
of rubble in Wrocław containing the debris from the 
buildings destroyed during the war. The artist presented 
during the Review a part of his unusual collection of 
items belonging to the previous inhabitants of the city, 
which he finds on the hill after each hard rain.

Obviously, there was no shortage of irony and 
humour at this year’s edition of the Review. Due to 
a substantial number of bridges and canals, Wrocław is 
sometimes termed ‘Venice of the North’. Paweł Mar-
cinek commented on this somewhat pompous com-
parison by placing a sign with the symbol of a gondola 
and an inscription ‘Attenzione’ in the proximity of the 
Gondola Bay. Tymon Nogalski in turn indulged in a funny 
game with passers-by. His work Crossing consisted of 
two sprinklers placed on both sides of a path in such 
a way that one had to wait for the right moment in or-
der not to get wet. The installation was highly appreci-
ated during the heatwave, only to become public enemy 
number one during the cool and rainy weather a few 
days later. The opposing aspects of water were revealed 
yet again.

Krystian truth Czaplicki, in his usual way, utilised 
a succinct and minimalist form to create a practical 
object. Being fully aware of the character and function 
of the place (a slope of the Polish Hill, near the Acad-
emy of Fine Arts), the artist displayed a seemingly banal 
but highly functional object – a bottle rack. During the 
opening ceremony, he staged a small performance by 
placing a beer bottle in it to unveil a functional sculp-
ture titled Wrocław 2013.

Piotr Kmita presented a modified version of a city 
fountain. His Multimedia Fountain was not only a parody 
of the monumental (and hugely expensive) Multime-
dia Fountain in Wrocław, but of contemporary art as 
such. He referred unequivocally to the master of the 
avant-garde Marcel Duchamp, who is probably one of 
the most frequently quoted artists in modern art. Kmita 
also used a readymade – a toy potty – and displayed it 
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przechodniów. Raz jeszcze ujawnione zostały przeciw-
stawne aspekty wody.

Krystian truth Czaplicki, posługując się jak zwykle 
lapidarną, minimalistyczną formą, stworzył tym razem 
obiekt użytkowy. Mając pełną świadomość charakteru 
i funkcji miejsca (zbocze Wzgórza Polskiego położo-
nego w sąsiedztwie Akademii Sztuk Pięknych), artysta 
zaprezentował obiekt o niby banalnym, ale tak przecież 
funkcjonalnym w tej lokalizacji przeznaczeniu: stojak 
na butelki. Podczas wernisażu artysta odegrał zresztą 
kameralny performans, inaugurując tym samym rzeźbę 
użytkową pt. Wrocław 2013 butelką piwa.

Wśród prezentowanych na survivalu prac pojawiły 
się także dowcipne komentarze do tego, co aktualnie 
wydarza się w mieście, a więc do mody na poszukiwanie 
nowoczesnej formy miejskiej fontanny. Takim komenta-
rzem była m.in. praca Sandro Porcu – mało estetyczna, 
plastikowa butelka, z której, ku zdziwieniu przechod-
niów, nieustająco sączyła się woda.

Inną wersję miejskiej fontanny pt. Fontanna multime-
dialna zaprezentował Piotr Kmita. Praca była nie tylko 
parodią słynnej wrocławskiej multimedialnej fontanny, 
ale i sztuki współczesnej w ogóle. Artysta cytował oczy-
wiście mistrza awangardy – Marcela Duchampa, a więc 
jednego z najczęściej chyba przywoływanych w sztuce 
współczesnej artystów. Kmita posłużył się ready made – 
nocnikiem jednej z firm produkujących zabawki dla 
dzieci, zaprezentowanym w pseudo-muzealnych wa-
runkach (na kubiku, w holu Akademii Sztuk Pięknych). 
Artysta postawił na multimedialność obiektu oraz inte-
rakcję z odbiorcą – nocnik świecił się i wydawał różnora-
kie odgłosy po naciśnięciu odpowiednich guzików. Praca 
odnosiła się ponadto do niemieckiej historii Wrocławia – 
odtwarzała piosenki w języku niemieckim. Instalacja 
zawierała zatem wszystkie elementy, jakie sztuka współ-
czesna zawierać powinna – nie zabrakło tu oczywiście 
także autoironii. Kmita (autor popularnego i sprzedawa-
nego już na kubkach hasła „Sasnal to przy mnie krasnal”) 
często posługuje się w swojej twórczości cytatem i od-
niesieniami do szeroko rozumianej kultury – zarówno tej 
wysokiej, jak i popularnej.

Przegląd Sztuki survival to nie tylko prace prezen-
towane w obszarze Bulwaru Dunikowskiego, ale i pokazy 
specjalne: prezentacja instalacji Michała Smandka na 
stawie Czarny Potok (praca, której kształt zmieniał się 
w miarę podnoszenia się lub opadania poziomu wody) 
czy intrygujący performans pt. Styx (w wykonaniu Ja-
kuba Słomkowskiego i Loica Bertranda), zrealizowany 
na zakończenie Przeglądu na wrocławskim kąpielisku 
Morskie Oko. 11. edycja survivalu to także debaty oraz 

(zasługująca na znacznie szersze omówienie) nietuzin-
kowa Scena Dźwiękowa, która zaskoczyła wszystkich 
uczestników Przeglądu. Kurator Sceny Dźwiękowej, 
Daniel Brożek, zaprosił do współpracy artystów, którzy 
z pływającej po Odrze łodzi wykonywali symfonie, bazu-
jące na dźwiękach nagrywanych pod wodą. Na koniec, 
już na lądzie, Marek Brandt, w ramach projektu Music 
For Animals, wykonał koncert dla ptaków.

Tegoroczne oceny survivalu bywały różne – od tych 
wyjątkowo entuzjastycznych, oceniających wydarzenie 
jako jedno z najlepszych, po krytyczne, zarzucające ku-
ratorom, iż nie wskazują „z kim, dokąd, ani po co płynąć” 
(jednak czy aby na pewno rolą kuratorów bądź artystów 
powinno być wskazywanie gotowych rozwiązań i od-
powiedzi?). Jedno jest pewne – sztuka w przestrzeni 
publicznej jest dziś na fali, a przed organizatorami su-
rvivalu stoi nie lada wyzwanie, by płynąć wciąż pod 
prąd, jak to było przy organizacji pierwszych odsłon 
Przeglądu. Co wydaje się jednak najistotniejsze – tak 
jak w przypadku poprzednich edycji, reakcje szerokiej 
publiczności na survivalowe działania wciąż pozostają 
niezwykle żywe. Na przykład wspomniana wcześniej 
praca Szymona Wojtyły pt. Akwarium publiczne okazała 
się budzić w mieszkańcach okolicy poczucie odpowie-
dzialności za otoczenie. Jedna z bywalczyń Bulwaru 
zdecydowała się na własną rękę chronić prezentowaną 
na terenie parku sztukę, karząc reprymendą każdego, 
kto przyczynił się do zapełnienia kosza. Upomnienie 
wywoływało w nieświadomych niczego przechodniach 
popłoch, a w niektórych przypadkach – nawet chęć cof-
nięcia karygodnego czynu i wyjęcia wrzuconego wcze-
śniej śmiecia z wnętrza „dzieła sztuki”. Z kolei w jedną 
z ostatnich nocy trwania Przeglądu praca Agnieszki 
Popek-Banach i Kamila Banacha pt. Powodzi się zmieniła 
swój kształt. Układ liter z „Powodzi się” został zmieniony 
na „Pogodzi się”.

Przegląd Sztuki survival już jedenasty raz w swojej 
historii udowodnił zatem, że sztukę współczesną z przy-
padkowym przechodniem nie jest tak trudno pogodzić.

in a pseudo-museum style (on top of a pedestal, in the 
hall of the Academy of Fine Arts). The artist emphasised 
the multimedia features of the item, but also inspired 
interaction with the audience – after pressing the right 
buttons, lights would come on, accompanied by a vari-
ety of electronic sounds. The work referred also to the 
German period in the history of Wrocław – it played 
German songs. Therefore, the installation included all 
the elements indispensable to a contemporary artwork, 
with a pinch of self-mockery, of course. Kmita in his 
practice frequently quotes references to both high-
brow and low-brow culture.

The survival Art Review was more than just the 
works displayed in the proximity of Xawery Dunikowski 
Boulevard. There were special events: the unveiling of 
Michał Smandek’s installation in the Black Water pond 
(whose shape changed as the water level increased or 
decreased), or the intriguing performance Styx by Jakub 
Słomkowski and Loic Bertrand, which closed the Re-
view. The eleventh edition of survival included debates 
as well as the surprising and unconventional Sound Art 
Forum, which is worthy of an extended review. Its cura-
tor Daniel Brożek invited artists who performed star-
tling feats, such as playing symphonies of underwater 
sounds from a boat on the river, or performing a con-
cert for birds (Marek Brandt’s project Music for Animals, 
which concluded the Review).

This year’s survival was assessed in a variety of 
ways – from highly enthusiastic opinions, praising it as 
one of the best editions so far, to critical ones, accusing 
the curators of failing to show ‘where to sail, with whom 
and for what?’ (but is it curators’ or artists’ task to pro-
vide straightforward answers and solutions?). One thing 
is for certain – art in the public space is presently on the 
rise, and the organisers of survival face a tough choice 
whether to continue swimming against the tide, as 
they have so far. What seems certain, however, is that 
the general audience continues to react to survival in 
a lively way, as it has always been the case. For instance, 

Szymon Wojtyła’s aforementioned work Public Aquar-
ium triggered in the local inhabitants a feeling of re-
sponsibility for their immediate surroundings. One of 
the visitors decided to become personally responsible 
for protecting the artwork and scolded anyone who 
dared contaminate the bin. The passers-by, unaware of 
the gravity of their offence, got into panic and in some 
cases offered to undo their inappropriate action by re-
moving the rubbish from the ‘work of art’. Moreover, 
during one of the last nights of the Review, the work by 
Agnieszka Popek-Banach and Kamil Banach Flooding Us 
(Polish: Powodzi się) was altered to become Clearing Up 
(Polish: Pogodzi się).

Thus, for the eleventh time the survival Art Review 
has proven that it is not so difficult to reconcile con-
temporary art and random passers-by.
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1.

płynąć, przepłynąć, płynąć do drugiego Brzegu, 
płynąć do celu, płynąć z prądeM, płynąć pod prąd, 
upływać, dopływać, wypłynąć, rozpłynąć się.

to sail, to sail across, to sail to the other side, to 
sail to the destination, to sail with the tide, to sail 
against the tide, to sail past, to sail through, to sail 
close to the wind, to disappear.
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Obiekt autorstwa Agnieszki Popek-Banach i Kamila Banacha przypominał łódź wyciągniętą 
na brzeg rzeki. Stosunkowo niewielki, ale rzucający się w oczy z powodu swej intensywnej, 
czarnej barwy, przedmiot, oglądany z perspektywy Mostu Piaskowego, stawał się nie tylko 
łodzią, ale i trumną. Autorzy wprost odwołali się do motywu mitycznego Styksu, czyli rzeki 
oddzielającej świat żywych od świata umarłych, oraz do postaci Charona, upiornego prze-
woźnika, który za odpowiednią opłatą przeprawiał dusze zmarłych „na drugi brzeg”.  
Płyniemy to praca, która opowiada o niepowstrzymanym upływie czasu i końcu życiowej 
drogi; przypomina, że wszystko kiedyś ustaje.

The object created by Agnieszka Popek-Banach and Kamil Banach resembled a boat 
dragged onto the riverbank. Despite its small size, the object drew attention due to its 
deep black colour and the unusual shape; when viewed from the Piaskowy Bridge, it 
became simultaneously a boat and a coffin. The authors referred unequivocally to the 
mythical Styx, a river that separated the world of the living and the world of the dead, and 
to Charon, the ghostly ferryman who 
carried souls of the deceased ‘to the 
other side’ if one could afford it. We’re 
Sailing was a work about the unstoppable 
passage of time and the inevitable death; 
it reminded us that nothing lasts forever.

≥ MichAł Bieniek

PŁYNIEMY / WE’rE SaIlINg
[ obiekt / object ]

agnieszka popek-Banach, kaMil Banach
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ScHMElzWaSSEr / MEltWatEr[S]
[ instalacja, akcja / installation, action ] 

Michael Merkel

To być może najbardziej efemeryczna praca 11. edycji SurvivAlu. Bryły 
zamarzniętej wody z siedmiu rzek Wrocławia były obecne na Przeglądzie 
jedynie przez kilkanaście godzin. 
Po roztopieniu lodu rzeki miały się symbolicznie, a przede wszystkim realnie, 
połączyć. Praca nie pozostawiła żadnego widocznego efektu poza schnącą 
w słońcu kałużą na środku alejki. Jednocześnie odwoływała się do tematu 
przewodniego tej edycji – płynności. Wszystkie rzeki tego miasta zyskały 
równą reprezentację w jednym miejscu, a po pokazie dzieło po prostu znik-
nęło. Zamarznięta w bryły lodu woda pozwoliła również mieszkańcom Wro-
cławia porównać czystość ich rzek. 

It was probably the most ephemeral work of the 11th 
edition of the SurvivAl Art Review. Blocks of frozen 
water from the seven rivers of Wrocław existed for 
less than 24 hours.
After the ice melted, the rivers were supposed to 
meet, both symbolically and literally. The work did not 
leave any visible trace, apart from a puddle slowly dry-
ing up in the middle of the path. However, it referred 
to the main thread of this year’s edition – liquidity. 
All the rivers of the city were equally represented in 
one place, and after the exhibition the work simply 
disappeared. The frozen water gave the inhabitants 
of Wrocław a chance to compare the purity of their 
rivers.

≥ Antoni Burz yńSki
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Ogromna bryła lodu – pozostałość arktycznej zimy 
pośród intensywnej zieleni trawy i drzew. Tak wyglą-
dała instalacja Joanny Szumacher. Wykonany ze sty-
ropianu obiekt, przypominający wierzchołek góry 
lodowej, w surrealistyczny sposób został zwieńczony 
sklepowym wózkiem. Zgodnie z koncepcją autorki miał 
on pływać po Odrze po wytyczonej, niezmiennej tra-
sie – kilkadziesiąt metrów w jedną stronę i tyle samo 
w drugą, tam i z powrotem. Niestety niebezpiecznie 
podniesiony poziom rzeki uniemożliwił realizację pro-
jektu w tym kształcie. W porozumieniu z artystką orga-
nizatorzy zdecydowali o pokazaniu obiektu na jednym 
z trawników Bulwaru Xawerego Dunikowskiego. W ten 
sposób iluzjonistyczny efekt został częściowo utra-
cony – możliwość oglądu pracy z bliska odsłaniała jej 
niedoskonałości. Mimo to, jej wymowa pozostała nie-
zmienna – była krytycznym komentarzem w stosunku 
do bezmyślnego konsumpcjonizmu i jego następstw.

A huge block of ice – the remains of an arctic win-
ter amongst the lush green grass and trees – was 
an installation by Joanna Szumacher. The Styrofoam 
object, which looked like the tip of an iceberg, was 
crowned with a shop trolley in a surreal way. The artist 
intended it to float on the Oder, following a route that 

never changed, several dozen metres one way, and 
then back. Unfortunately, the dangerously elevated 
water level made it impossible to carry out the project 
as it had been planned. The organisers, with the artist’s 
approval, made a decision to present the object on 
a lawn near Xawery Dunikowski Boulevard. That way, 
the effect of an illusion was partially lost – viewing the 
sculpture from up close revealed its imperfections, 
but the message remained identical – it was a critical 
commentary about thoughtless consumerism and its 
consequences.

≥ MichAł Bieniek

joanna szuMacher

taM I z POWrOtEM / tHErE aNd Back
[ instalacja / installation ]
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Kapoki ratunkowe posłużyły Pawłowi Modzelew-
skiemu do uformowania jednego z najbardziej rozpo-
znawalnych na świecie kodów – międzynarodowego 
sygnału S.O.S. Zwodowany w bezpiecznej lokalizacji 
nabrzeża Odry artystyczny obiekt, połyskujący cha-
rakterystyczną jaskrawą barwą i kołyszący się mia-
rowo na wodzie, odwoływał się do sensu tego pełnego 
nadziei szyfru – Save Our Ship (ratujcie nasz statek), 
Save Our Souls (ratujcie nasze dusze).

Lifejackets were used by Paweł Modzelewski to form 
one of the most easily recognisable messages in the 
world – the international S.O.S signal in the Morse 
alphabet. The artistic object, floating rhythmically and 
glittering with its bright orange colour close to the 
riverside, evoked the meaning of this message full of 
hope – Save Our Ship, Save Our Souls.

≥ AnnA kołodziejcz yk

S.O.S.
[ instalacja na wodzie / installation on water ]

paweł Modzelewski
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Zacieranie to swoisty autocytat w obrębie SurvivAlu. 
Praca Mai Wolińskiej była prezentowana w 2009 r. 
podczas 7. edycji Przeglądu, zrealizowanej w Pawilo-
nie Czterech Kopuł – zaprojektowanym przez Hansa 
Poelziga i przez dziesięciolecia po wojnie przynależą-
cym do wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych. 
Organizatorzy postanowili zaprezentować ją ponownie 
w innym otoczeniu, ze względu na zbieżność jej tema-
tyki i formy z charakterem tegorocznego SurvivAlu. 
Wyświetlona w jednej z łukowatych bram zabytko-
wego Bastionu Ceglarskiego projekcja wideo wyobra-
żała nurt wody, płynący pionowo – z dołu do góry. 
Odwrócenie naturalnego kierunku strumienia tworzyło 
atmosferę marzenia sennego, wzmacnianą przez towa-
rzyszące projekcji nieśpieszne odgłosy – szumy, pluski, 
ptasi śpiew. W pracy Wolińskiej świat systematycznie 
zatracał swój (pozornie) stały i namacalny kształt, ulat-
niał się, zacierał, destylował w pustkę. 

Maja Wolińska’s Fading Away was a self-referential 
work; the artist first presented it in 2009 during the 
seventh edition of SurvivAl in the Four Domes Pavil-
ion, which was designed by Hans Poelzig and belonged 
to the Feature Films Studio in Wrocław for several 
decades after the war. The organisers decided to show 
the work again in new surroundings because of the 
similarity of its subject-matter and form to the char-
acter of this year’s SurvivAl. The video, projected 
against an arched gate of the historical Bricklay-
ers’ Bastion, depicted a vertical stream of water that 
was flowing upwards. Reversing the natural direction 
introduced an oneiric atmosphere, which was further 

strengthened by the slow sounds of swoosh, splash, 
and birdsong that accompanied the installation. In 
Wolińska’s work, the world gradually lost its seemingly 
solid and tangible shape, evaporated, faded away and 
became void.

≥ MichAł Bieniek

zacIEraNIE / FadINg aWaY
instalacja wideo / video installation

Maja wolińska



S U R V I VA L  1 1    PRZEGLĄD SZTUKI /  ART REVIEW 1 . PŁYNIEMY /  WE'RE SAILINGF O S A  P R Z Y G A L E R I I  D O M I N I K A Ń S K I E J  /  M OAT  N E A R  G A L E R I A  D O M I N I K A Ń S K A

34

Praca, prezentowana kilka lat temu na niemieckim festiwalu Aquame-
diale w Lübben, powtórzona we Wrocławiu, zyskała dodatkowe znacze-
nia. Dwie, zawieszone nad taflą wody, pleksiglasowe, przeźroczyste tablice 
zawierały bliźniacze sentencje: „Wszystko płynie” oraz „Alles fließt”. Napisy 
zostały przygotowane w taki sposób, że można je było odczytać jedynie 
jako odbicia w wodzie – refleksy. Praca odnosiła się do płynnej tożsamo-
ści narodowej i zmiennej przynależności państwowej miasta – przypomi-
nała o niestałości tego, co zwykliśmy uważać za niewzruszone i niezmienne. 
Zdawała się przy tym mówić, że rzeka, trwały element krajobrazu Wrocławia 
i cierpliwy świadek, odnotowuje ślady wszelkich mniej lub bardziej burzli-
wych przemian. Kształt rzeki, jej nowe i stare koryta, wyschnięte dorzecza, 
kanały, poldery i śluzy – wszystko to jej pamięć, w której skrywa się tysiąc-
letnia opowieść.

The work, first shown several years ago during the Aquamediale festival in 
Lübben, Germany, was reassembled now in Wrocław and in this way took 
on a new meaning. Two transparent Plexiglas boards with phrases read-
ing Wszystko płynie [Everything Flows] and Alles fließt were hung above the 
water in such a way that the inscriptions could be read as reflections on the 
water sheet. The work made a reference to the liquid identity and chang-
ing nationality of Wrocław, reminding us about the impermanence of that 
which we perceive as unshakeable and unchangeable. It also seemed to 
emphasise the river, an inseparable part of the city and a patient witness 
to its turbulent history. The shape of the river, its old and new beds, dry 
river basins, canals, polders, and sluices – this is the river’s memory, which 
remembers a thousand-year-long story.

≥ MichAł Bieniek

„WSzYStkO PŁYNIE” z cYklu „INWENtarYzacja rzEk” / 
‘EvErYtHINg FlOWS’, FrOM tHE cYclE ‘INvENtOrYINg rIvErS’
[ instalacja, tekst / installation, text ]

jolanta wagner

[ pomoc techniczna / technical assistance: 

Wojciech Lewandowski ]

35
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Praca Michała Smandka Nothing More, Nothing Less 
została ulokowana w korycie starorzecza Odry, nazy-
wanego Czarną Wodą lub Czarnym Potokiem (z niem. 
Schwarzwasser), na odcinku rzeki znajdującym się 
na terenie wrocławskiego Zalesia, a zatem w znacz-
nym oddaleniu od większości centralnych wydarzeń 
Przeglądu. Instalacja zbudowana w oparciu o szklane 
elementy – akwaria – została zanurzona w akwe-
nie, wykorzystując fizyczne właściwości wody, siłę jej 
wyporu i ciśnienia. Powstały w ten sposób układ brył, 
uformowanych z cieczy, nie zmieniał objętości wody, 
ale zgodnie z zamierzeniem autora – jedynie jej kształt.
Usytuowanie instalacji w kameralnym i zacisznym miej-
scu współgrało z jej kontemplacyjnym charakterem. 
Tytułowe „ani więcej, ani mniej” odnosiło się do zjawi-
ska równoważenia się w przyrodzie przeciwstawnych 
sił. Paradoksalnie, artystyczny zamysł został nieoczeki-
wanie skonfrontowany z jedną z nich, kiedy w następ-
stwie obfitych opadów deszczu instalacja czasowo 
zniknęła pod taflą gwałtownie podniesionej w rzece 
wody.

Michał Smandek’s work Nothing More, Nothing Less 
was situated in an old river bed of the Oder, called 
the Black Water or the Black Stream (from German 

NOtHINg MOrE, NOtHINg lESS
[ instalacja / installation ]

Schwarzwasser), in the Zalesie district of Wrocław, 
which was a considerable distance from most of the 
other events of the Review. The installation was based 
on glass elements – aquaria – and it was submerged 
in the water basin. Using the physical properties of 
water, its buoyancy and pressure, the arrangement 
of solids did not change the volume of the liquid but 
only – as it was the author’s intention – its shape.
Situating the installation in a cosy and quiet place har-
monised with its contemplative character. The title 
‘nothing more, nothing less’ referred to the balance of 
natural forces. Paradoxically, the artistic concept was 
unexpectedly confronted with one of these forces 
when the installation temporarily vanished under the 
elevated water level, resulting from torrential rains.

≥ AnnA kołodziejcz yk

Michał sMandek
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2.

nie istnieje Możliwość pozostawienia na wodzie 
Bezwzględnie trwałego śladu. powierzchnia wody, 
MiMo że przypoMina niezapisaną kartę, jest jedynie 
cienką pokrywą nieprzeniknionej głęBi. wokół 
potęgi żywiołu rodzą się legendy i wydarzają historie 
prawdziwe, które odsłaniają zaledwie wyiMek 
tajeMnicy.

it is Beyond the Bounds of possiBility to leave 
a perManent trace on water. the surface of water, 
although it reseMBles a Blank sheet of paper, is But 
a thin cover of iMMeasuraBle depths. the power 
of the eleMent gives rise to Both legends and true 
stories, But all they reveal is Merely a tiny fragMent 
of a great Mystery.
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W 1992 r. Tomasz Domański zrealizował pomnik poświęcony nurkom głębinowym. Obiekt 
znajduje się przed Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta – tuż obok głowy robotnika 
Xawerego Dunikowskiego – i w pewnym sensie koresponduje z tą rzeźbą. Głowa nurka to 
ready made znaleziony na terenach śluzy na wyspie Piaskowej. Cegły wykorzystane na cokół 
zostały przez artystę „zorganizowane” z remontowanego w tym czasie nabrzeża Odry. 
Zarówno więc elementy, jak i idea pomnika są ściśle związane z rzeką. Pomnik był dotychczas 
anonimowy, natomiast SurvivAl stał się świetną okazją, aby ten stan rzeczy odmienić. Tomasz 
Domański zaproponował umieszczenie na cokole obiektu adekwatnej, pamiątkowej tablicy. 
Niestety organizatorzy nie otrzymali zgody na pozostawienie jej na stałe – obszar, na któ-
rym realizowany był Przegląd, miał zostać zwrócony zarządcy terenu w nienaruszonym stanie. 
Praca Domańskiego zyskała więc dodatkowy wymiar: ukazując jak artystyczny żart i samo-
wolka budowlana z czasem niepostrzeżenie przechodzą pod opiekę urzędów i oficjalnych 
dekretów, skomentowała bezwiedny automatyzm, z jakim nierzadko zarządzana jest prze-
strzeń publiczna.

In 1992 Tomasz Domański created a monument to deep-sea divers. The object was put up in 
front of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts and Design, next to Xawery Dunikows-
ki’s sculpture of a worker’s head. In a way, the two works correspond with each other. The 
Diver’s Head is a readymade which was found near the sluice in Piaskowa island. The bricks 

that make up the pedestal were ‘borrowed’ by the artist from the Oder embankment, which 
was being renovated at that time. In this way, both the idea and materials used to erect the 
monument are tightly connected with the river. So far the monument had been anonymous, 
and SurvivAl was a perfect occasion to change this state of affairs. Tomasz Domański sug-
gested placing an appropriate plaque at the base of the object, but his idea was turned down 
by the administrators of the area; the organisers were supposed to leave the venue unal-
tered in any way after the Review. In this way, Domański’s work took on a new dimension: 
it showed how an unpermitted artistic joke gradually becomes protected by offices and offi-
cial decrees, and revealed the involuntary automatism of managing the public space.

≥ MichAł Bieniek

Pomnik pamięci: NurkOM gŁĘBINOWYM / 
dEEP-SEa dIvEr Memorial

[ interwencja w obiekt zastany / intervention in an existing object ]

toMasz doMański 
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BrESlauEr FrauENBad
[ obiekt / object ]

dy tagowska 

Makieta historyzującego budynku kąpieliska to powtó-
rzona historia w mikroskali. Nieistniejący obiekt znik-
nął z pamięci Wrocławia. Romantyczny model nie jest 
jednak wiernym odtworzeniem perły pruskiej architek-
tury uzdrowiskowej, a odwzorowaniem zachowanego 
i funkcjonującego do dziś kąpieliska dla kobiet w Zury-
chu. Breslauer Frauenbad przypomina zapomnianą 
już dziś historię niemieckiego miasta, które niegdyś 
mogło poszczycić się istnieniem pierwszego w Euro-
pie rzecznego kąpieliska, przeznaczonego wyłącznie 
dla pań. Uwidacznia fantomową przeszłość Wrocławia, 
który wcielał postępową i emancypacyjną ideę w życie. 
Prócz bezpiecznej kobiecej enklawy Breslau posiadał 
na przykład wegetariańską ochronkę dla dzieci.

The scale model of the historicising building of the 
bathing resort brings the past back in micro scale. 
The non-existent object has disappeared from the 

collective memory of the inhabitants of Wrocław. 
The romantic model, however, is not an exact copy of 
the gem of Prussian spa architecture, but a copy of 
an existing and still functioning women’s bath house 
in Zurich. Breslauer Frauenbad brings back the cur-
rently forgotten history of a German city which once 
boasted the first European river bath exclusively for 
women. It emphasises the phantom past of Wrocław, 
where the progressive and emancipating idea was put 
into practice. Apart from this safe refuge for women, 
Breslau had, for example, a vegetarian orphanage for 
children.

≥ joAnnA koByłt



S U R V I VA L  1 1    PRZEGLĄD SZTUKI /  ART REVIEW 2 .BULWAR XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WRO H2O (ARCHEOLOGIA ODRY) /  WRO H2O (ARCHEOLOGY OF THE ODER)

4746

Instalacja Agnieszki Brandys i Mai Kleszyńskiej została nadbudowana na zastanych na terenie parku i przypominają-
cych lapidarium kamiennych formach. Głazy, umiejscowione na porośniętym bujną trawą wzniesieniu, zainspirowały 
artystki do stworzenia w ich strukturze subtelnej interwencji: imitującego mech wypełnienia. W zakamarkach kamien-
nych szczelin zaszczepiona została delikatna, miękka i ciepła materia. Spreparowana z różnych gatunków nici imitacja 
porostów dała iluzjonistyczny efekt, nie zaburzając harmonii miejsca, ale perfekcyjnie się w nie wpisując.
Krótko po zakończeniu 11. edycji Przeglądu Sztuki SurvivAl wrocławski artysta Tomasz Tomaszewski zgłosił zastrze-
żenia do opisywanej pracy. Nacięcia na kamiennych głazach okazały się częścią nieoznakowanej przez rzeźbiarza 
instalacji, wykonanej kilka lat temu. Tym samym praca Agnieszki Brandys i Mai Kleszyńskiej, będąca w pierwotnym 
zamierzeniu rodzajem ornamentu, nieoczekiwanie odsłoniła złożoność wszelkich działań w przestrzeni publicznej, 
ukazując ich nierzadko konfliktowy charakter i nieuniknione, rozciągnięte w czasie, nawarstwianie się idei.

Agnieszka Brandys and Maja Kleszyńska’s installation was embedded in previously existing lapidarium-like stone 
forms in a park. The rocks, lying on a small hill overgrown with lush grass, inspired the artists to create a subtle inter-
vention in their structure: a filling which imitated moss. The delicate, soft and warm matter was grafted in the rock 
cracks. Made from different types of threads, the imitation of lichen created an illusion which harmonised perfectly 
with the site.
Shortly after the end of the 11th edition of SurvivAl, Tomasz Tomaszewski, an artist from Wrocław, expressed his res-
ervations about the work. The cuts in the stones turned out to be part of an unsigned installation which the sculptor 
had created several years before. In that way, Agnieszka Brandys and Maja Kleszyńska’s installation, which had been 
intended as an ornament, unexpectedly revealed the complexity of all actions in the public space, their conflicting 
character and the inevitable piling up of ideas over a period of time.

≥ AnnA kołodziejcz yk

BEz tYtuŁu (MEcH) / uNtItlEd (MOSS)
[ obiekty, interwencja / objects, installation ]

anna Maria Brandys, Magdalena kleszyńska
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Otwarte drzwi stanowią naturalną ramę dla klasycznie 
wyeksponowanych – na białym kubiku i pod szkłem – 
odłamków, resztek oraz fragmentów. Są to obiekty 
znalezione przez autora na gigantycznym wzgórzu, 
usypanym w trakcie powojennej odbudowy Wrocławia. 
Zwane było ono popularnie Wzgórzem Mondszajna, od 
nazwiska jednego z ówczesnych prominentów, skaza-
nego w aferze spekulacyjnej. Wrocław był sukcesywnie 
nie tylko odgruzowywany, ale, pod pretekstem usu-
wania reliktów niemieckości, także wyburzany. Pozy-
skane w ten sposób cegły szły na odbudowę Warszawy. 
Powstał wówczas gigantyczny kopiec gruzu, który, 
chcąc nie chcąc, upamiętniał ów rabunek i zniszcze-
nie. Władze, by tę historię wymazać z pamięci miesz-
kańców, nazwały go Wzgórzem Gomułki, a po upadku 
komunizmu – Andersa. Obie nazwy oraz posadzenie 

WzgórzE WSPOMNIEń / 
MEMOrIES HIll
[ obiekty, instalacja / objects, installation ]

Michał sikorski

w tym miejscu pięknych drzew i krzewów nie przykryły 
jednak faktu, że mamy do czynienia z olbrzymim gro-
bowcem kultury materialnej. Woda z tego grobowca, 
raz po raz, wypłukuje ślady ukrytej przeszłości.
Wystawienie znalezionych artefaktów w otwartych 
drzwiach, ale na tle zamykającej je białej ściany, poka-
zuje, że historia jest białą kartą. Jeśli jednak Michał 
Sikorski potrafił odzyskać kilka jej śladów, to my wszy-
scy możemy zrobić więcej. Jest to praca o wodzie 
sprawiedliwej, która płynie wolno, acz skutecznie, 
i odkrywa to, co chcielibyśmy ze wstydem ukryć.

The open doors constituted a natural frame for classi-
cally displayed – on a white cube and in a glass case – 
pieces, remains and fragments. The objects had been 
found by the artist on a giant artificial hill created 
during the rebuilding of Wrocław after the Second 
World War. The hill used to be known as Mondszajn 
Hill, after a local worthy who was sentenced to prison 
for speculation. Wrocław was not only being system-
atically rebuilt and cleared of rubble but also, on the 
pretext of removing the relics of its German charac-
ter, torn down. Bricks acquired in that way were used 
to rebuild Warsaw. As a by-product of this process, 
a gigantic heap of rubble emerged, which uninten-
tionally became a monument to robbery and destruc-
tion. To wipe this part of the city’s history out from the 
inhabitants' collective memory, the authorities called 
it Gomułka Hill, and after the fall of communism – 
Anders Hill. Neither the names nor the beautiful trees 
and bushes planted there managed to cover the sim-
ple fact that the hill is a huge barrow of material cul-
ture. Every now and then, water reveals traces of the 
hidden past.
Exhibiting the artifacts in the open door, but against 
a white wall behind it, shows that history is a blank 
sheet. However, if Michał Sikorski managed to reclaim 
some of its remains, we can do more. This work is 
about water that will hollow out the stone through its 
persistence, and about a shameful truth that will out.

≥ PAweł jArodzki  
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akWarIuM PuBlIczNE / PuBlIc aquarIuM
[ obiekt / object ]

szyMon wojtyła

Czasem niepozorne przedmioty użytku codziennego 
stają się swoistym papierkiem lakmusowym społecz-
nych sytuacji. Estetyczny obiekt, przypominający kosz 
na śmieci, naturalnie wszedł w relacje z uczestnikami 
i przechodniami bulwaru, stając się swego rodzaju 
formą relacyjną. Odbiorcy, myląc pracę artystyczną 
ze śmietnikiem, potraktowali ją zgodnie z domniema-
nym przeznaczeniem, uwidaczniając z jednej strony 
swoją „wrażliwość” na sztukę współczesną, z drugiej 
zaś – swobodnie używając jej. Akwarium publiczne to 
transparentny zapis miejskich nawyków użytkowników 
zielonych przestrzeni publicznych.

Inconspicuous at first sight, everyday objects some-
times become ‘litmus paper’ for social situations. The 
aesthetic object, which resembled a rubbish bin, nat-
urally entered into a relation with the passers-by on 
the boulevard, thus becoming a relational form. The 
recipients, who mistook the artwork for a rubbish bin, 
treated it in accordance with its preconceived func-
tion, which on the one hand emphasised their ‘sen-
sitivity’ to contemporary art, on the other – enabled 
them to use it freely. Public Aquarium is a transpar-
ent recording of the habits of urban users of green 
spaces.

≥ joAnnA koByłt
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Mira Boczniowicz

„Archeologia podwodna, materialna pozostałość po działaniach ludzkich, polega na odkrywaniu 
rzeki z poziomu jej dna – uczynieniu tego, co niewidzialne, widzialnym. Byłby to swoistego rodzaju 
spacer po niewidocznych, na co dzień zasłoniętych warstwą wody, procesach organicznych, jak też 
społeczno-kulturowych influencji w innych obszarach Wrocławia. Maszyny rejestrujące, takie jak 
kamera/aparat do fotografii podwodnej, dopełnią i udokumentują fizycznie odbytą podróż po śla-
dach aktywności żywiołu wody oraz człowieka. Zrealizowany podczas podwodnego spaceru materiał 
będzie dokumentem – a z powodu zastanych naturalnych warunków i mętności wody – obdarzonym 
cechami filmu eksperymentalnego, z zaskakującymi efektami wywołanymi przez naturę.”

[Podwodny „spacer”, o którym wspomina artystka, został zrealizowany na kilka 
dni przed Przeglądem. Jego efekt, dokument filmowy nakręcony z użyciem 
specjalistycznego sprzętu rejestrującego, prezentowany był wieczorami w klu-
bie festiwalowym podczas trzech pierwszych dni SurvivAlu.]

“Underwater archeology uncovers the river at its bottom, reveals the material remains of human 
actions, makes the invisible visible. The work would be a kind of walk among the normally invisible 
organic processes, which are hidden under the water, as well as an investigation of social and cul-
tural influences in the area of Wrocław. A journey following the traces of human activity and the 
impact of the aquatic element would be registered by a photo and video camera. The film recorded 
during the underwater walk would be a documentary with elements of an experimental film due to 
the surprising effects caused by muddiness and other natural conditions.”

[The underwater 'walk' mentioned by the artist took place several days before 
the Review. Specialist recording equipment was used to make a documen-
tary which was screened in the festival club on the first three evenings of 
SurvivAl.]

≥ MirA Boczniowicz

 cytat z tekstu przygotowanego przez artystkę /
fragment of a text written by the artist

arcHEOlOgIa OdrY „cYtat EWIdENtNY” / arcHEOlOgY WrOH2O 
‘tHE OBvIOuS quOtE’
[ akcja, wideo / action, video ]
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uNtErWaSSEr Stadt
[ interwencja, instalacja / intervention, installation ]

toMasz Bajer

Jedna z wielkich opowieści o Wrocławiu dotyczy rozbudowywanego przez Niemców od lat 30. systemu tuneli, które 
mają znajdować się pod miastem. Jak pisze artysta: „Podczas oblężenia Festung Breslau system ten pełnił istotną rolę 
w niemieckiej strategii obrony miasta. Wycofujący się Niemcy zatopili większość istotnych korytarzy, a ich wejścia 
zabetonowali, czyniąc te przestrzenie na zawsze niedostępne. Najwięcej emocji wzbudza historia tzw. złota Wrocła-
wia, które było przymusowym depozytem mieszkańców, złożonym na rozkaz Johannes’a Krause, komendanta miasta 
w 1944 roku.” Tomasz Bajer dobudowuje wejście – ten brakujący element systemu.

Jest to jeden z elementów mitologii miasta, żywej tym bardziej, że wejścia do systemu tuneli nie udało się jak do tej 
pory odnaleźć. Mimo że tunele istnieją w sposób rzeczywisty, funkcjonują na prawach legendy. Tomasz Bajer materia-
lizuje te wyobrażenia, budując na stoku Wzgórza Polskiego (dawnego Bastionu Ceglarskiego) fałszywe i jednocześnie 
jednoznacznie oznakowane wejście do Unterwasser Stadt – miasta podziemnych, wodnych tuneli pod Wrocławiem. 
Instalacja, udająca surową wojskową konstrukcję, wyolbrzymia oczekiwania zrodzone z opowieści, odsłaniając jedno-
cześnie ich przerost. Jest materializacją opowieści i przekazów, demontującą ich działanie poprzez nadidentyfikację.

Wejście do Unterwasser Stadt Bajera jest zamknięte. Z jednej strony unaocznia legendę, z drugiej – potwierdza jej nie-
dostępność jako bytu wyimaginowanego. Zaznacza jednocześnie, że to tam jest. Naprawdę. Można tę pracę wpisy-
wać w jeden z ważnych wątków tej edycji SurvivAlu – alternatywnych pomników miejskich. Instalacja Tomasza Bajera 
mogłaby się stać symbolem opowieści, która we Wrocławiu jest bardzo żywa i stanowi jeden z elementów identyfika-
cji mieszkańców oraz poszukiwania korzeni w tym mieście. Byłby to też pomnik ważnego, rzeczywistego, ale niedo-
stępnego elementu Wrocławia. 

Among the great legends of Wrocław there is one about an underground 
system of tunnels, which the Germans built in the 1930s. As the art-
ist writes, “During the siege of Festung Breslau, the system played an 
important role in the German strategy of defending the city. Before their 
retreat, the Germans flooded the most important tunnels and concreted 
the entrances, making them forever inaccessible. The part of the story 
that triggers the most powerful emotions concerns the so-called gold of 
Wrocław, a compulsory tribute paid by the inhabitants of Wrocław on the 
orders of Johannes Krause, the commandant of the city in 1944.” Tomasz 

Bajer provides the missing element – the 
entrance.

The story belongs to urban mythology of the 
city, fuelled by the fact that the entrance has 
not been found so far. Although the tunnels 
do exist in reality, they belong more to the 
sphere of legends. Tomasz Bajer gives shape 
to these dreams by building an entrance to the 
underground city of inundated tunnels – both 
false and unambiguously marked as leading to 
Unterwasser Stadt – in the slope of the Polish 
Hill (former Bricklayers’ Bastion). The instal-
lation, resembling a crude military construc-
tion, plays up the expectations created by 
the tale and simultaneously reveals the exag-
geration. It is a material form of tales and 
stories, which deconstructs their impact by 
overidentification.

The entrance to Unterwasser Stadt is sealed. 
On the one hand, it makes its mythologi-
cal character evident, on the other – it con-
firms its inaccessibility as an imaginary entity. 
At the same time, it highlights that fact that 
it is there. Really. The work can be embed-
ded in the context of an important thread 
of this year’s SurvivAl – of alternative urban 
monuments. Tomasz Bajer’s installation could 
become a symbol of a legend which still lives 
on in Wrocław, being one of the elements of 
the inhabitants’ search for identity and roots. 
It could also be a monument to an important, 
real – and inaccessible – part of Wrocław. 

≥ Antoni Burz yńSki
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Przedmioty, umieszczone pod drzewami przy parkowej alejce nad Odrą, 
mogły łatwo pozostać niezauważone lub uznane za przypadkowe. Nie wia-
domo, czy są to obiekty znalezione czy zapomniane. Jak wiele prac na Survi-
vAlu zaskakiwały przechodniów przy drodze z Bulwaru Dunikowskiego do 
Zatoki Gondoli.
Instalacja ta poruszała pewien aspekt malarskości. Przedmioty przypomi-
nają typowe śmieci, porzucone w lesie lub na śmietniku pod blokiem: stary 
ekran, zepsute krzesło. Ich nieoczywistość zaczyna być widoczna, gdy 
pomyślimy o procesie twórczym – odpowiednie obiekty zostały najpierw 
przez artystę odnalezione, wybrane, a więc podniesione do rangi dzieła, 
a następnie sztucznie zdegradowane. Pokrywający je mech nie jest natu-
ralny – te rzeczy zostały zamaskowane w parku. Bez straty można ich zupeł-
nie nie zauważyć – to dzieło, które sugeruje, że nie wymaga odbiorcy, choć 
właśnie nad tym, by odbiorca go nie znalazł pracował artysta. 

The objects situated under a tree next to an embankment by the Oder 
could easily be missed or considered to have been arranged haphazardly. 
They could be found or forgotten items. Like many other works at SurvivAl, 
they surprised strollers heading towards the Gondola Bay.
The installation picked up on a certain element of painterliness. The items 
looked like rubbish, abandoned in the forest or by a dustbin: an old tv set, 
a broken chair. Their unobvious character became visible when we thought 
about the creative process – the right objects had to be found and chosen 
by the artist, thus elevated to become a work of art, and then artificially 
demoted. The moss which covered them was not natural – the items were 
purposefully hidden in the park. Those who overlooked them did not expe-
rience a feeling of losing out on anything – the work seemed to suggest 
that it did not need the recipient, although it was due to artistic effort that 
it could remain hidden.

≥ Antoni Burz yńSki

zaPOMNIaNE PrzEdMIOtY / FOrgOttEN OBjEctS
[ instalacja / installation ]

paweł Marcinek 
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tEMat: rzEka  ON tHE rIvEr  Bartek lis

Kurator debat / Curator of
the debates

We decided to take the notion of a river as a pretext 
for reflection upon the flowing time, consciousness (of 
ourselves and of the world that surrounds us) and our 
urban identity. Professor Adam Grobler, a philosopher, 
took us for a cruise on the Oder (On the River, 22 June 
2013). We had initially intended to set off from the 
Piaskowa marina, but the river would not let us do so 
and it was necessary to modify our plans. The torrential 
rains in Lower Silesia in the weeks preceding the 11th 

edition of the survival Art Review made it impossible to 
normally use the river. The elevated water levels forced 
us to change the route. Fortunately, we did set off in 
order to emerge in a philosophical disputation about 
transience, time, and the origins of all beings. The scen-
ery on the riverbanks changed, as did the issues raised 
and arguments supporting the idea that nothing is obvi-
ous, nothing can be taken for granted, no one can be 
fully understood. Moments, instants, random events, 
chance – these are the bits making up our biographies. 
Repeating after Heraclitus that ‘everything flows’ puts 
us in danger of slipping into banality. But need simple 
things be banal? – undoubtedly wondered many a par-
ticipant of the Oder cruise. Change, a theme central 
to the discourse of the Ionian philosopher of nature, 
still seems to be one of the essential elements of the 
world. Standing still, remaining immobile is nowadays 

Jest wielka niewiadoma w rzece. Próba jej ujarzmienia, osadzenia czy konceptu-
alizowania zawsze zakłada porażkę. Bo jak zrozumieć coś, co trudno uchwycić, na 
co nie można spojrzeć w bezruchu, gdyż obiekt obserwowany stale zmienia swoje 
miejsce – oddala się od patrzącego, „biegnąc” ku morzu? Tajemnica zawsze dzia-
ła na nas prowokująco. W głębokim nurcie rzeki, w jej granacie albo zieleni toną 
myśli, pytania i zagadki. Rzeka zawsze pobudzała ludzką wyobraźnię. Fascynowała 
i zaskakiwała. Nic więc dziwnego, że organizatorzy survivalu postanowili zmie-
rzyć się z tym tematem. Nie tylko artyści, również kulturoznawcy, socjologowie, 
dziennikarze czy architekci – każdy miał przygotowaną jakąś „rzeczną opowieść”, 
którą chciał w tych dniach przekazać wrocławianom i przyjezdnym.

Postanowiliśmy wykorzystać rzekę jako pretekst do 
refleksji nad upływającym (nomen omen) czasem, 
świadomością (stanem wiedzy o sobie samych i świe-
cie) oraz naszą miejską tożsamością. Filozof, profesor 
Adam Grobler, zabrał nas w rejs po Odrze (Temat: rzeka, 
22.06.2013). Chcieliśmy wyruszyć z przystani Piasko-
wej, ale już wtedy musieliśmy przeformułować nasze 
plany – rzeka się zbuntowała. Ulewne deszcze, które 
nawiedzały Dolny Śląsk w tygodniach poprzedzających 
rozpoczęcie 11. edycji Przeglądu Sztuki survival, unie-
możliwiły użytkowanie rzeki w typowy dla niej sposób. 
Podniesiony stan wód zmusił „Kaczuszkę” (nazwa ło-
dzi, którą odbywał się rejs) do zmiany ustalonej trasy. 
Szczęśliwie jednak podróż mogła dojść do skutku, a my 
oddaliśmy się filozoficznej dyspucie o przemijaniu, cza-
sie i pochodzeniu bytu. Krajobrazy za burtą wydawały 
się nas mijać, tak jak podnoszone kwestie i podawane 
argumenty za tym, że nic nie jest oczywiste, niczego 
nie możemy być pewni, nikogo nie możemy poznać 
w pełni. Moment, chwila, zdarzenie, przypadek – z ta-
kich skrawków składają się nasze biografie. Powiedzieć 
za Heraklitem, że „wszystko płynie”, grozi, przy odrobi-
nie nieszczęścia, popadnięciem w banał. Jednak czy rze-
czy proste muszą być banalne? – zastanawiał się pewnie 
niejeden uczestnik odrzańskiego rejsu. Zmiana, o której 
prawił przed tysiącami lat jeden z jońskich filozofów 

The river is a great unknown. Harnessing it, restraining or conceptualising must 
inevitably end up in failure. For how is one supposed to understand an intan-
gible, incessantly flowing object that changes its place, running away from the 
observer toward the sea? Mystery provokes us. Deep in the river current, under-
neath the dark blue or green waters, thoughts drown together with questions 
and secrets. The river has always stirred up imagination. It fascinates and never 
fails to surprise. Little wonder then that the organisers of survival took up the 
challenge. Artists as well as culture experts, sociologists, journalists and archi-
tects – all of them had a ‘river tale’ to share with the inhabitants of Wrocław and 
visitors on these days.

przyrody, i dzisiaj wydaje się być jednym z centralnych 
elementów świata. Stanie w miejscu, tkwienie w bez-
ruchu utożsamiane są przez współczesnych z brakiem 
rozwoju lub wręcz z wstecznictwem. Dlatego oświece-
niowy projekt racjonalnego Postępu, jako właściwy wzór 
postępowania „cywilizowanych” społeczeństw (europo-
centryzm), miał stać się regułą dla wszystkich ludzi. Cóż, 
że wielu opacznie rozumiało ideę racjonalizmu i rozwoju, 
na swój sposób definiując zasadę „doskonalenia” spo-
łeczeństw. O straszliwych skutkach takiego myślenia/
działania pisało wielu, z Adorno na czele. Symbolicznie 
takiego zmutowanego ducha racjonalizmu przypominał 
mijany łodzią squat Wagenburg – w listopadzie 2012 r. 
zaatakowany przez grupę faszystów, którzy w krucjacie 
oczyszczającej piastowskie miasto dotarli aż nad rzekę, 
pokazując „lewakom”, „gdzie raki zimują”.

Alejandro Capdevila – kataloński architekt i pro-
jektant – postanowił literalnie związać swoje życie 
z rzeką. Podczas sobotniego popołudnia dowcipnie, ale 
i bardzo przekonująco opowiadał o tym, jak się żyje na 
rzece (Wszystko płynie. Architektura też…, 22.06.2013). 
Alejandro jest współtwórcą systemu prostych rozwią-
zań umożliwiających „postawienie” domu na wodzie. 
Chłopaki z „Isola System” (tak się nazywa firma, której 
współwłaścicielem jest Capdevila) na całym świecie  
zwodowali już kilkadziesiąt mieszkalnych platform, 

frequently equated with lack of progress, or even 
backwardness. That is why the Enlightenment ideal of 
rational advancement and progress as the proper way 
of conduct of ‘civilized’ societies (Eurocentrism) was 
supposed to become a universal principle for all peo-
ples. Tough luck that many misunderstood the idea 
of rationalism and progress, coining their own defini-
tions of the ‘perfecting’ of nations. The horrible effects 
of such thinking/acting were described by many, with 
Adorno prominently among them. This corrupted spirit 
of rationalism was symbolically reminded when the boat 
passed the Wagenburg squat – attacked in November 
2012 by a group of fascists, who reached this place 
on their crusade to clear the ‘ancient Polish city’ of all 
‘lefties’.

Alejandro Capdevila, a Catalan architect and de-
signer, resolved to literally connect his life with a river. 
On one Saturday evening, he wittily and convincingly 
praised the advantages of living on a river (Every-
thing Flows. Architecture Too…, 22 June 2013). Alejan-
dro is the co-creator of a number of simple solutions 
which make it possible to ‘build’ a house on a river. 
To date, the guys from ‘Isola System’ (company co-
owned by Capdevila) have launched all over the world 
several dozen of inhabitable platforms, which have all 
the necessary functions of a dwelling house. They are 



S U R V I VA L  1 1    PRZEGLĄD SZTUKI /  ART REVIEW Temat: Rzeka / On the RiverBArtek liS

6362

spełniających wszystkie funkcje, których oczekuje się 
od domu mieszkalnego. Nowoczesny dizajn, minimalizm, 
prostota i dreszczyk emocji, gdy przepływający obok 
kajakarz zagląda przez okno w momencie, gdy bierzemy 
prysznic. We Wrocławiu, mieście wtopionym w Odrę, 
wciąż niezbyt popularne jest mieszkanie na rzece. Cap-
devila przekonywał nie tylko o praktycznych stronach 
życia na wodzie (koszty użytkowania takiego „lokalu” 
potrafią być niższe od tradycyjnej przestrzeni), ale rów-
nież bardziej poetycko nawiązywał do hipisowskiej idei 
życia bez dosłownego zapuszczania korzeni. Wieść ży-
wot włóczykija, wędrowca, flanera – czy jest to zmiana, 
na którą jesteśmy gotowi?

Wrocław mógł się także kulturowo i przestrzennie 
zmienić za sprawą swojego nadrzecznego położenia. Go-
ście socjolożki Katarzyny Kajdanek (dziennikarka Maria 
Wiernikowska, socjolog Jacek Pluta, oraz osiedlowi radni 
Henryk Macała i Jerzy Sznerch, Powódź 1997 – niepo-
wtarzalne połączenie karnawału z obozem ciężkiej pracy. 
Czy Wielka Powódź stworzyła wrocławian?, 23.06.2013) 
zastanawiali się, czy i jak powódź z 1997 r. wpłynęła na 
poczucie wspólnoty pośród mieszkańców miasta. Czy 
prawdą jest, że współcześni wrocławianie mieli szansę 
„narodzić się” dopiero za sprawą tego ekstremalnego 
(dosłownie) doświadczenia? To jest oczywiście pytanie 
o trwałość zmian, pewnych – wywołanych niezwykłą 
sytuacją (w tym przypadku powodzią) – społecznych 
kapitałów, a takim z pewnością jest umiejętność samo-
organizacji i współpracy w obliczu niszczącego żywiołu. 
Zaufanie, sympatia, (bez)interesowność (z nawiasem, 
wszak tak naprawdę nawet dla mieszkańców dzielnic 
nie położonych w bliskiej okolicy Odry, ważnym stał się 
interes całego miasta, miejsca, wokół którego jeszcze 
wyraźniej zaczęła budować się lokalna tożsamość) – oto 
najważniejsze fundamenty tamtych dni. Usłyszeliśmy 
bardzo wiele świadectw wyjątkowości tamtego lata. 
Trochę podziwiając, a trochę zazdroszcząc takiego gru-
powego doświadczenia (pochodzę z Gdańska, który rok 
1997 zapamiętał tylko jako rok swych milenijnych ob-
chodów), zastanawiam się nad trwałością pozytywnych 
zmian, które czasami potrafi przynieść nadzwyczajna 
sytuacja. Integrując się wokół prostych, czytelnych 
przekazów, które można jasno przedstawić, i wokół któ-
rych nie trudno buduje się emocjonalną narrację, nie 
jesteśmy w stanie utrzymać takiego stanu niezwykłości 
wiecznie. Bo karnawał może trwać tylko do pewnego 
momentu, inaczej nie byłby karnawałem. Zalewany po-
wodziami Bangladesz w europejskich mediach jest stale 
suchy. Woda niszcząca tamtejsze domostwa jest czymś 
oczywistym, zwykłym… naturalnym. Na naszą atencję, 

characterised by modern design, minimalism, simplic-
ity and a pinch of spine-tingling when a passing canoeist 
peeps through the window when you are in the shower. 
In Wrocław, a city embedded in the Oder, living on the 
river is not popular yet. Capdevila praised not only the 
practical aspects of living on the water (the costs of liv-
ing in such a ‘flat’ may be significantly lower compared 
to a traditional space), but he also referred to the hippie 
idea of life without ever putting down roots. Living a life 
of a rolling stone, traveler, flâneur – is it a change we 
are ready for?

Wrocław’s culture and cityscape may have 
changed due to its being situated on the Oder. Guests 
invited by the sociologist Katarzyna Kajdanek (Maria 
Wiernikowska – a journalist, Jacek Pluta – a sociolo-
gist, Henryk Macała and Jerzy Sznerch – city councilors, 
The 1997 Flood – Unique Combination of Carnival and 
Labour Camp. Has the Great Flood created Wroclawians?, 
23 June 2013) discussed whether and how the 1997 
flood triggered a sense of togetherness among the in-
habitants. Is it true to say that the contemporary inhab-
itants of Wrocław were ‘born’ only after this (literally) 
extreme experience? It is a question about the perma-
nence of change, of certain social capitals triggered by 
an unusual situation (here: a flood), one of them being 
the ability to self-organise in the face of a destruc-
tive force. Trust, liking, selflessness (although not pure, 
since even the inhabitants of districts situated far from 
the river were obviously interested in the city as such, 
around which local identity was built) – these are the 
crucial fundaments of those days. We could hear a large 
number of testimonies to the uniqueness of that sum-
mer. Partially with admiration and partially with envy of 
such a unifying experience (I come from Gdańsk, where 
the year 1997 marked nothing but the celebrations of 
the city’s millennium), I think about the permanence 
of positive change brought about by an extraordi-
nary situation. Being integrated around a simple and 
clear message, which makes it easy to weave an emo-
tional narrative, is an unusual state that must neces-
sarily come to an end. A carnival may only last up until 
a given moment, otherwise it ceases to be a carnival. 
Bangladesh, inundated with a monotonous regularity, 
in European media remains dry. The water which de-
stroys Bangladeshi houses is something obvious, com-
mon… natural. Only things out of the ordinary deserve 
our attention as well as the subsequent excitement and 
potential involvement. The rains stopped, the water 
levels dropped, Wrocław dried up and fortunately man-
aged to keep the disaster at bay. People returned to 

idące za nią uniesienie i potencjalną aktywność, zasłu-
gują tylko rzeczy, które nie dzieją się na co dzień. Deszcz 
przestał padać, stan wody się obniżył, Wrocław wysechł 
i szczęśliwie postawił tamę potopowi. Ludzie rozeszli 
się do swoich domów. Współpraca, ludzka życzliwość 
i większa uważność na drugiego pewnie trwały nadal, ale 
chyba niewystarczająco długo, skoro wciąż czujemy nie-
dosyt. Deficyt emocji, słów, które łączą i pomagają iść 
dalej. Tak, i tym razem coś przeminęło, coś odpłynęło.

Tego samego dnia, gdy dyskutowaliśmy o powodzi, 
wracając z survivalu do domu, spotkałem raz jeszcze 
Marię Wiernikowską. Dziennikarka stała przy barierce 
blisko Mostu Piaskowego – pewnie przyglądała się z tej 
perspektywy Ostrowowi Tumskiemu albo szokującej 
pracy Agnieszki Popek-Banach i Kamila Banacha.  
Zauważony przez panią Marię przystanąłem na chwilę, 
by się pożegnać, pamiętając, że następnego dnia wraca 
już do Warszawy. Kurtuazyjna wymiana grzeczno-
ści zamieniła się w długi spacer wzdłuż Odry w stronę 
mostów Pomorskich, z licznymi przystankami i płyn-
nie przechodzącymi z jednego w drugi tematami roz-
mowy. Powódź, z którą wielu wciąż kojarzy reporterkę 
(dla mnie osobiście, Wielka Powódź – jak lubi się dzisiaj 
określać kataklizm z 1997 r. – zawsze będzie miała 
twarz Wiernikowskiej; na jej telewizyjnych relacjach 
z „twierdzy Wrocław” zbudowałem swój obraz pamięt-
nego lipca), była tylko jednym z wątków naszej dysputy. 
Wakacje na wsi, „dziwaczność” sztuki współczesnej, 
męskość i żydowska tożsamość – tak różne, pozornie 
niezwiązane ze sobą tematy potrafi połączyć rzeka. Czas 
upłynął niezauważenie, mój autobus w końcu przyjechał 
i trzeba się było pożegnać.

Temat: Rzeka. Ta edycja survivalu w części po-
święconej debatom była chyba najbardziej rozproszona 
z dotychczasowych. Tak przestrzennie, jak i przede 
wszystkim problemowo. Odsłaniała różnorodność 
wątków, symboli i zastosowań rzeki w naszej ludzkiej 
egzystencji, w naszej twórczości. Niczego nie wyczerpa-
liśmy, żaden z poruszonych tematów nie wysechł, my po 
prostu płynęliśmy, starając się tylko, choć na moment, 
uchwycić świat zanim ponownie się zmieni.

their homes. Cooperation, human kindness and open-
ness to others probably lasted for some time, but not 
long enough, since we still feel dissatisfaction, a deficit 
of emotions and words that would bring us together 
and help to move forward. Yet again something passed, 
something floated away.

On the same day when we discussed the flood, 
I met Maria Wiernikowska again on my way home. The 
journalist was leaning against the railing on Piaskowy 
Bridge – probably gazing at Ostrów Tumski, or the 
shocking artwork made by Agnieszka Popek-Banach 
and Kamil Banach. When she noticed me, I stopped for 
a while to say goodbye, remembering that she was go-
ing back to Warsaw on the following day. The customary 
exchange of pleasantries turned into a long walk by the 
river, with frequent stops and equally frequent changes 
of topic. The flood, which is what many people still as-
sociate the reporter with (for me personally, the Great 
Flood – as many people like to call the 1997 disaster – 
will always have Wiernikowska’s face; I constructed my 
mental image of the memorable July upon her reports 
from the besieged city), was just one thread of our dis-
cussion. Holidays in the countryside, the ‘weirdness’ 
of contemporary art, masculinity and Jewish identity – 
such diverse and seemingly non-related topics may be 
connected by a river. Time passed by unnoticed, my bus 
came, and we said goodbye. 

This edition of survival’s debates was probably the 
most diversified, both in terms of venues and, most of 
all, subjects. It revealed a variety of threads, symbols 
and uses of a river in our existence and artistic prac-
tice. We did not exhaust any of the topics, none of them 
dried up, we simply sailed ahead, hoping to catch – al-
beit for a moment – a glimpse of the real world before 
it changes again. 
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3.

fontanna jest pochodną jednej z najstarszych 
forM Małej architektury – studni. przez stulecia 
do wykonania dekoracyjnej oprawy Miejskich 
wodotrysków zatrudniano najlepszych artystów, 
a ich ozdoBne reliefy pełne Były syMBoliki dotyczącej 
wody. stanowiły one także rodzaj rzeźBiarskiej 
kroniki Miejskiego życia.
współcześni twórcy fontann zrezygnowali z dawnych 
idei – woda coraz częściej staje się jedynie nośnikieM 
dla technologicznych rozwiązań.

a fountain is derived froM one of the oldest 
forMs of architecture – a well. for centuries, 
the Best architects were coMMissioned to design the 
decorative setting for the city fountain, creating 
reliefs full of syMBolical references to water. 
fountains constituted a chronicle of city life 
captured in sculpture.
conteMporary creators of fountains have 
aBandoned the old ideas – water frequently BecoMes 
But the Means of presenting technologically 
advanced solutions.
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WatErBOttlE 2010
[ instalacja / installation ]

sandro porcu

Jest to skromny i łatwy do przeoczenia obiekt, ale gdy 
się go zauważy, pozostaje na długo w pamięci. Wła-
ściwie wygląda jak śmieć – plastikowa butelka i kilka 
starych cegieł. Z butelki leje się jednak nieustannie, 
cienkim strumieniem, woda.
Pierwsze pytanie, które się nasuwa, brzmi: jak to jest 
zrobione? Nie widać żadnego mechanizmu, pompki, 
gumowego węża czy przewodu. Po dłuższym zastano-
wieniu można, choć z trudem, pogodzić się z faktem, 
że pozostanie to tajemnicą autora.
Wtedy nadchodzi kolejna refleksja. Refleksja o mar-
notrawieniu wody. Z butelki, w domyśle, sączy się 
woda czysta, może nawet mineralna, a tuż obok pły-
nie rzeka, z natury mętna, niosąca wodę niezdatną do 
picia. Widzimy, jak jedna butelka zasila płynącą szarą 
masę, później morze, a jeszcze później oceany, następ-
nie paruje, spada w postaci deszczu i daje nowe życie, 
nawadnia zieleniące się łąki, lasy, sady. Tak właśnie 
zamyka się to koło życia i śmierci. Wracając do domu 
i myjąc zęby przed snem, widzimy cienką strużkę wody 
z kranu, znikającą w otworze odpływowym i dalej zasta-
nawiamy się: jak to jest zrobione?

It was a modest object that could easily be overlooked, 
but when it was noticed, it stayed in the memory for 
a long time. In fact it looked like a piece of rubbish – 
a plastic bottle and some old bricks. Strangely enough, 
a thin stream of water ceaselessly flowed out of the 
bottle. 
The first question which comes to mind is: how is it 
made? No mechanism is visible, no pomp, hose or 
pipe. After thinking about it for some time, one has to 
accept that it will forever remain the artist’s secret.
Then another reflection strikes: what a waste of water! 
Clean water, maybe even mineral, seems to be ooz-
ing out of the bottle, and the river close to it is murky, 
definitely undrinkable. We can see water from the bot-
tle feeding the flowing dark mass, later the sea, even 
later – oceans; then it evaporates, comes back as rain 
and gives new life to lush green meadows, forests, 
orchards. That is the wheel of life and death. When we 
come back home and brush our teeth, we see a thin 
trickle from the tap which vanishes in the drain, and 
we still think: how is it made?

≥ PAweł jArodzki
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Praca Kapiczyńskiej i Gaika to rodzaj fontanny. Stosunkowo niewielka forma, 
wykonana z drewna i szkła, została usytuowana w taki sposób, by wpisała się 
w nieformalny park rzeźby, znajdujący się przed budynkiem Akademii Sztuk 
Pięknych. Niestety mechanizm osadzony wewnątrz obiektu okazał się nie-
szczelny i w konsekwencji nie zadziałał. Wieńcząca instalację metalowa misa 
pozostała więc pusta, zamiast wypełnić się czystą wodą i zachęcać prze-
chodniów do ugaszenia pragnienia w wyjątkowo upalne, czerwcowe dni. 
Jedynie potężny i groźny dźwięk wartko płynącej rzeki, wydobywający się 
z podstawy obiektu, przypominał o pierwotnej wymowie pracy: namyśle nad 
naturą żywiołu – życiodajną i niszczycielską jednocześnie.

Kapiczyńska and Gaik constructed a kind of fountain. A rather small object 
made from wood and glass was embedded in the informal sculpture park in 
front of the Academy of Fine Arts and Design. Unfortunately, the mecha-
nism inside the object turned out to be leaky and failed to work as a result. 
The metal bowl at the top of the installation thus remained empty instead 
of filling up with clean water to quench visitors’ thirst during those hot 
June days. Only the mighty roar of a fast-flowing river, which was coming 
from the base of the object, drew attention to the original message of the 
work – to consider the simultaneously destructive and life-giving force of 
the element.

≥ MichAł Bieniek

SYtuacja POzOrNIE NIEMOżlIWa / SEEMINglY IMPOSSIBlE 
SItuatION
[ obiekt, dźwięk / object, sound ]

agata kapiczyńska, daMian gaik
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rOzEdrgaNIE Fal / vIBratINg WavES
[ obiekt / object ]

luiza ziMerMan

[ pomoc techniczna / technical assistance: 

Marcin Lewandowski ]

Praca Luizy Zimerman pt. Rozedrganie fal była jedną z prezentowanych na 
tegorocznym Przeglądzie wariacji na temat miejskiej fontanny. Artystka, 
z pomocą studentów Politechniki Wrocławskiej, skonstruowała wodo-
trysk, w którym strumień wody wprowadzony był w drgania o odpowied-
niej częstotliwości za pomocą fal dźwiękowych. Na umieszczonym przed 
strumieniem niewielkim monitorze wyświetlany był obraz rejestrowany na 
żywo, różniący się jednak od obrazu rzeczywistego. Faktyczne oddziaływa-
nie fal dźwiękowych na wodę, niewidoczne dla ludzkiego oka, zobaczyć było 
można jedynie okiem kamery zapisującej obraz z prędkością 24 klatek na 
sekundę. Artystce udało się uchwycić efemeryczny charakter „wodnych” 
zjawisk, uświadamiając tym samym odbiorcy ograniczenia ludzkich możliwo-
ści w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości.

Luiza Zimerman’s work under the title Vibrating Waves was one of several 
variations on the city fountain showed during this year’s Review. The art-
ist, aided by students from Wrocław University of Technology, assem-
bled a fountain jet in which the water flux was set into oscillation by sound 
waves. A small monitor mounted in front of the water flux showed images 
in real time, which differed significantly from the perceived image. The 
influence of sound waves on water was invisible to the naked eye and could 
only be seen by a camera recording the image at 24 frames per second. 
The artist succeeded in capturing the ephemeral character of ‘aquatic’ 
phenomena, making the viewers aware of the limited human possibilities of 
perceiving the reality that surrounds us.

≥ AnnA Stec
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Praca w ironiczny sposób odwołuje się do najbar-
dziej oczywistego tropu w historii sztuki współczesnej. 
Fontanna Duchampa z 1914 r. to klasyk, rozpozna-
walny chyba przez wszystkich, nie tylko przez znaw-
ców dziedziny. Grający, dziecinny nocnik, ustawiony 
w hallu głównym wrocławskiej ASP, można odczytać 
jako następujący komentarz: jaki poziom uczelni, taki 
poziom sztuki. Tytuł pracy odnosi się do polityki kultu-
ralnej Wrocławia. Podobnie jak Fontanna multimedialna 
jest pracą z założenia funkcjonującą jako słaby żart, 
tak fontanna przy Hali Stulecia jest żartem z kultury 
wysokiej.

The work made an ironic reference to the most 
obvious trope in the history of contemporary art. 
Duchamp’s Fountain from 1914 is a classical work 

known to all, not only experts in the field. A child’s 
potty which played songs, displayed in the main hall of 
the Academy of Fine Arts and Design, may be inter-
preted in the following way: the level of teaching 
reflects the level of art. The title of the work refers 
to Wrocław’s cultural policy. Inasmuch as Multimedia 
Fountain is a lame joke from the area of low-brow cul-
ture, the fountain by the Centennial Hall makes a joke 
of high-brow culture.

≥ joAnnA koByłt

FONtaNNa MultIMEdIalNa / MultIMEdIa FOuNtaIN 
[ obiekt / object ]

piotr kMita
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tyMon nogalskiPrzEPraWa / crOSSINg
[ instalacja, akcja / installation, action ]

Tymon Nogalski posłużył się prostym zabiegiem. Artysta wykorzystał dwa zraszacze do trawy, ustawiając je po obu 
stronach spacerowej ścieżki w taki sposób, by właściwie niemożliwe było wyminięcie strumienia wody. Ponieważ 
wzdłuż jednej strony traktu wznosiło się Wzgórze Polskie, a wzdłuż drugiej płynęła Odra, jedynym wyjściem dla chcą-
cych uniknąć zmoczenia było cofnięcie się o kilkadziesiąt metrów i spacer wokół Bastionu Ceglarskiego. Mało kto 
decydował się na nadłożenie drogi. Praca Nogalskiego niektórych irytowała, ale większość przechodniów zdawała się 
rozbawiona tym dość bezczelnym zabiegiem. Szczególnie w upalne dni instalacja stawała się przyjemną, orzeźwiającą 
atrakcją. Przy okazji stawiała pytanie o lawinowo powstające w ostatnich latach we Wrocławiu różnorodne fontanny 
i wodotryski – o ich kształt i relację z otoczeniem oraz o adekwatność do rzeczywistych potrzeb. 

Tymon Nogalski used a simple idea. He installed two 
sprinklers on both sides of a walkway in such a way 
that it was virtually impossible to avoid the water. 
Since on the one side of the path was the Polish Hill, 
and on the other – the Oder, the only solution for 
those willing to remain dry was to walk back several 
dozen metres and go around the Bricklayers’ Bas-
tion. Few people decided to do so. Nogalski’s work 

caused irritation in some passers-by, but most of them 
seemed amused by this fairly blatant trick. The instal-
lation was particularly appreciated on hot days, when 
it offered cool invigoration. Moreover, it posed ques-
tions concerning the rapidly increasing number of 
various fountains and fountain jets in Wrocław – their 
shape, relation with the surroundings, and their rele-
vance in meeting people’s real needs.

≥ MichAł Bieniek
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Przemysław Paliwoda rozdawał bezużyteczne przed-
mioty – butelki wody z Wisły. Artysta zamienił gest 
daru w puste zdarzenie. Mimo że wodę rozdawał za 
darmo, nawiązał do strategii marketingowych. Butelki 
kusiły czystością bieli, zachęcającą do zakupu nowo-
czesną graficznie etykietą, podobną do tych na 
napojach orzeźwiających. Stworzył więc potrzebę 
posiadania, jednocześnie dając odbiorcy przed-
miot bezużyteczny – etykieta jasno i chłodno oznaj-
mia: „woda nie nadaje się do spożycia”. I rzeczywiście, 
na dnie butelki widoczny był nieprzyjemny osad. 

Rozdawanie wody z Wisły na brzegu Odry było dzia-
łaniem absurdalnym, jednocześnie posiadającym rys 
polityczny – naznaczającym wrocławską rzekę wodą ze 
staropolskiej stolicy – Krakowa. Przypominało też dzia-
łania marketingowe, tworzące z wody wiślanej rodzaj 
marki, „brandu”.

Przemysław Paliwoda handed out useless objects – 
bottles containing water from the Vistula. The art-
ist turned the act of giving into an empty gesture. 
Although he distributed the water for free, he made 
use of marketing strategies. The bottles tempted with 
their pristine whiteness, the labels followed the new-
est solutions in graphic art and resembled those on 
soft drinks. Thus he created a need to have them, but 
the consumers received a useless object – the label 
clearly and coolly communicated that ‘this water is 
not fit for consumption’. Indeed, there was dirty resi-
due on the bottom. Handing out the Vistula water on 
the banks of the Oder was an absurd action, but one 
tinged with politics – marking the Wrocław river with 
water from the former capital of Poland – Cracow. It 
resembled marketing efforts to turn the Vistula water 
into a brand.

≥ Antoni Burz yńSki

WOda z WISŁY / tHE vIStula WatEr 
[ instalacja, performans / installation, performance ]

przeMysław paliwoda
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dOuBlE   
drEaM  

Kałuża wody, w której odbija się światło księżyca, 
to pierwsze kadry Double Dream – dwukanałowej 
instalacji wideo YoUki HirakawY. W kolejnych uję-
ciach Hirakawa zestawia obrazy śpiącego mężczyzny 
w dryfującej łodzi z kroplami deszczu, zaznaczają-
cymi kręgi na powierzchni wody. W jej ciemnej ot-
chłani tonie kobieta. Na szczęście to wszystko jest 
tylko złym snem. Kiedy ustaje noc, mężczyzna i ko-
bieta wybudzają się z niego; pozostają jednak nadal 
w stanie przypominającym hipnozę. Właściwie przez 
cały czas, już od pierwszych ujęć, wydają się śnić na 
jawie, jak gdyby świadomi otaczającej ich, choć wciąż 
wyimaginowanej, rzeczywistości. 

Wideo Youki Hirakawy intryguje onirycznym 
obrazem, konstruowanym na pograniczu snu i wy-
obraźni dwojga ludzi, będącym genius loci, czuwają-
cym nad kanałem Nakagawa. Ich sny nie są jednak 
skierowane ku przyszłości, ale przeszłości, obrazując 
historię i atmosferę enigmatycznego kanału, porzu-
conych fabryk i wymarłego wokół życia. Po części 
jest to również sen o wodzie w postaci zwiastującego 
oczyszczenie deszczu albo czarnej otchłani kanału 
(notabene stanowiącego przejście z jednego świata 
do drugiego), który może być odbierany jako alego-
ria życia, przemijania i śmierci. 

O przeszłości, sile wyobraźni i reżyserowaniu 
snów opowiada z kolei wideo innej japońskiej artystki, 
aki nakazawY. W Sui sha shi (ang. Water-graphed por-
trait) za pomocą czterech krótkich autobiograficz-
nych historii nierozerwalnie powiązanych z wodą, Aki 
Nakazawa tworzy swój portret wewnętrzny, który 
nazywa portretem wodnym. Padający w pierwszej 
części deszcz – będący zresztą inspiracją do powstania 
wideo – prowokuje autorkę do wyjścia z domu i jed-
nocześnie do spojrzenia w głąb siebie, wydobycia uta-
jonych w podświadomości wspomnień. Druga część 
to marzenie senne o świecie zatopionym w morzu pod 
osłoną nocy, świecie, w którym ludzie kochają wodę 
i nie muszą się jej obawiać, ponieważ są… rybami. Dwie 
ostatnie opowieści – bardziej abstrakcyjne od po-
przednich – to retrospekcje traumatycznych wyda-
rzeń i rozliczenie z nimi. Całość obrazu zamyka i łączy 
z poprzednimi klamra w postaci wypowiedzi artystki: 

kiedy PAdA, MuSzę wyjść, 
By odnAleźć Swoje ciAło, 
kSztAłt, który jeSzcze czuję, 
Moją egzyStencję w niM.
Woda jest u Nakazawy symbolem bezmiaru 

możliwości – uzdrowienia i odrodzenia ducha i ciała. 
Deszcz daje nowe życie i prawdę o nas samych.

Małgorzata soBolewska 

Kurator / Curator

Moonlight skimming the surface of a puddle is the 
very first scene of Double Dream – YoUki Hirakawa’s 
two-channel video installation. Later, Hirakawa jux-
taposes the image of a man sleeping in a floating 
boat with raindrops drawing little circles on the wa-
ter sheet. A woman is drowning in the abyss of the 
black water. Fortunately, all this is but a bad dream. 
When the night ends, the man and the woman wake 
up; however, they are still in a hypnosis-like state. As 
a matter of fact, from the very beginning they seem 
to be daydreaming, as if half-aware of the imaginary 
reality which surrounds them.

Sui sha shi balansuje na granicy fikcji i rzeczywi-
stości. Jednak jeszcze bardziej subiektywne wyobra-
żenie wody przedstawia Coagulate MiHai GrecU, 
który łącząc obrazy rzeczywiste z 3D, kreuje obraz 
z pogranicza snu i halucynacji. W jego wideo woda 
jest taflą unoszącą się nad horyzontem, jakby zasty-
głą w powietrzu materią. Wypełnia przestrzeń pusto-
stanu, w którym jedyne żywe istoty to ryba i męska 
postać. Paradoksalnie jednak, to nie ryba, ale męż-
czyzna przebywa w żywiole, w którym człowiek nie 
potrafi przetrwać. Ryba zaś, często symbolizująca 
wolność i nieśmiertelność, dokonuje swojego żywota 

Youki Hirakawa’s video intrigues the viewer with 
its oneiric image, woven at the border between two 
people’s sleep and imagination, which is the genius 
loci guarding the Nakagawa canal. Yet their dreams 
are directed towards the past rather than the future, 
illustrating the history and atmosphere of the en-
igmatic canal, the abandoned factories and the life 
that is no more. In part, the dream is about water, 
either in the form of rain which promises cleans-
ing or the black abyss of the canal (which, by the 
way, constitutes a passageway from one world to 
another), which may be perceived as an allegory of 
life, transience and death.

The past, the power of imagination and the di-
recting of dreams are the main subjects of a video 
by another Japanese artist – aki nakazawa . In her 
Sui Sha Shi / Water-graphed Portrait, she uses four 
short autobiographical stories, which are inextri-
cably connected with water, to create the portrait 
of her inner self, which she terms a water-graphed 
portrait. The rain falling in the first story – the in-
spiration for making the film – prompts the artist 
to leave home and cast a glance into her heart of 
hearts, bring to light the memories hidden in her 
subconsciousness. The second part is a dream about 
a world flooded by the sea at night, a world in which 
people love water and do not need to be afraid of 
it because they are… fish. The last two tales – more 
abstract than the previous ones – constitute a retro-
spection of traumatic events and an attempt to face 
them. The whole is concluded by the artist’s solilo-
quy, which bridges all the four parts of the video:

when it rAinS i hAve to go out

to find My Body,
My forM thAt i Still feel,
My exiStence here.
From Nakazawa’s perspective, water symbolises 

a limitless number of possibilities to heal and revive 
the spirit and the body. Rain endows us with a new 
life and the truth about ourselves.

Sui Sha Shi operates on the border between 
fiction and reality. An even more subjective image 
of water, however, is present in MiHai GrecU’s Co-
agulate, where he combines reality and 3D imagery, 
bordering on the edge of dream and hallucination. 
In his approach, water is a sheet floating above the 
horizon, as if the matter froze in the air. It fills up 
the interior of an abandoned building in which the 
only living beings are a man and a fish. Paradoxically, 
it it is the fish and not the man that is in its hostile 

Youki Hirakawa, Double Dream

Aki Nakazawa, Sui Sha Shi / Water-graphed Portrait
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w ciasnym akwarium bez wody. Różnorodne defor-
macje wodne, powstałe być może wskutek tytułowej 
koagulacji, odwracają prawa fizyki do góry nogami, 
zniekształcając tym samym byt żywych istot w tej 
niezwykłej przestrzeni. 

Grecu, podobnie jak Hirakawa, poddaje arty-
stycznej interpretacji niszczycielski aspekt żywiołu, 
często skutkującego katastrofami naturalnym – po-
wodziami, które w istotny sposób stanowią o specy-
fice relacji woda-człowiek-miasto. Z drugiej strony 
zastanawia się nad destruktywnym wpływem na ten 
żywioł współczesnej cywilizacji. W Coagulate poka-
zuje inny świat, będący swoistą interpretacją zmian 
środowiskowych. Zalany pustostan nie generuje jed-
nak sytuacji destruktywnej, a zawieszona w próżni 
woda staje się naturalnym środowiskiem człowieka, 
zupełnie jak powietrze, w którym można oddychać.

Dodatkowy komentarz do relacji człowieka 
i wody, lub szerzej: do natury i tego, co kulturowe, 
stanowi wideo-dyptyk duetu GrUppefiscH (MariUsa 
Leneweita i rocio rodriGUez) …niland 1 i …niland2. 
Podobnie jak u Grecu, punktem wyjścia do po-
wstania …niland było globalne ocieplenie, mające 
wpływ na podnoszenie się poziomu wody w morzach 
i oceanach. Woda i powietrze ukazują wpływ ludz-
kich działań na klimat, stawiając pytania o ambiwa-
lentność symbiozy człowieka i środowiska, badając 
nieuchronną konfrontację zmian klimatycznych 
i kulturowych. 

...niland 1 to walka o powietrze pod i nad powie- 
rzchnią wody, stanowiąca próbę synchronizacji ży-
cia w wodzie i na ziemi. Jednak w …niland, inaczej 
niż w Coagulate, podwodny świat, mimo wszelkiego 
piękna, nie jest miejscem przyjaznym dla życia. 
Gdzieś na dnie morza widzimy topielca, dziewczynę 
w białych szatach. Chwilę później, skrępowana folią 
Rocio Rodriguez wynurza się z wody w panice, ni-
czym budząc się z nocnego koszmaru. Druga część – 
…niland 2 rozpoczyna się obrazem wyrzuconego 
przez fale na brzeg mężczyzny (Mariusa Leneweita). 
Czy żyje? Obraz jest nieostry, jakby zaparowany, 
a po obiektywie kamery spływa woda. Po chwili kadr 
staje się bardziej przejrzysty ukazując mężczyznę, 
który ostatecznie podnosi się i zanurza w wodzie. 
Nie nosi akwalungu i maski – jego głowa uwięziona 
jest w słoju. Frapujący jest również strój Mariusa Le-
neweita, który nie jest strojem nurka, ale kombine-
zonem rybaka. W kaloszach przemierza muliste dno 
morza, przemieszczając się pomiędzy lustrem wod-
nym a poświatą rozproszonych w zmętniałej wodzie 

element. The fish, which often symbolises freedom 
and immortality, is about to end its life in a tiny 
aquarium without water. Various aquatic twists, 
maybe due to the title coagulation, turn the laws of 
physics upside down, thus distorting the existence 
of living creatures in this peculiar space.

Like Hirakawa, Grecu subjects to artistic inter-
pretation the destructive powers of water, which 

słonecznych refleksów, wśród których trudno tak 
naprawdę rozróżnić warstwę wody od powietrza. 

…niland to fikcyjna kraina, najprawdopodobniej 
niczyja lub zamieszkana przez epinephelus marginatus 
czyli granika (niemieckie gruppefisch), rybę z rodziny 
ryb konsumpcyjnych, które żyją samotnie w skalnych 
jaskiniach. Być może to instynkt nakazuje im ukry-
wać się przed światem i rybacką siecią. 

often result in natural disasters – floods – that 
largely determine the uniqueness of the water-man-
city relations. On the other hand, he examines the 
harmful impact of modern civilization on water. Co-
agulate shows a different world, one which seems 
to be the result of the environmental changes. The 
flooded empty building does not create a destruc-
tive situation, however, and the water floating in the 
vacuum becomes man’s natural environment, like 
the air we breathe.

Additional comment on the relations between 
man and water, or – to put it more broadly – be-
tween nature and that which is cultural, is provided 
by the video-diptych of the GrUppefiscH dUo (MariUs 
Leneweit and rocio rodriGUez), entitled …niland 1 
and …niland 2. As it was the case with Grecu’s video, 
the starting point for the creation of …niland was 
the global warming, which causes the rise of wa-
ter levels in seas and oceans. Water and air reflect 
the human impact on the climate, posing questions 
concerning the ambivalent symbiosis of man and 
the environment, and investigating the unavoid-
able confrontation between climatic and cultural 
changes.

 …niland 1 shows the struggle for air under and 
above the surface of water, which is an attempt 
to synchronise life in water and on land. Unlike 
Coagulate, …niland depicts a water world which is 
not a friendly place to live, in spite of all its appeal. 
On the seabed, there is a drowned body of a girl 
dressed in a white robe. Shortly after, Rocio Rodri-
guez, wrapped in plastic, emerges from the water 
in panic, as if she was waking up from a nightmare. 
The second part – …niland 2 – begins with the im-
age of a man cast by the sea on the shore (Marius 
Leneweit). Is he alive? The image is fuzzy, steamed 
up, and there is water trickling down the camera 
lens. After a while, it deblurs, and we see a man who 
stands up only to submerge himself in water. Instead 
of an aqualung, he has a jar on his head. Leneweit’s 
outfit also draws our attention – instead of a diving 
suit, he is wearing fisherman’s overalls. He is tread-
ing tirelessly on the muddy seabed, finding his way 
between the water sheet and the glow of sunrays in 
the cloudy water, which makes it hard to tell the dif-
ference between water and air.

…niland is a fictitious land, most probably a no-
man’s land, or maybe inhabited by epinephelus 
marginatus – the dusky grouper (German: gruppe-
fisch) – an edible fish that dwells in rock caves in 

Seoungho Cho, Blue Desert

Mihai Grecu, Coagulate

Marius Leneweit & Rocio Rodriguez,  

…niland 1, …niland 2
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Wyjątkiem pośród wymienionych realizacji,  
które w większości ukazują wodę per se są Blue De-
sert seoUnGHo cHo oraz Fossilization kUrta d’Ha-
eseLeera . Ta pierwsza, mimo że dotyczy pustyni 
w Dolinie Śmierci, w sferze wizualnej generuje 
obrazy wody, a w sferze audialnej symuluje dźwięki 
oceanu. Szumy fal, podobnie jak impulsy ultradźwię-
kowe w …niland, są wytwarzane za pomocą elek-
tronicznie przetworzonego dźwięku i obrazu, który 
z cyfrowych usterek układa wysublimowany pejzaż 
błękitnej wody. Miraż parującej pustyni, w obiekty-
wie zmieniającej się w wodę, dodatkowo rozmywa 
obraz w sennej abstrakcji. Pustynia nie jest już więc 
tylko miejscem pustki i utopijnych fantasmagorii, ale 
miejscem o potencjale wielkiej wolności, estetyzują-
cym naszą rzeczywistość. 

W Fossilization D’Haeseleera kadry nakładają 
się na siebie warstwowo. Ich tło stanowi przetwo-
rzony elektronicznie subtelny obraz, wyglądający jak 
rozpuszczony lub jak projekcja na tafli wody, przez 
co sprawia wrażenie płynnego i rozmytego. Odwró-
cone kołami do góry samochody przypominają ska-
mieniałe wraki na dnie oceanu. Domy i samochody 
pozostają na swoich miejscach. Mimo nieuchronnej 
katastrofy kultura materialna pozostaje nienaru-
szona. Nawet uciekający przed piaskową burzą ludzie 
zastygają jak gdyby w procesie fosylizacji. Czyżby 
stali się nierozerwalnym elementem tej kultury, wy-
tworem przemysłu kulturowego?

Na tle wszystkich prac wyróżnia się i zaska-
kuje swoim ascetyzmem i prostotą środków wyrazu 
Untitled Works ŁUkasza GronowskieGo. Rezygnując 
z zaawansowanych technik przetwarzania obrazu, 
wykorzystując naturalny dźwięk, artysta uchwycił 
sytuację zastaną, ukazującą prozaiczne czynności 
w niecodziennej scenerii. Morze we mgle pozo-
staje prawie niezauważalne, a sopockie molo jakby 
zawieszone w próżni. Ponownie mamy do czynienia 
z optycznym złudzeniem, ale tym razem wywołanym 
zjawiskiem ewaporacji, które dematerializuje krajo-
braz sopockiego molo. Nadmorskie ustronie una-
ocznia się jedynie za sprawą szumu fal i śpiewu mew. 
Szybko niweczy je jednak warkot pracującej koparki, 
który zakłóca regularne życie nabrzeża.

Untitled works przedstawia sytuację obecną, bez 
retrospekcji i futurospekcji, dotyczących nieroze-
rwalnego związku człowieka i wody oraz destruktyw-
nego wpływu tego pierwszego na funkcjonowanie 
wodnego ekosystemu, które przewijają się we wspo-
mnianych wyżej realizacjach innych artystów. Praca 

ta daje jednak drobny impuls do ekologicznych re-
fleksji na temat przybrzeżnego środowiska i pod-
wodnego życia. 

Prace pokazane na wystawie Double Dream uka-
zują świat fikcyjny lub rzeczywisty, podkreślając jego 
zależność od wody. W prawie wszystkich realizacjach 
pojawia się woda, jednak w każdej z osobna przybiera 
ona różne stany. Woda jest deszczem, rzeką i mo-
rzem. Występuje też w postaci ulotnej, jak na przy-
kład mgła, choć w niektórych realizacjach fizycznie 
nie występuje wcale – pozostaje tylko optycznym 
złudzeniem albo efektem elektronicznej obróbki 
obrazu. 

Dosłowne przywołanie wody wydaje się jednak 
stanowić zaledwie punkt wyjścia do bardziej meta-
fizycznych odniesień i pytań o istnienie człowieka. 
Artyści, wychodząc od rozważań na temat wodnego 
ekosystemu i zmian klimatycznych, poruszają przy 
okazji kwestie fundamentalne, dotyczące naszej kul-
tury i egzystencji w świecie. Woda, jako część środo-
wiska naturalnego, definiuje i kształtuje człowieka, 
pomaga nam odkryć prawdę o nas samych, uwypukla 
ambiwalentność symbiozy człowieka i środowiska, 
ukazując skutki kulturowej asymilacji coraz to więk-
szych połaci natury oraz odzwierciedlając zmiany 
w naturalnym ekosystemie zagrożonym ekspansją 
cywilizacji. 

solitude. Perhaps it is its instincts that compel it to 
stay away from light and the fishing net.

Although most of the works showed water 
as such, two videos stood out – seoUnGHo cHo’s 
Blue Desert and kUrt d’HaeseLeer’s Fossilization. 
Even though the former refers to the Death Val-
ley desert, in its visual layer it generates images of 
water, and its audio sphere simulates the sounds of 
the ocean. Like the ultrasound impulses in …niland, 
the swoosh of surf is created here by electronically 
processed sounds and images which order digital 
chaos into a sophisticated waterscape. The mirage 
of a steaming desert, which becomes transformed 
into water in the camera lens, blurs the image into 
dreamlike abstraction. Thus the desert ceases to be 
but an empty void and utopian phantasmagoria and 
becomes a place of liberating freedom which aes-
theticises the reality.

In D’Haeseleer’s Fossilization, frames overlap 
in layers. In the background lies an electronically-
processed subtle image, as if diluted or projected 
on a water sheet, thus appearing to be liquid and 
blurred. Cars with their wheels turned upwards have 
become fossilized wrecks on the seabed. Houses and 
cars remain where they always used to be. In spite 
of an imminent catastrophe, the material culture is 
left untouched. Even the people running away from 

a sandstorm freeze in the process of fossilization. 
Have they too become part and parcel of that cul-
ture, products of the culture industry?

Due to its asceticism and simplicity of the 
means of expression, one work stands out against 
all the others – ŁUkasz Gronowski’s Untitled Works. 
Consciously abandoning the sophisticated image 
processing techniques in favour of natural sounds, 
the artist captures a real situation of banal activi-
ties in unusual surroundings. The sea is hidden be-
hind thick fog, barely visible, and the Sopot pier 
seems to be floating in the void. The optical illusion 
is triggered by evaporation, which dematerialises 
the scenery around the pier. The seaside retreat is 
manifested solely by the swoosh of waves and sea-
gulls’ cries. Soon, however, the serenity is shattered 
by the whirr of a digger which disturbs the everyday 
life on the shore.

Untitled Works shows a present situation, with-
out flashbacks or flashforwards, concerning the 
inextricable bond between man and water, and the 
destructive influence of the former on water eco-
systems, as it was depicted in previously described 
works by other artists. This video provides a subtle 
stimulus for green thinking about the seaside envi-
ronment and underwater life.

The works presented at the Double Dream exhi-
bition show both real and fictitious worlds, empha-
sising their dependence on water. Virtually all of 
them depict water, although its state varies. Water 
may be in the form of rain, river or sea. Sometimes 
it becomes a volatile fog, and sometimes it is absent 
in its physical form – being but an optical illusion or 
the effect of electronic image processing.

Nevertheless, the literal presence of water 
seems to be the starting point for more meta-
physical references and questions concerning the 
existence of man. The artists’ ponderings on water 
ecosystems and climate change lead to fundamental 
questions about our culture and place in the world. 
Water, which is part of the natural environment, 
defines and shapes the human being, reveals the 
truth about ourselves, emphasises the ambivalent 
symbiosis of man and the environment by showing 
the effects of cultural assimilation of ever greater 
stretches of nature, and reflects the changes in the 
natural ecosystem, which is threatened by the ex-
panding civilization.

Kurt D’Haeseleer, Fossilization

Łukasz Gronowski, Untitled Works
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4.

refleksy uwidaczniają nieprzewidywalną i ruchliwą 
naturę wody. jej tafla zMienia się, uwodzi kształtaMi 
i odBiciaMi. to ulotne zjawisko zapoczątkowało 
przygodę iMpresjonistów, porywając artystów 
szerokiM struMienieM.
refleks to jednak przecież nie tylko wdzięczny 
rozBłysk odBitego światła, to także zdolność do 
szyBkiej reakcji – najnowszy fetysz świata sztuki.

reflections eMphasise the unpredictaBle and volatile 
nature of water. its surface constantly changes, 
seduces with shapes and reflections. it was this 
fleeting phenoMenon that inspired and roused the 
iMpressionists.
a reflection, however, is not just a Bright glitter 
of sunlight. it shares its etyMology with a reflex, 
an aBility to react quickly – which is the newest 
fetish in the world of art.
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„If you listen, you can hear it call, / Wailaree… Wailaree… / There is a river / 
Called the River of No Return  / Sometimes it’s peaceful / And someti-
mes wild and free” – wybrzmiewało niespodziewanie na Moście Piaskowym. 
Delikatny dźwięk, dobiegający nie wiadomo skąd, przebijał się od czasu 
do czasu w miejskim zgiełku – pośród odgłosów przejeżdżających samo-
chodów i tramwajów. Słowa piosenki wykonywanej przez Marylin Monroe 
oraz charakterystyczny, ciepły i przeciągły głos legendarnej aktorki rodziły 
romantyczne skojarzenia. Nie przez przypadek praca Marty Szmyd została 
wyeksponowana ma moście, a więc w miejscu, które bywa sceną drama-
tycznych, samobójczych aktów. Tragiczna historia Monroe jest przecież jak 
ślepy skok w nieznaną toń – na zawsze, bez powrotu.

Marta szMyd IF YOu lIStEN, YOu caN HEar 
It call
[ instalacja dźwiękowa na Moście Piaskowym / sound installation on 

Piaskowy Bridge ]

If you listen, you can hear it call, / Wailaree… Wailaree… / There is a river / Called the River of No Return / Sometimes it’s 
peaceful / And sometimes wild and free, the music sounded unexpectedly on the Piaskowy Bridge. The source of the 
smooth sound remained invisible, but every now and then the music penetrated the hustle and bustle of the traf-
fic. The lyrics of the song and the familiar, warm and long-drawn-out voice triggered romantic associations. It was 
no accident that Szmyd’s work was presented on a bridge, which is sometimes the arena of dramatic suicidal steps. 
Monroe’s tragic story is like a blind jump into unknown waters – forever, with no return.

≥ MichAł Bieniek
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W instalacji Agnieszki Popek-Banach i Kamila Banacha przeciwpowodziowe 
worki z piaskiem zostały potraktowane jak artystyczne tworzywo i posłu-
żyły do utworzenia wymownego, tytułowego hasła Powodzi się. Precyzyjnie 
uformowana sentencja, zakomponowana wzdłuż spacerowego traktu i tym 
samym w bliskim sąsiedztwie wody, miała stanowić swoiste memento. Jed-
nak w czasie słonecznego, niezagrożonego powodzią lata instalacja szybko 
ujawniła swój interaktywny, wręcz rozrywkowy potencjał, stając się torem 
przeszkód dla rowerzystów, a ostatniego dnia, kiedy spontanicznie zmie-
niono brzmienie hasła na Pogodzi się, nawet propozycją miejskiej szarady.

In Agnieszka Popek-Banach and Kamil Banach’s installation, sandbags were 
used as artistic material to create the title telling inscription Flooding Us. 
The sentence, meticulously arranged along an embankment close to the 
river, was meant to constitute a peculiar reminder. However, in the sunny 
summer weather when the threat of a flood seemed as distant as ever, the 
installation quickly revealed its interactive, playful character, becoming an 
obstacle course for cyclists, and on the last day of the Review – an urban 
pun, when the meaning of the phrase was spontaneously changed into 
Clearing Up (Polish: Powodzi się – Flooding Us, Pogodzi się – Clearing Up).

≥ AnnA kołodziejcz yk

agnieszka popek-Banach, 

kaMil Banach

POWOdzI SIĘ / FlOOdINg uS
[ instalacja / installation ]
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Utworzona z lustrzanych płytek, ażurowa kompo-
zycja Szymona Hanczara została umieszczona na 
zabytkowym murze historycznej zabudowy Ostrowa 
Tumskiego, tuż nad linią wody. Aplikacja, zajmująca 
tytułowe 12m2, w widowiskowy sposób przerywała cią-
głość litego charakteru budowli. Widziane z perspek-
tywy bulwaru, lustrzane odbicia wodnych refleksów 
przywodziły na myśl ożywiony fragment impresjoni-
stycznego malarstwa, dając wrażenie zmieniającego się 
pod wpływem pogodowej aury oraz kąta padania świa-
tła, nieustającego spektaklu.

An openwork arrangement of shining tiles was situ-
ated on a historic wall of Ostrów Tumski, just above 
the water level. The appliqué, which took up exactly 
12m2, disturbed the continuity of the solid wall in 
a fascinating way. Seen from the opposite embank-
ment, it triggered associations with an animated piece 
of Impressionist painting, resembling an ever-changing 
spectacle created by the weather and sunlight.

≥ AnnA koodziejcz yk

12M2

[ interwencja w nabrzeże Ostrowa Tumskiego / intervention in a wharf 

in Ostrów Tumski ]

szyMon hanczar
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ParazNakI / ParaSIgNS
[ obiekty, projekt rozproszony / objects, scattered 

project ]

Praca jest opisana w podtytule jako „obiekty, projekt 
rozproszony” i to może najlepiej, oprócz zdjęć, defi-
niuje to, z czym mamy do czynienia. 
Prostota tych obiektów jest tak zaskakująca, że można 
przyjąć, iż nieuważny widz ich w ogóle nie dostrzeże. 
Stojąc w różnych miejscach, udają prawdziwe znaki 
drogowe i tylko swoim zniekształceniem, jakby z jed-
nego filtra programu graficznego, stawiają realność 
całego otoczenia pod znakiem zapytania. Zadają pyta-
nie, czy aby na pewno odszedłem od komputera? 
Czy aby na pewno to jest właściwa rzeczywistość? 
Czy nasze życie jest realne, czy tylko bierzemy udział 
w jakiejś wirtualnej grze?
Znaki te znajdują się w bezpośredniej bliskości wro-
cławskiej ASP, w której na początku lat 80. ubiegłego 
wieku odbywał się legendarny strajk. Podczas jego 
trwania w hallu wisiał duży napis „Wszystko to dzieje 
się pod wodą”. Patrząc na obiekty Joanny Jopkie-
wicz i Pawła Borkowskiego, hasło to dalej wydaje się 
aktualne. 

The work was described as ‘objects, scattered project’, 
and probably this succinct phrase – apart from photo-
graphic material – gives the best idea of its character.
The simplicity of these objects was so striking that it 
may be safely assumed that a careless viewer might 
have failed to register them at all. They were situated 
in different places and mimicked real road signs, and 
it was only their distortion, as if caused by the same 
filter of graphic software, that questioned the real-
ity of all their surroundings. They seemed to be ask-
ing, ‘Have I actually walked away from my computer? 

joanna jopkiewicz, paweł Borkowski

Is it certainly the right reality? Is our life real, or are we 
players in some virtual game?’.
The signs were located in the immediate proximity 
of the Academy of Fine Arts and Design in Wrocław, 
where a legendary strike was held in the early 1980s. 
During that strike, a large inscription was hung in the 
hall and read: “It is all happening under water”. When 
looking at Joanna Jopkiewicz and Paweł Borkowski's 
objects, this phrase still seems relevant.

≥ PAweł jArodzki
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Ustawione nad brzegiem Odry Falochrony Krzysztofa Furtasa to dość 
zaskakujące przedmioty. Gdyby nie to, że wykonane ze styropianu, mogłyby 
stanowić rodzaj realistycznego pomnika walki z powodzią, symbolu wyol-
brzymionego strachu przed siłą natury lub traumatycznego wspomnienia 
powodzi, która dotknęła Wrocław. Widza, który najpierw rozpoznaje ich cię-
żar, a następnie widzi, jak przechylają się pod wpływem dotknięcia poje-
dynczego człowieka, zostawiają z poczuciem niepokoju bądź śmieszności. 
Zawodzą oczekiwania, zrywają z przywiązanym do nich znaczeniem.
Falochrony okazały się rzeźbą mobilną – kilka razy zmieniały układ. Można 
było przekładać je jak gigantyczne klocki.

Krzysztof Furtas’s Breakwaters, lined up along the riverside, were highly sur-
prising objects. If they had not been made of Styrofoam, they could well 
have resembled a realistic monument to fighting with a flood, a symbol of 
exaggerated fear of the forces of nature, or a traumatic memory of the 
flood which destroyed Wrocław in 1997. A viewer who was certain of their 
weight and then saw them tilted by one person would be left with a feel-
ing of anxiety or ridiculousness. Expectations may let us down by breaking 
from the meaning.
Breakwaters turned out to be a portable sculpture – they changed their 
arrangement several times. They could be moved from one place to 
another like gigantic blocks.

≥ Antoni Burz yńSki

FalOcHrONY / BrEakWatErS
[ instalacja / installation ]

krzysztof furtas
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Podczas tegorocznej edycji SurvivAlu wielu artystów odniosło się do tematu wody, rozpatrywanej zarówno jako 
czynnik życiodajny, jak i niosący zniszczenie. Problem destrukcyjnego charakteru wody podjął w swej pracy Grze-
gorz Łoznikow. Artysta stworzył konstrukcję przypominającą uszkodzony wał przeciwpowodziowy. Praca pt. 97 
odnosiła się do powodzi, która spustoszyła Wrocław w 1997 r. Przywołując pośród odbiorców niepokojące wspo-
mnienia tamtych wydarzeń, praca przypominała o zagrożeniu, jakie nieść może potęga żywiołu. Instalacja Łozni-
kowa nie tylko ukazywała dwojaką naturę wody, ale i podkreślała ambiwalentny charakter hasła tegorocznej edycji 
Przeglądu – „Płyniemy!”

During this year’s edition of SurvivAl, many artists referred to the subject of water, perceived both as a life-giving 
and destructive element. Grzegorz Łoznikow investigated water’s cataclysmal properties. The artist created a con-
struction which resembled a damaged floodbank. His work titled 97 referred to the flood which ravaged Wrocław 
in 1997. It brought back the disturbing memories of those days in order to remind us of the danger posed by the 
power of the element. Łoznikow’s installation not only showed the dual nature of water but also empasised the 
ambivalent character of the motto of this year’s Review – ‘We’re Sailing!’.

≥ AnnA Stec

97
[ instalacja / installation ]

grzegorz łoznikow 
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Nad rzEką, która jESt / 
ON a rIvEr WHIcH IS
[ interwencja, tekst / intervention, text ]

doMinika uczkiewicz, Marta szMyd

Instalacja pt. Nad rzeką, która jest zamieniła wzgórze Placu Polskiego 
w rodzaj czytelni na świeżym powietrzu, udostępniając szerokiej publicz-
ności wybitne utwory polskiej poezji XX i XXI w., poświęcone tematyce 
wody i rzeki. Specjalnie zaaranżowane pulpity, umiejscowione w sąsiedz-
twie parkowych ławek, zapewniały swobodny kolportaż wierszy ośmiu 
autorów – Zbigniewa Herberta, Jacka Podsiadły, Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, Haliny Poświatowskiej, a także poetów związanych z Wrocławiem – 
Marianny Bocian, Adama Poprawy, Krystyny Miłobędzkiej i Rafała Wojaczka. 
Główny zamysł pracy, eksponowanie w przestrzeni publicznej wyboru wier-
szy „o rzece”, nabierał znaczenia w zderzeniu z, zauważoną przez autorki, 
niedoskonałością aranżacji wzgórza, polegającą na ustawieniu parkowych 
ławek tyłem do przepływającej w dole wzniesienia Odry. Instalacja przywra-
cała zaburzoną harmonię miejsca – czytane wiersze budowały wyobrażenie 
płynącej przez miasto wody, tytułowej „rzeki, która jest”.

The installation entitled On a River Which Is trans-
formed the hill near the Polish Square into an open-air 
reading room. The visitors were given an opportunity 
to read the most outstanding Polish poems of the 20th 
and 21st centuries, whose subject matter concerned 
water and a river. The poems were written by eight 
authors: Zbigniew Herbert, Jacek Podsiadły, Krzysztof 
Kamil Baczyński, Halina Poświatowska, and also four 
poets from Wrocław: Marianna Bocian, Adam Pop-
rawa, Krystyna Miłobędzka, and Rafał Wojaczek. The 
texts were placed on purpose-built bookrests near the 
benches, which made it easy to reach them. The main 
idea of the work was to promote a selection of ‘river’ 
poems in the public sphere, but it took on additional 
meaning thanks to the authors’ observation about the 
imperfect arrangement of the benches on the hill, 
namely the fact that it was impossible to see the Oder 
from them. The installation restored the distorted har-
mony of the place; by reading the poems, one could 
imagine the river flowing through the city, the title 
River Which Is.

≥ AnnA kołodziejcz yk
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lIlIE WOdNE / WatEr lIlIES
[ obiekty na wodzie, instalacja / objects on water, installation ]

Magda grzyBowska

Magda Grzybowska tak opisuje inspiracje, które dały 
początek Liliom wodnym: „Dziewczyny czasem umie-
rają z miłości. Ta historia przywołuje motyw kochanki, 
która w rozpaczy rzuca się w toń. Inspiracja pochodzi 
z ludowych pieśni i romantycznych ballad. Jest również 
zasłyszana niedawno opowieść Saszy Rogaczewskiego 
z zespołu Irkuck Ensemble o kobietach, które śpiewały, 
stojąc nieruchomo w wodzie, unoszącej coraz wyżej ich 
spódnice. Woda zalewała wieś, w której mieszkały. Wieś 
nazywała się Bratskij Ostrog i została zalana w 1961 
roku. Rosjanie budowali wodne elektrownie na rzece 
Angarze i zalali wiele wiosek, niszcząc starą kulturę”.
Praca Grzybowskiej odwołuje się do romantycz-
nych skojarzeń: do samobójczego skoku do wody 
z powodu nieszczęśliwej miłości lub przeciwnie – by 
uciec przed miłością niechcianą. Przywołuje także 
melancholię, którą rodzą upływ czasu i wszelkie nie-
uniknione odmiany losu. Opowiada o marzeniu, by 

zakląć świat, zatrzymać go na chwilę, cofnąć wzbiera-
jące na powierzchni rzeczywistości niszczycielskie fale. 
Ostatecznie wydaje się, że to przede wszystkim praca 
o pożegnaniach.

Magda Grzybowska described how she was inspired to 
create Water Lilies in the following way: “Girls some-
times die of love. This story evokes the motif of a lover 
who throws herself into the water and drowns. The 
inspiration comes from folk tales and ballads. There 

is also the story told by Sasza Rogaczewski from the 
‘Irkuck Ensemble’ band about women who were sing-
ing and standing still in rising water, which lifted their 
skirts higher and higher. The water was flooding the 
village where they lived. The name of the village was 
Bratskij Ostrog and it was flooded in 1961. The Rus-
sians were building hydro plants on the Angara river 
and flooded many villages, destroying old traditional 
culture.”
Grzybowska’s work referred to romantic associations: 
throwing oneself into the water because of unre-
ciprocated love or, on the contrary, to escape from 
unwanted love. It evoked melancholy resulting from 
the passage of time and the inevitable twists of fate. 
It talked about a dream to cast a spell on the world, to 
stop it for a short time, to turn back the destructive 
waves rising on the surface of reality. All in all, it seems 
that the main motif of the work was saying goodbye.

≥ MichAł Bieniek
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czujĘ SIĘ BEzPIEczNIE / I FEEl SaFE
[ instalacja, performans / installation, performance ]

Będąca częścią performansu zatytułowanego Czuję 
się bezpiecznie budowla, powstała w oparciu o napeł-
nione piaskiem worki przeciwpowodziowe. Ta prosta 
w formie, przypominająca wieżę konstrukcja, została 
wzniesiona na wzgórzu dawnego fortu, w bezpiecz-
nej odległości od rzecznego koryta. Krótkotrwały akt 
zamieszkiwania „twierdzy”, który był częścią zamysłu 
autorki i nawiązaniem do nazwy Przeglądu – przetrwa-
nia – stał się także komentarzem do polityki lokalnych 
urzędników, wydających zezwolenia na powstawanie 
na wrocławskich terenach zalewowych nowych osiedli 
mieszkaniowych.

A structure made from sandbags was built as part of 
the I Feel Safe performance. This simple, tower-like 
object was erected on top of a former fort hill, a safe 
distance from the river. Inhabiting the ‘stronghold’ 
and surviving in it for a short time, which was the art-
ist’s interpretation of the name of the Review, became 

agata garBacz

a telling comment on the local officials’ decisions to 
issue building permits to create new housing estates 
on floodlands in Wrocław.

≥ AnnA kołodziejcz yk
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WENEcja PóŁNOcY / vENIcE OF 
tHE NOrtH
[ obiekt / object ]

paweł Marcinek

Ukształtowanie Wrocławia jest w znacznej mierze zależne od przecina-
jących go licznych kanałów i odnóg rzeki Odry. Obecnie w mieście znaj-
duje się aż 117 kładek i mostów. Stąd też stolica Dolnego Śląska często 
bywa nazywana (nieco na wyrost) Wenecją Północy. Do tego popularnego 
określenia w żartobliwy sposób odniósł się Paweł Marcinek, umieszczając 
w pobliżu Zatoki Gondoli znak informacyjny z napisem „Attenzione” i podo-
bizną weneckiej gondoli. Praca w dowcipny sposób komentowała polską 
skłonność do cenienia wyżej tego, co cudzoziemskie, ukazując nasze dąże-
nia, by za wszelką cenę stać się „polską wersją” słynnych ośrodków świato-
wej turystyki.

Wrocław is largely formed by the numerous canals and branches of the 
Oder that cross it. At present, there are as many as 117 bridges and foot-
bridges in the city. For that reason, the capital of Lower Silesia is some-
times (rather exaggeratedly) called Venice of the North. Paweł Marcinek 
made a mocking reference to this nickname by placing an infosign near the 
Gondola Bay, with the inscription ‘Attenzione’ and the image of a Venice 
gondola. The work wittily commented on the Polish tendency to hold for-
eign things in higher esteem, showing our attempts to become the ‘Polish 
version’ of famous tourist hotspots at all cost.

≥ AnnA Stec
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Miejskie otoczenie rzeki staje sie naturalnym miejscem uspokojenia 
myśli, skupienia, zadumy, chwilowej ucieczki od zgiełku. Czy nad rzeką 
mamy szansę skupić się nad tym, co i jak słyszymy? Czy i jakie własno-
ści akustyczne wyróżniają pejzaż dźwiękowy1 rzeki od reszty miasta? 
Jakie zanieczyszczenia dźwiękowe tam spotkamy? 

Przysłowie mówi, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Widząc rzekę, 
powinniśmy uświadamiać sobie płynący czas. Czy dźwięk, który w teorii kina od-
powiada za zmysł upływu czasu2, zaprezentowany w otoczeniu rzeki jest w sta-
nie zmienić nasze poczucie czasu? 

Rok 2012 obfitował w barwne i różnorodne obchody setnej rocznicy uro-
dzin Johna Cage’a, który zrewolucjonizował myślenie o muzyce m.in. przez 
uczynienie z dźwięków otoczenia integralnego elementu warsztatu kompozy-
torskiego3. Czy jesteśmy na tyle odważni, by rozwinąć tę myśl, pójść dalej niż 
poczciwy pianista i mykolog?

Wreszcie, czy tak oczywista przestrzeń jak rzeka jest w stanie zainteresować 
artystów dźwiękowych, przyzwyczajonych do wyzwań akustycznych stawianych 
przez coraz bardziej niecodzienne sytuacje (zmagania naszych rodaków w Pa-
wilonie Polskim w Wenecji podczas ostatnich Biennale Architektury i Sztuki4)? 
Czy biorąc pod uwagę trudności poznawcze odbiorców i krytyków tych prac 
faktycznie zastanawiamy się nad tym, czy, czego i jak słuchamy? Czy wiemy jak 
to robić?

Te i wiele innych zagadnień było punktem wyjścia do prac nad programem 
Sceny Dźwiękowej 11. edycji Przeglądu Sztuki survival. Chcieliśmy stawiać wy-
zwania teoriom i praktykom słuchania – poszerzaniu pola słyszenia, wrażliwości 
na dźwięk i jego ekologię, wreszcie – próbowaniu sił w pracy z nową przestrze-
nią akustyczną. Nasi goście mieli ćwiczyć słuch, stawiać czoła nowym zjawiskom 
akustycznym, być świadomymi odbiorcami i twórcami pejzażu dźwiękowego 
swojego miasta. Aktywnie słuchaliśmy Odry w trakcie warsztatów z realizacji 
nagrań terenowych, twórczo uzupełnialiśmy jej audiosferę przy pomocy projek-
cji dźwiękowych na rzece, dyskutowaliśmy o tym, co usłyszeliśmy, czym dla nas 
jest ekologia dźwiękowa i czym może być rewitalizacja akustyczna Wrocławia. 
W odróżnieniu do pozostałych działań survivalowych Odra nie była naszą in-
spiracją czy punktem wyjścia do krytycznego dyskursu. Była integralną częścią 
działań, podstawowym budulcem kompozycji dźwiękowych.

Pionierka wykorzystania nagrań terenowych w sztuce dźwięku, Annea Lock- 
wood, w latach 60. zainicjowała kasetowe River Archive – „utopijną ideę archi-
wum dokumentującego pełne spektrum możliwych wrażeń wywoływane przez 
uważne słuchanie złożonej siatki rytmów, tworzonej przez dźwięki płynącej 
wody”5. W latach 80. postanowiła udokumentować w formie stereofonicznej 

1 Raymond Murray Schafer, Muzyka środowiska, w Kultura Dźwięku, słowo/obraz terytoria, 2010.
2 Michel Chion, Audio-wizja. Dźwięk i obraz w kinie, T-Mobile Nowe Horyzonty/Ha!Art, 2012.
3 John Cage: Manifest, przeł. Andrzej Sosnowski, „Literatura na Świecie” nr 01–02/1996 (294-

295), s. 3.
4 Prace Katarzyny Krakowiak Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowl-

edge of great powers (2012) i Konrada Smoleńskiego Everything Was Forever, Until IT Was No 
More (2013) prezentowane w Pawilonie Polonia w Wenecji.

5 Julian Cowley, Annea Lockwood – Beating Against The Current, „The Wire”, June 2012.

ScENa  
dŹWIĘkOWa  

SOuNd  
art  
FOruM  

daniel Brożek

kurator Sceny Dźwiękowej / The Sound 
Art Forum curator

The river and its immediate urban surroundings are a natural place for 
gathering thoughts, concentration, reverie, a temporary escape from the 
hubbub of the street. Do we have a chance to focus on what and how we 
hear on the riverside? What acoustic properties, if any, differentiate the 
river soundscape1 from the rest of the city? What noise pollution do we 
encounter there?

You could not step twice into the same river, as the saying goes. When we see 
a river, we should think about the passing time. Is sound, which in film theory is 
responsible for the sense of time2, capable of altering our perception of time 
when emitted near the river?

The year 2012 marked the festive and varied celebrations of the centenary 
anniversary of John Cage’s birth, who revolutionised our thinking about music 
by postulating, among other things, that composers work with the noises of the 
environment3. Are we brave enough to develop this thought, venturing further 
than this pianist and avid amateur mycologist?

Last but not least, is a space as obvious as a river capable of arousing the 
interest of sound artists, who are used to ever more acoustically challeng-
ing situations (as demonstrated by the struggle of our compatriots in the 
Polish Pavilion during the last Venice Biennial4)? Taking into consideration 
the cognitive difficulties of both the recipients of these works and the crit-
ics, do we really think about what we listen to and how, if at all? Do we know 
how to do it?

These were some of the issues which constituted the point of departure 
for preparing the programme of the Sound Art Forum of the 11th edition of 
the survival Art Review. We wanted to pose a challenge to both the theories 
and practices of listening, to broaden the auditory field, develop a sensitiv-
ity to sound and its ecology, also – have a go at working with a new acoustic 
sphere. Our guests had to strain their ears, face new acoustic phenomena, 
become conscious recipients and creators of their cities’ soundscapes. We 
actively listened to the Oder during field recording workshops, we enriched 
its soundscape by sound projections from the river, we discussed what we had 
heard, what sound ecology means to us and what the acoustic revitalization 
of Wrocław may look like. As opposed to other survival’s actions, we did not 
perceive the Oder as a source of inspiration or a starting point for critical dis-
course; instead, it was part and parcel of our actions, the main building block of 
our sonic compositions. 

Annea Lockwood, a pioneer of using field recording in sound art, in the 
1960s initiated her utopian idea of the River Archive on reels and cassettes 
“for the special state of mind and body which the sounds of moving water 

1 Raymond Murray Schafer, The Tuning of the World. New York: Knopf; Toronto, McClelland and Steward 
Ltd., 1977.

2  Michel Chion, Audio-vision: Sound on Screen. New York: Columbia University Press, 1994.
3 John Cage, Manifesto [in:] Silence: Lectures and Writings, Middletown: Wesleyan University Press, 

1961.
4 Works by Katarzyna Krakowiak: Making the Walls Quake as if They Were Dilating with the Secret 

Knowledge of Great Powers (2012), and Konrad Smoleński: Everything Was Forever, Until It Was 
No More (2013), presented in the Polonia Pavilion in Venice.

Projekcja dźwiękowa z łodzi / Sound
projection from the boat: Paweł Kulczyński, 
Wojciech Kucharczyk, Gaap Kvlt, Gerard 
Lebik, Konrad Gmurek + Paweł Kowzan

Marek Brandt, Music for Birds

http://www.ha.art.pl/wydawnictwo/katalog-ksiazek/2472-michel-chion-audio-wizja-dzwiek-i-obraz-w-kinie.html
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kompozycji muzycznej złożoność i różnorodność fak-
tur dźwiękowych rzeki Hudson6. Nagrania terenowe 
i podwodne, zrealizowane w latach 2001 – 2004 wokół 
oraz na rzece Dunaj, posłużyły do stworzenia kompozycji 
dźwiękowej i instalacji multimedialnych, mających oddać 
wrażenie świadomego i głębokiego uczestniczenia w tej 
przestrzeni akustycznej. 

W ramach warsztatów z realizacji nagrań terenowych 
(ang. field recording), prowadzonych przez Olgę Kaniew-
ską i Andrzeja Kopera, autorów Dźwiękowej Mapy Wro-
cławia7, chcieliśmy stworzyć bazę dźwięków, mogących 
posłużyć do stworzenia dźwiękowej mapy Odry, jak rów-
nież zainspirować artystów do rozpoczęcia własnych prac 
dźwiękowych niekoniecznie w tej dziedzinie. Ta propozy-
cja spotkała się z dużym zainteresowaniem – na warsztaty 
zgłosili się artyści wizualni, konceptualni, kompozytorzy, 
muzykolodzy oraz osoby nie związane w żaden sposób 
ze sztuką dźwięku, ale chcące doświadczyć czegoś no-
wego. Uczestnicy warsztatów poznali podstawy rejestracji 
dźwięku, a następnie podczas rejsu po Odrze nagrywali 
dźwięki słyszalne nad, na i pod wodą. Trafiły one na Dźwię-
kową Mapę Wrocławia8.

Uderzający był entuzjazm wszystkich uczestników 
warsztatów. Już pierwszy kontakt z mikrofonem stereofo-
nicznym i możliwość usłyszenia otoczenia dźwiękowego ze 
zwiększoną czułością i rozdzielczością wywoływał niesa-
mowite uczucie odkrywania, pozornie oczywistego i zna-
nego nam świata, na nowo. Podczas pierwszej sesji nagrań 
w terenie każdy uczestnik zauważył podstawowe brzmie-
nie miasta – potężny niski dron złożony z hałasu samo-
chodów, którego w ciągu dnia, w codziennym życiu, nie 
słyszymy. Mikrofon potęguje świat dźwiękowy i związane 
z tym doznania. Uwypukla dźwięki, które nasza świado-
mość pomija, stając się doskonałym narzędziem w prak-
tykach związanych z ekologią dźwiękową i oczyszczaniem 
audiosfery, wprowadzonych przez Raymonda Murray 
Schafera. W teorii mediów9 zwraca się uwagę na fakt, że 
kino dzięki zbliżeniom i powiększeniom obrazu posze-
rzyło naszą percepcję wizualną i świadomość szczegółów. 
Sztuka dźwięku nie jest jeszcze tak powszechna jak kino, 
jednak gatunki muzyczne z nią związane (sonorystyka, 
improwizacja elektro-akustyczna) pojawiają się coraz czę-
ściej we współczesnych produkcjach kina art-house’o-
wego. Jest to także istota nowej muzyki, w której dialog 

6 Annea Lockwood, A Sound Map Of The Hudson River, (płyta CD),  
Lovely Music, 1982.

7 http://dzwiekowamapa.pl/ (dostęp 1.08.2013).
8 https://soundcloud.com/noiseoftheworld/sets/field-recording-work-

shop (dostęp 1.08.2013).
9 Lev Manovich, Język nowych mediów, MIT, 2001.

ze słuchaczem oparty jest właśnie na elementach faktury 
dźwięku, kompozytorzy uwypuklają elementy składowe 
brzmienia, poddają je niecodziennym transformacjom. 
W muzyce współczesnej brzmienie stało się równopraw-
nym składnikiem kompozycji.

W tym kontekście powstał drugi element działań 
Sceny – projekcje dźwiękowe z łodzi pływającej po Odrze. 
Zaprosiliśmy artystów dźwiękowych, świadomie pracu-
jących z brzmieniem, do stworzenia utworów wchodzą-
cych w dialog z audiosferą wrocławskiego odcinka Odry. 
Czasami nieznacznie rozszerzały one naturalne otocze-
nie wybrzeża Odry, kiedy indziej zdecydowanie zaburzały 
harmonię, a przeważnie wkomponowywały się w dźwię-
kowy chaos miasta. Istotą działań było stawianie wyzwań 
zarówno przypadkowym, jak i świadomym słuchaczom. 
Zwrócenie ich uwagi na fakt istnienia dźwiękosfery i jej ele-
mentów, wywołanie refleksji, być może olśnienia lub cho-
ciażby zaciekawienia. 

Dużym wyzwaniem dla zaproszonych artystów, ale 
i niecodzienną inspiracją, była możliwość pracy z dźwię-
kiem w tak ogromnej przestrzeni, jaką jest tafla rzeki Odry 
i jej odsłonięte wybrzeże. Rzadko artyści mają możliwość 
pracy w takim miejscu, jeszcze rzadziej operują na poru-
szającym się źródle dźwięku. Ze względów finansowych 
nie mieliśmy możliwości wykonania prób dźwiękowych 
wcześniej, a niekorzystne warunki atmosferyczne mogły 
spowodować dodatkowe problemy akustyczne. Projekt 
obarczony był dużym ryzykiem i elementem ekspery-
mentu, ale i elektryzujący wizją muzyki wszechobecnej, 
rozbrzmiewającej na rzece i nadbrzeżu, w parkach i na 
skwerach. 

Paweł Kulczyński, znany z wielu realizacji w niecodzien-
nych akustycznie przestrzeniach10, w kompozycji A Not 
Particularly Wounding Source of Distraction11 skupił się 
na wykorzystaniu naturalnego pogłosu rzeki i jej otocze-
nia. Podłużne pasaże dźwiękowe i punktowe zaburzenia 
brzmienia swobodnie roznosiły się po Bulwarze Xawerego 
Dunikowskiego i otaczającym go parku, podkreślały rozle-
głość przestrzeni i jej akustyczną charakterystykę, pra-
wie pozbawioną odbić i zakłóceń dźwięku. W późniejszych 
rozmowach o tej realizacji powtarzało się stwierdzenie, 
że oto odkryliśmy idealną salę koncertową dla Wrocławia, 
a powstające w bólach Narodowe Forum Muzyki ma tańszą 
o 300 mln zł konkurencję.

10 http://www.pawelkulczynski.com/sound/installations 
(dostęp 1.08.2013).

11 http://www.youtube.com/watch?v=wP6XkYsDjUk (dostęp 
1.08.2013).

create when one listens intently to the complex mesh of 
rhythms and pitches”5. In the 1980s, she embarked on 
her project to document the complexity and variety of 
sonic textures of the Hudson River6. Field and underwa-
ter recordings of the Danube in the years 2001 – 2004 
were used to create a sonic composition and multimedia 
installations, which convey the impression of deep and 
conscious participation in that acoustic space.

During the field recording workshops ran by Olga 
Kaniewska and Andrzej Koper, creators of Wrocław Sound 
Map7, we intended to make a database of sounds that 
could be used to create a sound map of the Oder and 
provide inspiration for artists to begin their own experi-
ments with sound, not necessarily in this field. The pro-
posal was met with considerable interest – among the 
participants were visual and conceptual artists, compos-
ers, musicologists as well as people in no way connected 
with sound art who simply wanted to experience some-
thing new. The participants were presented with basic 
sound recording techniques, which they could later use 
during a boat cruise on the Oder to record sounds above 
on, and under the water. Later, the effect of their work 
became part of Wrocław Sound Map8.

What was striking was the enthusiasm of all the par-
ticipants of the workshops. As soon as they could use 
a stereophonic microphone and hear the high-sensitivity 
high-definition sound environment, an amazing feeling 
of rediscovering the seemingly well-known and familiar 
world swept them over. During the first recording ses-
sion, each participant could notice the basic sound of 
the city – the low droning noise of the traffic, which we 
do not hear in our everyday lives. The microphone en-
hances the world of sounds and the sensations connected 
with it. It amplifies the noises ignored by our perception, 
thus becoming a perfect tool in sound ecology practices 
and noise abatement, as postulated by Raymond Mur-
ray Shafer. Media studies9 draw our attention to cinema-
tography’s ability to enhance our visual perception and 
awareness of details by means of close-ups and image 
blow-ups. Sound art is not yet as popular as cinematogra-
phy; however, music genres connected with it (sonorism, 
electro-acoustic improvisation) are used in art-house 

5 Julian Cowley, Annea Lockwood – Beating Against the Current, The 
Wire, June 2012.

6 Annea Lockwood, A Sound Map of the Hudson River (CD), Lovely 
Music, 1982.

7 http://dzwiekowamapa.pl (accessed on 1 August 2013). 
8 https://soundcloud.com/noiseoftheworld/sets/field-recording-work-

shop (accessed on 1 August 2013).
9 Lev Manovich, The Language of New Media, MIT, 2001.

productions with increased frequency. It is also the es-
sence of new music, which bases the dialogue with the 
listener on the elements of sonic texture, where compos-
ers emphasise the building blocks of sounds and subject 
them to unusual transformations. The sound has become 
a legitimate element of contemporary music.

Against this background, the second element of the 
Sound Art Forum’s programme was developed – sound 
projections from a riverboat on the Oder. We invited 
sound artists who are aware of the importance of sound 
to compose pieces which would enter into a dialogue 
with the soundscape of the Oder in Wrocław. The effects 
of their work would sometimes slightly widen the natural 
environment of the river, at other times – radically dis-
turb the harmony, but most often they became part of 
the sonic chaos of the city. The point of the actions was 
to pose a challenge to both random and prepared listen-
ers, to direct their attention to the existence of the urban 
soundscape and its elements, to encourage reflection, 
provide a moment of enlightenment, or at least to gener-
ate interest.

Working with a space as huge as the surface of the 
Oder and its exposed banks was highly demanding on 
the invited artists, but it also provided an unusual source 
of inspiration. Rarely do artists get a chance to work in 
a space like that, and even more rarely do they operate 
on a mobile source of sound. Due to financial considera-
tions, there was no possibility to rehearse beforehand. 
Moreover, unfavourable weather conditions could result 
in additional acoustic difficulties. The project carried 
substantial risks due to its experimental nature, but it 
tempted with a thrilling vision of omnipresent music, per-
meating the river and its banks, parks and squares.

Paweł Kulczyński, known for his numerous projects 
in acoustically challenging spaces10, in his composi-
tion A Not Particularly Wounding Source of Distraction11 
focused on using the natural sounds of a river and its 
surroundings. Elongated sound passages and intermit-
tent disturbances floated freely in Xawery Dunikowski 
Boulevard and the neighbouring park, highlighting the 
vastness of the space and its acoustic properties, virtu-
ally devoid of sound distortions and reflections. A recur-
rent conclusion in the subsequent discussions about the 
performance was that we managed to find the perfect 
concert hall for Wrocław, seriously competing with the 

10 http://www.pawelkulczynski.com/sound/installations (accessed on 
1 August 2013).

11 http://www.youtube.com/watch?v=wP6XkYsDjUk (accessed on 1 Au-
gust 2013).
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Wojciech Kucharczyk stworzył słuchowisko radiowe 
oparte na fragmentach Finnegans Wake Jamesa Joyce’a 
odnoszących się do rzek (w tym Odry12) oraz wspomnie-
niach podróżniczych Marco Polo i Jana Stanisława Kubary.  
W warstwie muzycznej potężne basy i elektroniczne 
abstrakcje, przywodzące na myśl radiofoniczne ekspe-
rymenty z lat 60., podkreślały egzotykę opowieści, ukła-
dając się w kalejdoskopową mozaikę pozornie odległych 
krajobrazów, zapachów i smaków, łączonych ciekawo-
ścią podróżnika-odkrywcy, jak i słuchacza poszukującego 
nowego. 

W przerwie pomiędzy kursami łodzi dźwiękowej gość 
z zaprzyjaźnionego z survivaleM przeglądu Aquamediale, 
Marek Brandt, na zamontowanych na drzewie głośnikach 
wykonał elektroakustyczną kompozycję Music for Birds. 
W założeniu operująca w częstotliwościach słyszalnych 
przez zwierzęta, mająca zachęcić je do podjęcia uczest-
nictwa w działaniu dźwiękowym, okazała się grą z naszymi 
przyzwyczajeniami słuchowymi, zwracającą uwagę na 
obecność i bogactwo ptasiej części audiosfery miejskiej.

Set Gaap Kvlt okazał się kontynuacją i konkretyzacją 
opowieści Kucharczyka. Bazując na etnicznych, blisko- 
wschodnich motywach łączonych z mroczną elektroniką 
i powolnymi rytmami, nawiązującymi do stylu najbar-
dziej progresywnych w ostatnich latach oficyn wydawni-
czych (np. Modern Love, Opal Tapes, UNO, Blackest Ever 
Black), stworzył oniryczną impresję na temat nieoczywi-
stych, płynnych połączeń muzyki tradycyjnej z nowocze-
sną. Połączeń pełnych atonalnych skal, śmietnikowych 
aranżacji i egzotycznych rytmów, definiujących barwną 
muzykę popularną faweli i slumsów współczesnej global-
nej wioski.

Gerard Lebik zaprezentował kompozycję Ton von Odra 
Tiefen, w której różnorodne faktury brzmieniowe podwod-
nych nagrań nieokreślonych bliżej urządzeń mechanicz-
nych zostały ułożone w kompozycję-symulację zdarzenia 
pełnego niepokoju, odgłosów wołania o pomoc, dysonan-
sów harmonicznych i złożonych przestrzeni dźwiękowych. 
Formalnie najbardziej złożona kompozycja tego wieczoru, 
dzięki wysokiej dynamice i narracji, potrafiła zaintrygować 
wielu przechodniów i wciągnąć ich w śledzenie spektaklu 
dźwiękowego. 

Paweł Kowzan i Konrad Gmurek w swojej pracy ba-
zowali na koncepcji tła dźwiękowego do przypadkowych 

12 Krzysztof Bartnicki o swoim przekładzie Finnegans Wake Jamesa Joyce’a: 
„Ósmy rozdział ma sporo nazw rzek. Na tegoż rozdziału str. 204 jest 
w oryginale Odra (jako „oder”) u mnie: «czy pragnął odrazy czy od razu 
pragnął? Trzymasz rękę na wiośle czy nie?», ewentualnie trochę dalej na 
tej samej stronie: «odrazu wiadomo że» (ale to tylko jakby Odra woniała 
przykro)”. 

i spontanicznych wydarzeń rozgrywających się w czasie 
leniwie zapadającego, letniego, sobotniego wieczoru. 
Dołączone do łodzi czujniki ruchu fal wodnych genero-
wały gęste, falujące ambientalne dźwięki, przywodzące 
na myśl momenty budowania kinowego napięcia, zwiastu-
jące zmiany nastroju. W zapowiedzi swojej pracy autorzy 
napisali: „Intencjonalne słuchanie nie gwarantuje (peł-
nego) odbioru – tu interesujący może być rodzaj napięcia 
pomiędzy oczekiwaniem i chęcią skonsumowania dzieła 
a poczuciem wykluczenia się z przyjemności przypad-
kowego odkrycia”, zwracając uwagę na pełną zawiesze-
nia sytuację odbioru na brzegu dźwięków, pochodzących 
z kursujących po Odrze statków-dyskotek. 

Był to niejako komentarz do wszystkich prac zapre-
zentowanych podczas projekcji dźwiękowych z łodzi. 
Pomimo wyraźnie widocznego na środku rzeki źródła 
dźwięku słuchacze automatycznie próbowali odnieść sy-
tuację do znanych im dźwięków dobiegających ze statków 
turystycznych, powszechnych o tej porze roku na wro-
cławskiej Odrze. Jednak abstrakcyjne struktury brzmie-
niowe zmuszały do zastanowienia się nad całą sytuacją, 
co często kończyło się gwałtownymi reakcjami. Mimo że 
natężenie dźwięku nie było większe od szybkich łodzi mo-
torowych czy pobliskich dzwonów kościelnych, a przy-
gotowane kompozycje były pozbawione agresywnych 
brzmień, to już 10 minut po rozpoczęciu pierwszej projek-
cji rozdzwoniły się pełne niepokoju i wzburzenia telefony 
od policji, straży wodnej i Kurii. 

Jako zakończenie naszych działań odbyła się dyskusja 
panelowa o audiosferze miejskiej. Uczestnicy warsztatów, 
zaproszeni artyści oraz eksperci zajmujący się zagadnie-
niami pejzażu dźwiękowego (Robert Losiak i jego współ-
pracownicy z Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego 
UWr.13, Tomasz Sielicki i Krzysztof Marciniak14) wspól-
nie zastanawiali się nad istotą współczesnego doświad-
czenia dźwiękowego i możliwościami jego kreowania, 
zagadnieniami rewitalizacji audialnej, przyszłości ekolo-
gii dźwiękowej i miejscem sztuki w procesie kształtowa-
nia świadomości dźwiękowej. Wielość wątków w dyskusji 
oraz temperatura reakcji na nasze działania dźwiękowe 
w przestrzeni publicznej pokazały, że tak częste pomijanie 
omawianych przez nas zagadnień w powszechnym dyskur-
sie prowadzi do poważnych zaniedbań, a niejednokrotnie 
do nieodwracalnych zmian w świadomości mieszkańców 
miast, użytkowników publicznej audiosfery. 

13 http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/ (dostęp 1.08.2013).
14 http://kadebeem.wordpress.com/ (dostęp 1.08.2013).

300-million zlotys National Forum of Music, which is 
painfully being built at the moment.

Wojciech Kucharczyk created a radio drama based on 
those fragments of James Joyce’s Finnegans Wake that 
refer to rivers (including the Oder12), and on travel mem-
oirs of Marco Polo and Jan Stanisław Kubara. Music-wise, 
the mighty basses and electronic abstractions, which 
brought to mind the 1960s radiophone experiments, 
emphasised the exoticism of the narrative, arranging 
themselves in a kaleidoscopic mosaic of seemingly dis-
tant landscapes, fragrances and flavours, connected by 
the curiosity of a traveler-discoverer and a listener on the 
lookout for something new.

In between the sound boat cruises, Marek Brandt 
from the Aquamediale Review (survival’s partner event) 
performed his electroacoustic composition Music for 
Birds. Loudspeakers mounted on a tree emitted sound 
whose frequency was audible to animals, which was sup-
posed to provoke their participation in the sound instal-
lation. This play on our hearing habits emphasised the 
presence (and variety) of birds in the urban soundscape.

Gaap Kvlt’s set turned out to be a concrete continu-
ation of Kucharczyk’s tale. Based on ethnic motives from 
the Middle East accompanied by dark electronics and 
slow rhythms, which brought to mind the style of the 
most progressive labels of the recent years (e.g. Modern 
Love, Opal Tapes, UNO, Blackest Ever Black), the artist 
succeeded in creating an oneiric impressionistic piece 
about the unobvious, smooth combinations of traditional 
and modern music. These combinations are full of atonal 
scales, messy arrangements and exotic rhythms, which 
define the colourful popular music from the slums and 
favelas of the contemporary global village.

Gerard Lebik presented his composition Ton von 
Odra Tiefen, in which various sonic textures of underwa-
ter recordings of unidentified mechanical devices were 
arranged in a composition-simulation of an anxiety-pro-
voking event that included cries for help, harmonic disso-
nances and complex sound spaces. Form-wise, it was the 
most complex piece of that evening, which due to its high 
dynamics intrigued many passers-by and compelled them 
to follow the sonic spectacle.

Paweł Kowzan and Konrad Gmurek based their work 
on the conception of a sonic background to random and 
spontaneous events happening during the lazy sum-
mer evening. Wave movement detectors attached to 

12 “I can tell from here by their eau de Colo and the scent of her oder 
they’re Mrs Magrath’s”. The eighth chapter contains several referen-
ces to river names. 

the bottom of the boat generated thick, wavy, ambi-
ent sounds, which triggered associations with creating 
suspense in a cinema room, heralding a change in the 
emotional mood. The artists described their work in the 
following way: “Close listening does not guarantee (full) 
reception – there is an interesting tension between the 
desire to consume the work and the feeling of excluding 
oneself from the pleasure of discovering it by chance”, 
drawing attention to the limbo state of reception of the 
sounds emitted from disco boats sailing on the Oder.

This comment may well refer to all the works pre-
sented during the sound projections from the boat. In 
spite of the clearly visible source of the sounds in the 
middle of the river, listeners automatically tried to con-
nect the situation to the familiar sounds of tourist boats, 
which are common on the river at this time of the year. 
However, the abstract sonic structures forced them to 
reflect on the entire situation, which sometimes resulted 
in angry reactions. Although the volume of the sound 
was not higher than that of speedboats or the abundant 
church bells, and the compositions were devoid of ag-
gressive sounds, as soon as 10 minutes after the begin-
ning of the first projection, the telephones from anxious 
or outraged citizens in police stations, offices of the coast 
guard and the Curia started ringing. 

Our actions were concluded by a panel discussion 
about urban soundscape. The participants of the work-
shops, the invited artists and experts in issues connected 
with the soundscape (Robert Losiak and his collaborators 
from the Soundscape Research Studio of the University 
of Wrocław, Tomasz Sielicki and Krzysztof Marciniak13) 
debated the key aspects of contemporary sound percep-
tion, the possibilities of influencing it, the issues of sonic 
revitalization, the future of acoustic ecology, and the 
place of art in the process of shaping sound awareness. 
The multitude of threads in our discussion as well as the 
heated response to our sonic actions in the public space 
clearly showed that ignoring the issues in question, so 
common in the public discourse, leads to serious negli-
gence and often irreversible changes in the awareness of 
city dwellers who use the public soundscape.

13 http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl (accessed on 1 August 
2013).
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Charakterystyczną cechą współczesnych działań artystycznych wydaje się być ich 
płynna obecność w strefie przejścia między tzw. „światem sztuki” a rzeczywistością 
naszej codzienności – jak można powiedzieć za Jacquesem Derridą: w obszarze parer-
gonu, jaki dla dzieła malarskiego stanowią ramy obrazu. Sztuka współczesna już nie 
tyle przekracza granice wyznaczone uprzednio dla „świata sztuki” (w taki sposób może 
jeszcze funkcjonowała awangarda w XX w.), dziś raczej skutecznie porusza się mię-
dzy strefą sztuki a tym, co powszednie. Myślę więc, że w haśle tegorocznego survi-
valu – „Płyniemy!” – które oczywiście w znaczeniu bezpośrednim odnosiło się do 
doświadczenia rzeki (czy szerzej: wody), zawiera się także metafora nowej sztuki, która 
przekraczając ramy obrazu, staje się przejawem codzienności. Tak właśnie postrzegam 
działania dźwiękowe, które zostały zrealizowane podczas survivalu: ich obecność, 
wynikająca przecież ze świadectwa sztuki, niepostrzeżenie, może przypadkowo, zaczęła 
wypełniać obszar naszej codzienności, stając się naturalnym elementem miejsca swe-
go zaistnienia, by ostatecznie wpływać na nasze myślenie, nasz związek z przestrzenią, 
rzeką, miastem. 

Relacja sztuki dźwięku ze środowiskiem miasta nie wydaje się wszak niczym nadzwyczaj-
nym: dźwięk w naturalny dla niego sposób znajduje ujścia w zamkniętych przestrzeniach – jak 
szczeliny w ramach obrazu – i nawet wtłoczony w ciasne mury sal koncertowych, bywa, że 
oddziałuje poza nie. Co dopiero sztuka dźwięków celowo zaprojektowana do wystawienia (czy 
„wystawianie” jest tu właściwym słowem, skoro obraz przekroczył ramy?) w rozległym ob-
szarze śródmiejsko płynącej rzeki, dźwięków, których zasięg, jak można było ustalić, docierał 
nie tylko do nabrzeży Odry, ale też okolicznych ulic i placów. Odgłosy instalacji survivalo-
wych przemieszczały się wraz z płynącą barką („łodzią dźwiękową”) w przestrzeni rzeki i jej 
bulwarów, odbijając się od murów kościołów i domów, mostów, ścian nabrzeży, słyszalne raz 
bliżej, raz dalej, docierając niekiedy z efektem zaskakującej stereofonii, z rozległym pogło-
sem. Płynęły dźwięki, zainstalowane na płynącej barce, płynęła rzeka i płynęli ludzie po rzece 
(statkami), a także wokół niej – przemieszczając się wzdłuż brzegów pieszo, rowerami, samo-
chodami. Nic trwałego nie zaistniało. Dźwięki przeminęły. Rzeka płynie nadal. Nietrwałość 
sztuki wskazała na nietrwałość naszej egzystencji. 

A jednak wraz z survivaleM nastąpiła pewna przemiana – czy trwała? Przemiana mia-
sta, które dostrzegło swą rzekę w jej dźwiękowym wymiarze. Sztuka wskazała na rzekę, która 

roBert losiak Sztuka PrzEPŁYWóW –   
PrzEPŁYWY SztukI   
Wokół Sceny Dźwiękowej
11. Przeglądu Sztuki SURVIVAL

What seems to be characteristic of contemporary artistic actions is their fluid pres-
ence in the transitory sphere between the so-called ‘world of art’ and the reality of 
our everyday existence – to quote Jacques Derrida, in the sphere of parergon, con-
stituted by the frames in case of a painting. Contemporary art not so much crosses 
the established boundaries of the ‘world of art’ (as did the avant-garde in the 20th 
century) as moves freely between the sphere of art and the everyday. For that rea-
son I think that this year’s motto of survival – ‘We’re Sailing!’ – apart from its lit-
eral reference to the river (or more broadly: to water), encapsulated a metaphor of 
new art which transgresses the frames of a painting in order to become a manifes-
tation of the everyday. That is how I perceive the sound actions carried out during 
survival: their presence, which was a testimony to art, unnoticeably, maybe acci-
dentally, began to fill up the sphere of the everyday, becoming a natural element 
of the place where it emerged, which eventually influenced our thinking about and 
relating to that space, the river and the city.

The relation between sound art and the urban environment seems to be nothing out of the 
ordinary: sound naturally finds an outlet from enclosed spaces – like cracks in the frame of 
a painting – and even when it is squeezed into cramped concert halls, its influence frequently 
manages to spread beyond them. It is even more so in the case of sound art that has been 
purposefully intended to be exhibited (is ‘exhibiting’ the right word here, since the paint-
ing has already burst its frames?) in the vast area of a river in the city centre. The sounds of 
survival’s installations travelled with the ‘sound boat’ and, as it was easily measurable, pen-
etrated not only the riversides but also more distant streets and squares, resonating among 
church walls and houses, bridges and riverbanks, more or less clearly audible, reaching their 
target with a surprising stereophonic effect or an eerie echo. The sounds floated, coming 
out from a floating boat, the river flowed and so did people – on riverboats, along the riv-
erbanks, on foot, by bikes, in their cars. There was nothing permanent. The sounds vanished. 
The river keeps flowing. The transience of art highlighted the transience of our existence.

However, survival brought about a certain change – but was it permanent? A change 
in how the river, including its sonic dimension, was perceived by the city. Art emphasised the 
river, which after all has always been a constituent element of the city, one that beautified 

tHE art OF FlOWS –   
tHE FlOWS OF art   
Around the Sound Art Forum
of the SURVIVAL 11 Art Review
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przecież od zawsze jest niezbywalnym elementem tego miasta, jego urodą, jego przeszkodą, 
jego zagrożeniem. Nie będziemy w tym miejscu konstruować wywodu na temat kulturowego 
i cywilizacyjnego znaczenia rzeki dla miasta, jej utraty, potrzeby jej przywrócenia. Wystar-
czy, że odniesiemy się do dźwięków rzeki, tak jak zwróciła się do nich sztuka survivalu. Otóż, 
dla wielu z nas, mieszkańców naszego miasta, rzeka na co dzień pozostaje niema. W obliczu 
intensywności miejskiej audiosfery jej głos wydaje się wątły, zbyt delikatny, pozbawiony więk-
szego znaczenia. W prowadzonych przez nas badaniach nad audiosferą Wrocławia1 próbu-
jemy przywrócić znaczenie głosu Odry; podsłuchujemy ją, dostrzegając jej intymne szelesty, 
gęste szumy, miarowe pluskania. Podobnemu celowi służyły także prowadzone podczas su-
rvivalu warsztaty field recordingu. Instalacje dźwiękowe na Odrze przywróciły dźwięki rzeki: 
wzmocniły je, niekiedy odrealniły i przekształciły2, kierując nasze uszy na powrót ku brzmie-
niom wody, dźwiękom nie tylko „zewnętrznym”, ale też „wewnętrznym”, wydobywającym się 
z wnętrza rzeki, spod powierzchni wody, które – jak trafnie określiła to jedna z komentatorek 
Sceny Dźwiękowej survivalu – okazały się głosem z głębi rzeki, w którym jednocześnie roz-
poznać możemy organiczną pulsację naszego ciała3. 

Może najbardziej istotne dla odczucia estetycznego (i egzystencjalnego) survivalowej 
sztuki dźwięku było jej odniesienie przestrzenne. Dźwięki instalacji, świadomie czy nie, budo-
wały poczucie przestrzenności zdarzeń i rozległości miejsca. Związek z muzyką ambient wy-
daje się tu jak najbardziej naturalny i czytelny. Muzyką, która nie tyle ingeruje w przestrzeń, 
co ją integruje; przez swą powtarzalność osadza w miejscu, a zarazem od niego wyzwala, 
poetyzując codzienne zdarzenia. W relacjach odbiorców pojawiły się więc wrażenia określane 
jako poczucie rozległości horyzontu, niejasnego oddalenia czy unoszenia – co w interpretacji 
buduje czytelny kontekst dla doświadczenia rzeki, płynącej i unoszącej swe wody w niezna-
nym kierunku. A może jednak w znanym, a zarazem nieuchronnym: dźwięki instalacji od-
krywały w nas – ku własnemu zaskoczeniu – przeczucie morza, jakie wynika z perspektywy 
naszej rzeki; ów zew morza przecież na co dzień nieobecny, niezakorzeniony we wrocławskim 
doświadczeniu Odry, od morza oddalonej, która wydaje się nam niekiedy wodą zamkniętą, 
otoczoną ze wszystkich stron miastem. Niespodziewanie dla nas samych odkryliśmy rozle-
głość naszej rzeki i jej nieskończoną, wiecznie trwałą perspektywę, jej drogę, prowadzącą ku 
morzom, ocenom, głębinom4. 

W równie ingerujący sposób – w twórczym sensie – obecność działań dźwiękowych su-
rvivalu wpłynęła na poczucie czasu, budując dystans wobec neutralnej (toczącej się własnym 
tempem) dynamiki zdarzeń miejskich. Zauważyć tu trzeba, że moment działań survivalowych 
zaplanowany został na czas wyjątkowy w codziennym życiu miasta: weekendowej wczesno-
letniej fiesty, gdy nadodrzańskie bulwary tętnią turystycznym i rekreacyjnym życiem, a samą 
rzekę wypełnił ruch statków i łodzi. W tym kontekście narracja zdarzeń dźwiękowych, jaką za-
proponowali twórcy instalacji, spowodowała subiektywną zmianę w percepcji czasowej całej 
sytuacji wokół Odry, odczucie spowolnienia tempa zdarzeń5. Oto realna sytuacja sobotniego 
popołudnia nabrała za sprawą dźwięków instalacji charakteru zdarzenia przetrzymanego w ka-
drze, a może zamkniętego w cudzysłowie lub opatrzonego znakiem zapytania. 

Jeśli rozważamy dźwiękowe działania survivalowe jako proces ingerencji w środowisko 
miasta, to nie sposób pominąć zachodzącej tu interakcji na poziomie fonicznym. W tym sen-
sie, jak wolno przypuszczać, survival, być może jak najbardziej świadomie, zdał się na sytuację 
przypadku. Koincydencja artystycznych zdarzeń dźwiękowych i dźwięków miasta była nie-
unikniona i wyraźna, przynosząc ciekawe, niekiedy zaskakujące efekty. Zresztą, jeszcze przed 
rozpoczęciem działań w gronie obserwatorów Sceny Dźwiękowej survivalu pojawiły się pyta-
nia, czy ta przestrzeń miasta, z uwagi na swą naturalną aktywność foniczną, zniesie dodatkową 
interwencję. Wymieńmy tylko najbardziej zauważalne spośród dźwięków tworzących audios-
ferę miejsca, w których odbywały się działania survivalu: muzyka szkockiego dudziarza, kon-
certującego na Bulwarze Piotra Włostowica, dzwony Katedry na Ostrowie Tumskim, dźwięki 

it, posed a threat, created an obstacle. There is no place now to indulge in a disquisition on 
the cultural and social meaning of the Oder for the city, how the river was lost and how it is 
being reclaimed. Suffice it to refer to the sounds of the river, as did survival’s art. The truth 
is that the river is mute for a considerable part of the inhabitants of the city. Its voice sounds 
weak against the intensity of the urban soundscape, too fragile, almost meaningless. In our 
research on the soundscape of Wrocław1, we try to restore meaning to the voice of the 
Oder; we eavesdrop on it, differentiating between its intimate rustle, dense swoosh, rhyth-
mical splash. The field recording workshops which we ran during survival served a similar 
purpose. The sound installations on the Oder brought back the sounds of the river: amplified 
them, sometimes transformed them and made them unreal2, turning our ears to the aquatic 
sounds, both ‘external’ and ‘internal’, coming out deep from the riverbed, from underneath 
the surface. As one of the listeners commented accurately about survival’s Sound Art Fo-
rum, the sounds from the depths of the river turned out to resemble the organic pulsation of 
our bodies3.

Perhaps the decisive factor for the aesthetic (and existential) perception of survival’s 
sound art was its spatial context. Consciously or not, the sounds of the installations built 
a spatial awareness of events and of the vastness of the venue. Connections with ambi-
ent music seem to be natural and obvious here. Characteristically, this music integrates the 
space instead of interfering with it; due to its repetitiveness, it is embedded in the space and 
simultaneously liberates us from it by poeticising everyday occurrences. As the recipients 
emphasised, they experienced feelings of vastness of the horizon, of unidentifiable remote-
ness or floating – which may be interpreted as indicative of experiencing a river, which keeps 
flowing and carrying its waters into the unknown. Or maybe the destination is well-known 
and inevitable: to our own surprise, the sounds of the installations evoked in us the looming 
presence of the sea, as resulting from the adopted perspective of a river. For the call of the 
sea is absent in our experiencing of the Oder in Wrocław, so distant from it that we tend to 
perceive the river as enclosed water, surrounded by the city from all sides. Unexpectedly, we 
discovered the vastness of our river and its never-ending, eternal perspective, its way lead-
ing towards seas, oceans, depths4.

The presence of the sound actions influenced – creativity-wise – the perception of 
time, too, fostering a sense of detachment from the neutral (proceeding at its own pace) 
dynamics of city life. It is worth emphasising that the date of survival was fixed for a special 
time in the everyday life of the city, a weekend early in the summer when the boulevards 
along the river bustled with tourists and local people wanting to get some air, and the river 
itself was swarming with boats and ships. Against such a background, the narrative of the 
sound actions, as put forward by their authors, triggered a change in the subjective percep-
tion of time of the entire situation, as if the events slowed down a little5. In that way, due to 
the sounds of the installations, the reality of the Saturday afternoon assumed the character 
of an event captured in a frame, perhaps in inverted commas or followed by a question mark.

If we perceive survival’s sound actions as a process of intervention in the urban envi-
ronment, attention must be paid to interaction at the phonic level. With respect to that, it 
may be assumed that survival fully consciously counted on randomness. The coincidence of 
the artistic sound actions and the noise of the city was both inevitable and clear, resulting 
in interesting, or sometimes surprising, effects. Even before the actions began, the observ-
ers of the Sound Art Forum had serious doubts whether this part of the city would accept 
additional sonic intervention in its natural phonic activity. Let us mention some of the most 
immediately noticeable elements constituting the urban soundscape of the venue: music of 
a Scottish piper who was performing in Piotr Włostowic Boulevard; bells tolling from the Ca-
thedral in Ostrów Tumski; traffic noise from Most Pokoju, Plac Nankiera and Most Piaskowy; 
far-away echoes of a concert in Wyspa Słodowa; birds calling loudly from the trees on 

1 Chodzi o projekt badań 
audiosfery Wrocławia pro-
wadzony przez Pracownię 
Badań Pejzażu Dźwiękowego 
przy Instytucie Kulturoznaw-
stwa Uniwersytetu Wrocław-
skiego, bliższe informacje 
na stronie: www.pracow-
nia.audiosfery.uni.wroc.pl 
(dostęp 1.08.2013).

2 Szczególnie pod tym wzglę-
dem zwracały uwagę insta-
lacje Gerarda Lebika Ton von 
Odra Tiefen oraz Konrada 
Gmurka i Pawła Kowzana.

3 Wypowiedź Anny Siwek 
w kontekście instalacji Pawła 
Kulczyńskiego, którą wszak-
że odnieść można także 
do większości pozostałych 
działań.

4 To skojarzenie z morzem 
przybrało szczególnie real-
ny wymiar w odniesieniu do 
instalacji dźwiękowej Paw-
ła Kulczyńskiego, w której 
elektronicznie przetwarza-
ne dźwięki przypomniały 
brzmienie organów wodnych 
w chorwackim Zadarze.

5 Było to szczególnie suge-
stywne w przypadku instalacji 
Pawła Kulczyńskiego, ale tak-
że Wojciecha Kucharczyka.

1 I.e. the studies conducted 
by the Soundscape Research 
Studio at the Institute of 
Cultural Studies of the Uni-
versity of Wrocław; more 
information at http://pra-
cownia.audiosfery.uni.wroc.
pl/english-version/ (accessed 
on 1 August 2013).

2 In that respect, it was espe-
cially the installations by 
Gerard Lebik (Ton von Odra 
Tiefen), Konrad Gmurka and 
Paweł Kowzan.

3 Anna Siwik’s comment on 
Paweł Kowzan’s installation, 
which may well be extended 
to most of the other actions. 

4 This association with the sea 
was particularly real in the 
case of Paweł Kulczyński’s 
installation, whose elec-
tronically-processed sounds 
resembled the sea organ in 
Zadar, Croatia.

5 It was particularly palpable in 
the case of the installations 
by Paweł Kulczyński and Woj-
ciech Kucharczyk.
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ruchu samochodowego i tramwajowego od strony Mostu Pokoju, Placu Nankiera oraz Mostu 
Piaskowego, dochodzące z oddali echa koncertu na Wyspie Słodowej, intensywne śpiewy 
ptaków na nabrzeżnych drzewach, wreszcie odgłosy statków wycieczkowych pływających 
po Odrze (w tym także dźwięki odtwarzanej na ich pokładzie muzyki) oraz łodzi motorowych 
przeszywających z łoskotem wodę. Skomplikowana fakturalnie i zróżnicowana brzmieniowo 
audiosfera tego miejsca nasuwała wątpliwości, czy uda się osiągnąć zapowiadaną w projek-
cie Przeglądu ideę „harmonii dźwiękowej” instalacji z otoczeniem6. A jednak piszący te słowa 
ma w pamięci przynajmniej kilka takich momentów, w których połączenie dźwięków instala-
cji z audiosferą otoczenia osiągnęło swoistą pełnię, budując odczucie związku, integralności, 
w której Schaferowska idea pejzażu dźwiękowego jako wielkiej dźwiękowej symfonii miasta 
zyskuje bezpośrednie potwierdzenie. Zresztą wątpliwość (której nie musimy bynajmniej roz-
wiewać), dotycząca tego, gdzie kończy się obecność dźwiękowa instalacji, a zaczynają dźwięki 
otoczenia, ujawniła się także w wypowiedziach zagadniętych świadków-uczestników zdarzeń 
survivalu, co przemawia zarówno na rzecz konceptu Murraya Schafera, jak i hasła tegorocz-
nego Przeglądu. 

Interpretując zdarzenia artystyczne Sceny Dźwiękowej survivalu nie tylko – a nawet nie 
przede wszystkim – jako zdarzenie artystyczne, ale jako formę świadomej ingerencji w prze-
strzeń miasta, raz jeszcze podkreślmy, że powstająca tu relacja odnosi się nie tylko do bezpo-
średniej obecności dźwięku i wynikających stąd przestrzennych, czasowych czy fonicznych 
kontekstów, ale realizuje się na poziomie znaczeń i wartości – rozumianych zwłaszcza w świe-
tle tego, co nazwać można konstruowaniem kulturowej tożsamości miasta. 

Tę kwestię w przypadku działań dźwiękowych survivalu odnieść trzeba przede wszyst-
kim do znaczenia, jakie dla Wrocławia stwarza obecność rzeki, o czym już była mowa powyżej, 
ale nie tylko. Oto zaskakującym i chyba niezaplanowanym zwieńczeniem dźwiękowych akcji 
survivalu okazał się Wagnerowski Galop Walkirii w wykonaniu rozpędzonej „łodzi dźwiękowej” 
w ostatnich blaskach zachodzącego słońca7. Efekt humorystyczny? Zapewne także. Jedna 
z komentatorek sceny dźwiękowej survivalu wskazuje tu jednak interpretację daleko głębszą, 
odnoszącą się do skomplikowanych dziejów miasta: „Jakkolwiek Cwałowanie Walkirii z drob-
niutkiej barki było bardzo zabawne, przypomniało mi też niemiecką historię miasta. Właśnie 
w tym roku Niemcy obchodzą 200-lecie odezwy Fryderyka Wilhelma III do narodu niemiec-
kiego, aby go zmobilizować do walki przeciwko Napoleonowi, a także rocznicę Bitwy Naro-
dów pod Lipskiem w której Napoleona pokonano (1813 r.). Z kolei w setną rocznicę tego 
wydarzenia zbudowano we Wrocławiu Halę Stulecia (1913 r.), co stało się także pretekstem 
rocznicowych uroczystości w bieżącym roku. Równocześnie w maju minęło 200 lat od uro-
dzin Richarda Wagnera (urodzonego w 1813 r. w Lipsku). Wagner brzmiący „na cały regula-
tor” na Odrze we Wrocławiu – to jakby tchnienie tamtych czasów.”8 W dalszej części swego 
wywodu autorka przywołuje ciekawe skojarzenie pomiędzy cwałującą Walkirią a widzianym 
niegdyś obrazem – personifikacją rzeki jako wojowniczej kobiety, proponując w ten sposób 
jeszcze jeden kontekst interpretacyjny dla artystycznych działań na / przy Odrze. Może przy-
padkiem, hasło survivalu zyskało tu więc jeszcze jedno – historyczne – odniesienie. 

riversides; finally, the noise of river boats on the Oder (including the music played on board) 
and speedboats slicing impetuously through the water. This diverse soundscape with compli-
cated sonic texture cast doubt on whether it could be possible to achieve ‘sonic harmony’ of 
the installations and their surroundings, as it had been promised in the Review’s announce-
ment6. However, I can remember at least several moments like that, when the installations 
reached full concordance with the soundscape of the surroundings, creating a feeling of 
belonging, integrity, which would unequivocally confirm Shafer’s idea of a soundscape as 
a grand sonic symphony of the city. After all, the thorny issue (which does not have to be 
settled here) of where the presence of a sound installation finishes and the sounds of the 
surroundings begin was also manifested in the utterances of witnesses-participants of sur-
vival, which seems to confirm both Murray Schafer’s conception and the claims of this year’s 
Review.

If we interpret the survival’s Sound Art Forum events not only – or not mainly – as 
artistic occurrences but as a conscious attempt to interfere with the cityscape, we must 
emphasise yet again that the emerging relation refers not only to the presence of a sound 
in spatial, time or phonic contexts, but to meanings and values, as understood in terms of 
building the cultural identity of the city. We should therefore connect the presence of sur-
vival’s sound actions with the meaning of the river for Wrocław, as it is discussed above. The 
sound actions were unexpectedly, and probably spontaneously, crowned by Wagner’s Ride of 
the Valkyries performed by a speeding ‘sound boat’ in the light of the setting sun7. A humor-
ous effect? Probably as well. However, one of the observers of survival’s Sound Art Forum 
proposed a far deeper interpretation, drawing on the city’s complicated history: “Funny 
though the Ride of the Valkyries from the tiny boat might have seemed, it reminded me of 
the German history of the city. This year the Germans are celebrating the 200th anniversary 
of Frederick William III’s call for national mobilization against Napoleon, and of the 1813 
Leipzig Battle of the Nations, where Napoleon was defeated. To mark the 100th anniversary 
of these events, the Centennial Hall in Wrocław was built, which in turn led to this year’s cel-
ebrations in the city. At the same time, in May fell the 200th anniversary of Richard Wagner’s 
birth (who was born in 1813 in Leipzig). Wagner ‘at full blast’ on the Oder in Wrocław – it 
sounded as a hint of those days”8. The observer later went on to form an interesting asso-
ciation between a galloping Valkyrie and a painting she once saw – a personification of the 
river as a woman-warrior, suggesting in that way yet another thread of interpretation of the 
artistic event on / by the Oder. Perhaps by accident, the motto of survival was given another 
reference, this time – historical. 

 

6 Jak zapowiadali organizato-
rzy, „ideą projektu tegorocz-
nej Sceny Dźwiękowej survi-
valu jest pokazanie muzyki 
świadomie istniejącej w har-
monii z otoczeniem” (por. 
http://www.survival.art.pl/, 
146, dostęp 1.08.2013). 
To idea, która, jak można 
rozumieć, nie ogranicza się 
do fenomenu dźwięku, ale 
postuluje integrację z prze-
strzenią miasta, rozumianą 
na wszelkich jej poziomach. 
Na problem ten zwróciła 
uwagę w swojej wypowiedzi 
nt. Przeglądu Anna Siwek.

7  Jak się okazało, była to 
(spontaniczna?) inicjatywa 
ekipy technicznej, współ-
pracującej z artystami na 
barce podczas projekcji 
dźwiękowych.

8 Wypowiedź Joanny Gul. 

6 As the organisers wrote, 
“The idea of this year’s 
Sound Art Forum is to pre-
sent music which intention-
ally exists in harmony with 
the surroundings” (cf. http://
www.survival.art.pl/,92, 
accessed on 1 August 2013). 
It may be assumed that 
this idea is not restricted 
solely to the phenomenon 
of sound, but involves inte-
gration with the cityscape 
at all levels. This issue was 
addressed in Anna Siwik’s 
opinion about the Review.

7  As it later turned out, it was 
a (spontaneous?) initiative of 
the technical crew who oper-
ated with the artists during 
the sound projections on the 
boat.

8 Joanna Gul’s utterance.

http://www.survival.art.pl/,146
http://www.survival.art.pl/,146
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5.

Mieszanie Mediów w oBręBie jednego dzieła to dowód, 
że sztuka pozostaje w ciągłyM ruchu, doMagając 
się coraz to nowych rozwiązań. techniki ewoluują, 
najnowsze wypierają dawne luB też płynnie się 
przenikają, łącząc w całość pozornie niepasujące do 
sieBie eleMenty.

Mixing the Media within one artwork proves that 
art is in constant Move, ceaselessly looking for 
new solutions. techniques evolve, the newest ones 
supplant old Methods or perMeate theM, Bringing 
together seeMingly disparate eleMents.
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Praca Piotra Flądro to realizacja wideo pokazana na niewielkim ekranie, 
zainstalowanym wewnątrz sporych rozmiarów kontenera transportowego. 
Wideo jest zapisem obrazu widzianego pod mikroskopem – są to mikroor-
ganizmy poruszające się w zawiesinie, łączące lub pochłaniające się nawza-
jem. Pochodzą z Odry – zostały pobrane wraz z próbką rzecznej wody. 
Ten miękki, pulsujący, organiczny obraz tylko pozornie kontrastuje z twardą, 
nieruchomą i geometryczną bryłą kontenera. Przez zestawienie tych 
dwóch elementów Flądro zwraca nam uwagę na pewną analogię: podob-
nie jak w świecie mikroorganizmów, tak w rzeczywistości obliczonej na 
ludzką miarę tworzą się połączenia i sieci – przyrastają „tkanki”. Następnie 
są niszczone, rozbijane po to, by mogły powstać nowe konfiguracje. Nie-
które spośród „organizmów” pochłaniają inne i rozrastają się w niekontro-
lowany sposób. Obecność kontenera transportowego kieruje naszą uwagę 
ku obszarowi handlu, globalnej wymiany towarów i przepływu kapitału. 
Ku pojedynkom rekinów światowej gospodarki, w których każdy z nas jest 
zarówno przynętą, jak i pożywką – zaledwie płotką, o którą przecież toczy 
się gra. 

Piotr Flądro’s work was a video installation shown on a small screen inside 
a sizeable freight container. The video registered a microscopic image 
of microorganisms moving in a chemical suspension that were joining 
together or devouring each other. They came from the Oder, taken in 
a water sample. The soft, pulsating and organic image only seemingly con-
trasted with the hard, unmoved, geometric shape of the container. By jux-
taposing the two elements, Flądro emphasised a certain analogy: both in 
the world of microorganisms and people, connections and networks are 
made, new ‘tissues’ are created only to be later destroyed and broken down 
so that new ones emerge. The presence of a freight container drew atten-
tion to international trade, global exchange of goods and capital. In this 
world, financial sharks compete with each other, and each of us is simulta-
neously the bait and food, a small fry which the whole game is about.

≥ MichAł Bieniek

duża rYBa zjada MaŁą rYBĘ / BIg FISH 
EatS lIttlE FISH
[ instalacja wideo / video installation ]

piotr flądro
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Od 10:00 dO 15:00 / FrOM 10 a.M. 
tO 3 P.M.
[ performans / performance ]

klaudia korzonek

Klaudia Korzonek zainscenizowała szorowanie kładki, 
malowniczo usytuowanej w pobliżu Muzeum Narodo-
wego, nad Zatoką Gondoli. Do uczestnictwa w tym 
syzyfowym przedsięwzięciu włączyli się mama autorki, 
a także artyści i wykładowcy wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych: Maria Wrońska i Tomasz Opania.
Czyszczenie mostku, za pomocą szczotek i z użyciem 
zaczerpniętej bezpośrednio z Odry wody, w żaden spo-
sób nie poprawiło wyglądu jego zniszczonej, asfaltowej 
nawierzchni. 
Próba przywrócenia czystości kładce, z góry skazana 
na porażkę, obrazowała często próżny wysiłek, zmie-
rzający do uporządkowania niejednokrotnie zaniedba-
nej i wystawionej na oddziaływanie przypadkowych 
czynników przestrzeni publicznej.

In her performance, Klaudia Korzonek endeavoured to 
scrub a footbridge near the National Museum, in the 
proximity of the Gondola Bay. She was joined in her 
Sisyphean labour by her mother as well as artists and 
lecturers from the Academy of Fine Arts and Design in 
Wrocław – Maria Wrońska and Tomasz Opania. Clean-
ing the little bridge with brushes and water drawn 
from the Oder in no way improved the appearance of 
the uneven tarmac surface.
The attempt to clean the footbridge, which was 
doomed to failure from the very beginning, illustrated 
the frequently futile attempts to beautify the public 
space, which is often neglected and exposed to the 
influence of more or less random forces.

≥ AnnA kołodziejcz yk
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MIxEd MEdIa
[ instalacja / installation ]

anna kołodziejczyk

Malarska interwencja odnosi się do sytuacji budynku wrocławskiej ASP. Roz-
mazana, plastyczna, kolorowa masa wypływa z rynien, żyjąc swoim życiem, 
będąc czymś pomiędzy pasożytem a katastrofalnym wynikiem nieprzemy-
ślanego działania. Można pokusić się o stwierdzenie, że Mixed Media to wizja 
zmaterializowanego malarstwa, drążącego kanały budynku. Resztki farb 
i materiałów wyrzucane jak odpadki, coś niepotrzebnego, wyparte powra-
cają, utrudniając życie uczelni. 

The ‘painterly’ intervention refers to the condition of the building of the 
Academy of Fine Arts and Design in Wrocław. The amorphous, blurred, col-
ourful mass oozes out of a drainpipe, as if having its own life, being some-
thing between a parasite and a catastrophic effect of thoughtless action. 
One may risk saying that Mixed Media is a vision of a materialised painting 
which penetrates the pipes inside the building. Remains of paints and other 
materials, which had been thrown away as useless, are coming back to 
make the Academy’s life difficult.

≥ joAnnA koByłt
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Metalowy obiekt (nietypowy podajnik do napojów) stanowił kontynuację realizowanego od kilku 
lat przez Krystiana truthA Czaplickiego cyklu rzeźb miejskich, interpretujących szereg często pro-
zaicznych form, zwyczajowo lokowanych w przestrzeniach publicznych. Wykonana ze stali linearna 
forma osadzona została na krawędzi rozległego wzniesienia, będącego pozostałością historycz-
nych, miejskich fortyfikacji. O wyborze tego miejsca zdecydowały zarówno atrakcyjny, panora-
miczny widok, rozciągający się ze wzgórza, jak i możliwość zaaranżowania w plenerze, oddalonym 
od zgiełku spacerowego bulwaru, kameralnego miejsca spotkań. Społeczny aspekt rzeźby został 
podkreślony przez kilkugodzinny performans, polegający na zorganizowaniu dwuosobowego pik-
niku, podczas którego nieśpiesznie spożywano alkohol. 
Charakterystyczny kształt rzeźby, będącej połączeniem umieszczonego w centrum trójkąta z przy-
twierdzonymi do niego kolistymi obręczami – chwytakami na butelki – pozostawał nie bez zna-
czenia w kontekście znajdującego się nieopodal zabytkowego, publicznego szaletu, żartobliwie 
podkreślając zależność między spożywaniem płynów a korzystaniem z tego rodzaju przybytków.

A metal object (an untypical bottle rack) represented 
a continuation of a series of urban sculptures, which 
Krystian truth Czaplicki had been creating for a num-
ber of years. The sculptures, usually situated in public 
spaces, interpret forms which are often prosaic. This 
time the object was a linear steel form embedded in 
the slope of a sizeable hill that used to be part of his-
torical fortifications of the city. The site was chosen 
due to an attractive panoramic view it offered and 
because of its relatively cosy character, which made it 
possible to arrange a quiet meeting at some distance 
from the bustle of the nearby embankment. The social 
aspect of the sculpture was emphasised by a several-
hour long performance in the form of a two-person 
picnic, who slowly sipped alcoholic drinks.
The characteristic shape of the sculpture – a combi-
nation of a triangle in the middle and circular hoops 
(bottle racks) attached to it – was not devoid of 
meaning in the context of a nearby historical pub-
lic toilet, jokingly hinting at the relationship between 
consuming beverages and using facilities like that.

≥ AnnA kołodziejcz yk

WrOcŁaW 2013
[ obiekt, performans / object, performance ]

krystian czaplicki

(truth)
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BOrda d’Água / WatEr’S EdgE
[ interwencja, instalacja / intervention, installation ]

luis plácido costa, andreia santana

Portugalscy artyści Luís Plácido Costa i Andreia Santana stworzyli na 
terenie Przeglądu pracę o charakterze land artu pt. Borda d’Água / Wate-
r’s Edge. Wierzchnia warstwa gruntu zmieniła swoje położenie, tworząc 
tym samym instalację site specific. Szczególnie wypełnienie pracy wodą, 
na skutek ulewnych deszczy, jakie miały miejsce podczas trwania Prze-
glądu, przydało instalacji zastanawiającego charakteru – czy grunt uniesiony 
został za sprawą ludzkiej aktywności czy też w związku z oddziaływaniem sił 
naturalnych?

Two artists from Portugal, Luís Plácido Costa and Andreia Santana, cre-
ated a land art work entitled Borda d’Água / Water’s Edge. The top layer of 
the ground was displaced in order to create a site-specific installationl. The 
fact that the artwork filled up with rainwater during the Review endowed it 
with a curious character – was the ground lifted by human activity or by the 
forces of nature?

≥ AnnA Stec
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OFElIa / OPHElIa
[ instalacja / installation ]

toMasz Matuszak

W zaciszu wrocławskiej Zatoki Gondoli zobaczyć było można pracę Tomasza Matu-
szaka, prezentowaną w 2011 r. na niemieckim festiwalu sztuki współczesnej – Aqu-
amediale. Instalacja pt. Ofelia to próba odtworzenia słynnego obrazu Johna Everetta 
Millaisa o tym samym tytule. Trójwymiarowa rekonstrukcja sceny opisywanej w Hamle-
cie wzbogacona została o postmodernistyczny, odautorski komentarz – tonącej Ofelii 
przyglądały się z brzegu ceramiczne figurki króliczka i ogrodowego krasnala. Przed-
stawienie w malowniczy sposób korespondowało nie tylko z naturalną scenerią, ale 
i z „romantycznym” charakterem ponadstuletniej Zatoki Gondoli.

In a sheltered part of the Gondola Bay, Tomasz Matuszak’s work could be seen. It had 
previously been displayed during the 2011 Aquamediale contemporary art festival 
in Germany. The Ophelia installation was an attempt to recreate John Everett Millais’ 
famous painting under the same title. The 3D reconstruction of the scene described 
in Hamlet was accompanied by the author’s postmodernist comment – the drowning 
Ophelia was observed from the shore by two ceramic figurines, a rabbit and a garden 
dwarf. The arrangement corresponded not only with the picturesque natural scenery, 
but also with the ‘romantic’ character of the 19th-century Gondola Bay.

≥ AnnA Stec

BULWAR XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO
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OzNaczONE MIEjScE / 
tHE MarkEd PlacE
[ live act – muzyka i film „na żywo” / live act – ‘live’ 

music and film ]

Projekt pt. Miejsce oznaczone, przygotowany na tego-
roczną edycję SurvivAlu, jest fuzją wykonywanej na 
żywo muzyki oraz – generowanego także na żywo – 
obrazu. Ogromnie istotnym, z punktu widzenia wyko-
nawcy, jest fakt wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
dźwiękiem a obrazem. Element improwizacji i swobody 
jest w równym stopniu istotny, co ostateczny efekt 
wizualny.
Warstwa narracyjna, odnosząca się do hasła tegorocz-
nego Przeglądu: „Płyniemy!”, zbudowana została na 
dwóch płaszczyznach. Z jednej strony, jest ilustracyjną 
historią, odnoszącą się do symbolicznej, budowanej 
przez bohaterów, papierowej łódki, z drugiej – energe-
tyczną kompilacją abstrakcyjnych obrazów, scalających 
poszczególne części filmu. Obrazy, prezentowane rów-
nocześnie na dwóch ekranach, umożliwiają płynne, 
a zarazem atrakcyjnie wizualne, przechodzenie pomię-
dzy poszczególnymi częściami opowiadanej historii. 

The Marked Place project, prepared for this year’s edi-
tion of SurvivAl, is a fusion of live music and – also 
generated in real time – image. Of immense impor-
tance, from the performer’s point of view, is the 
mutual relationship between the sound and the image. 
An element of improvisation and freedom is as impor-
tant as the final visual effect. The narrative, which 

refers to the motto of the year’s Review: ‘We’re Sail-
ing!’, has been developed on two planes. On the one 
hand, it is an illustrated story about a symbolic paper 
boat built by two characters, on the other – an ener-
getic compilation of abstract images, which links the 
individual parts of the film. The images, displayed 
simultaneously on two screens, enable both fluent and 
visually attractive move between different parts of the 
tale.

≥ wojciech Pukocz

wideo / video: 

wojciech pukocz

MuzykA / MuSic: 

Michał sikorski  
[elektronika, saksofon / electronics, saxophone]

kasper Minciel 
[bas / bass]

grzegorz szustak 
[perkusja / drums]

MIXED MEDIA
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StYx
[ performans / performance ]

jakuB słoMkowski, loïc Bertrand

Zakończeniem Przeglądu i swoistą kodą do działań dźwiękowych był per-
formans Styx Jakuba Słomkowskiego i Loïca Bertranda na terenie kąpieli-
ska Morskie Oko. Artyści stworzyli technicznie sytuację odwrotną do łodzi 
dźwiękowej [na temat innych działań dźwiękowych por. str. 114 – 125] – 
zamiast łodzi sami płynęli w wodzie, zamiast szerokopasmowego estrado-
wego nagłośnienia użyli zabawkowych głośniczków zasilanych bateriami, 
zamiast koncepcyjnej kompozycji postawili na swobodną improwizację. 
Początkowo muzycy sami wykonywali utwór przy pomocy drobnych instru-
mentów umieszczonych na styropianowych platformach, by po jakimś 
czasie zniknąć pod wodą, zostawiając urządzenia grające w zapętlonym, 
przesterowanym dronie. Po raz kolejny jednak akustyka przestrzeni wodnej 

okazała się fenomenalna – ciche dźwięki doskonale roznosiły się po terenie 
kąpieliska, tworząc oniryczną atmosferę odpływającej w dal, stojącej struk-
tury muzycznej. Wszystko odpłynęło, dźwięk pozostaje wieczny.

The Review ended with the Styx performance by Jakub Słomkowski and 
Loïc Bertrand at the Morskie Oko bathing beach, which was a peculiar coda 
recapitulating our sound actions. The artists created a situation which was 
the exact technical reverse of the sound boat [to learn more about other 
sound actions, see pp. 114 – 125] – instead of using a boat, they swam in 
the water; instead of using wideband stage amplifiers, they used toy loud-

speakers powered by batteries; finally, instead of performing a concep-
tually coherent composition, they chose free improvisation. Initially, the 
musicians performed the piece by themselves, using small instruments on 
Styrofoam platforms, but eventually they vanished under the water, leav-
ing the devices to perform their own looped, pre-programmed drone. Yet 
again the acoustics of the water space proved phenomenal – the silent 
sounds travelled lightly across the area, creating an oneiric atmosphere 
of a music structure sailing slowly away. Everything drifted away, only the 
sound remained forever.

≥ dAniel Brożek
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Kontynuacją pracy portugalskiego duetu, prezentowanej na Bulwarze Dunikowskiego, była realizacja pod tytułem 
No Water on the Other Edge, prezentowana w galerii sztuki współczesnej Mieszkanie Gepperta. Uzupełnienie dla 
instalacji Borda d’Água / Water’s Edge znalazło swoje miejsce w znacznej odległości od Bulwaru. Artyści zdecydowali 
się na działanie w strefie oddalonej od natury, na poziomie ludzkiej działalności – w obszarze architektury. Piątego 
dnia Przeglądu zamknięte pomieszczenie galerii obrosło trawą. Fakt, iż zaprezentowanie instalacji miało miejsce po 
kilku dniach trwania ulewnych deszczy, dodatkowo wzbogacał pracę w jej warstwie symbolicznej. Raz jeszcze niejasna 
stała się granica między zaplanowaną działalnością człowieka a samoistnym działaniem natury.

The work presented by the Portuguese duo in Xawery 
Dunikowski Boulevard had its continuation in the form 
of another work by the same artists, titled No Water 
on the Other Edge, which was presented in the con-
temporary art gallery Mieszkanie Gepperta, situated 
at a considerable distance from the Boulevard. The 
artists decided to carry out their action in an area far 
from nature, in the man-made sphere of architecture. 
By the fifth day of the Review’s duration, a locked 
room of the gallery was overgrown with grass. Pre-
senting the installation after several days of torrential 
rains enriched the work’s symbolic aspect. Yet again 
the blurred boundary between man’s planned action 
and nature’s uncontrollable impact became visible.

≥ AnnA Stec

NO WatEr ON tHE OtHEr EdgE
[ instalacja / installation ]

luis plácido costa, andreia santana
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StrEFa zgNIOtu / tHE cruMPlE 
zONE
[ instalacja urojona / imaginary installation ] 

paweł kowzan

Instalacja urojona posiada niesamowitą przewagę 
nad pracami zamkniętymi. Siła tkwi w potencjalności 
i nieskończonych możliwościach interpretacyjnych. 
Strefa Zgniotu prowokowała uczestników przeglądu 
do projektowania własnych wizji na jej temat. Efekt 
rozproszenia obfitował w przeróżne wyobrażenia. 
Niektórzy mówili o efemerycznej instalacji ze źródeł-
kiem, inni o instalacji dźwiękowej, jeszcze inni, prze-
konani o swoim udziale w performansie, twierdzili, że 
była nią sytuacja społeczna, kolejni powoływali się na 
tajemnicze widokówki znalezione przypadkiem. Każda 
z tych projekcji zasługuje na rangę osobnej pracy 
artystycznej. 

An imaginary installation has a huge advantage over 
finished works. Its power stems from its potential-
ity and the infinite number of interpretations. Crum-
ple Zone provoked the participants of the Review to 
design their own visions of it. Due to the effect of 
being scattered, there was a large number of various 
depictions. Some mentioned an ephemeral installa-
tion with a small spring, others referred to a sound 
installation, and there were those who claimed it was 
a social situation, a performance in which they partici-
pated, not to mention the mysterious postcards found 
by chance. Each of these projections is worthy of the 
rank of a separate artwork.

≥ joAnnA koByłt
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Płynąć można z nurtem rzeki, z wiatrem w żaglach, obierając azymut lub, nie widząc go na 
horyzoncie, płynąć przed siebie. Może to dotyczyć nie tylko sposobu działania, zakładającego 
pewną potencjalność i niewiadomą, ale także samego stanu skupienia. Płynąca ciecz charak-
teryzuje się brakiem stałości, elastycznością i ciągłym ruchem. Bezkształtność płynu z jednej 
strony zaświadcza o jego nieokreśloności i nieuchwytności, z drugiej jednak – decyduje o jego 
ogromnej przewadze i możliwościach adaptacyjnych. Może przybrać dokładnie taki kształt 
jak naczynie, w którym się znajduje. Płyny, w przeciwieństwie do ciał stałych, omijają wszelkie 
przeszkody, przelewając się, rozpuszczając je lub wchłaniając się. Niełatwo je powstrzymać, 
a najbardziej charakterystyczną cechą jest ich żywiołowość i dynamiczność. W tym sensie 
„Płyniemy!” można rozumieć jako deklarację pewnej siły oznaczającej pęd, bieg o nie zawsze 
łatwym do przewidzenia kierunku. 

Kultura to przestrzeń sublimacji, przekierowania energii libidynalnej w twórcze dzia-
łanie. Nic dziwnego, że przez lata to pole działalności człowieka kojarzone było z duchem, 
wznoszeniem się ku górze, przemożną potrzebą wzbicia się ponad stałą i ograniczającą ma-
terialność. Kojarzona ze stanem stałym racjonalność, pragmatyka codziennego życia ciążyła 
w tak ogromnym stopniu, że naturalnym stało się dążenie do przezwyciężenia tyranii tego, co 
materialne. Stąd też aktywność człowieka w polu kultury do niedawna przypominała właśnie 
stan gazowy. W procesie przejścia z jednego do drugiego stanu skupienia zupełnie pominięty 
został stan ciekły. 

Zdanie „Wszystko co stałe rozpływa się w powietrzu”, ukute ponad półtora wieku temu 
przez autorów Manifestu komunistycznego, ilustruje kondycję nowoczesnego ducha, który 
ufny w swoje siły i pełen wigoru interpretował współczesne społeczeństwo jako statyczne 
i zakrzepłe w swoich sposobach działania1. Rzeczywistość należało uwolnić od jarzma jej 
własnej historii, można to było uczynić poprzez roztapianie tego, co stałe – tak wyrażała się 
nowoczesna myśl. Bauman uwidacznia moment, w którym nowoczesność zmienia swój stan 
skupienia na płynny, ciekły. Z kolei skraplaniem nazywa proces, w którym utopijne idee mo-
dernizmu zderzyły się z niemożliwością ich realizacji. Przemiana ta dotyczy wszystkich obsza-
rów działalności człowieka, w tym także kultury. 

Współczesna kultura przelewa i zlewa się pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami, nie-
gdyś tak bardzo podkreślającymi swoją odrębność, walczącymi o własną autonomię. Ciężko 
wyobrazić sobie współczesną sztukę pozbawioną interdyscyplinarnego zaplecza, prace 
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„Płyniemy!” – to hasło na pozór brzmiące niezwykle optymistycznie i spontanicz-
nie. Radosne zawołanie pomimo swojej lekkości posiada także nieco cięższy wymiar, 
dotyczy nieprzewidywalnej sytuacji, wymagającej przekalkulowania słabych i mocnych 
punktów, a także wzięcia pod uwagę ewentualnej porażki i konsekwencji z niej wynika-
jącej. Trzeba bowiem wykazać się nie lada odwagą, sprytem i determinacją, aby zdecy-
dować się na rejs w nieznane.

One may swim with the current of a river, under full sail, choosing an azimuth or, not having 
one, simply sail ahead. This situation may describe not only a way of acting in which there is 
a certain potentiality, an unknown, but it may refer to the very state of aggravation. A flow-
ing liquid is characterised by a lack of solidity, by changeability and constant movement. On 
the one hand, the shapelessness of a liquid determines its nondescriptiveness and intangibil-
ity, on the other – it is a source of huge advantage and adaptability. A liquid may assume the 
exact shape of any vessel which contains it. Unlike solid objects, a liquid avoids obstacles, 
flows over them, dissolves or absorbs them. It is no easy task to harness a liquid, with all its 
spontaneity and dynamism. In this sense, ‘We’re Sailing!’ may be understood as a declaration 
of strength, impetus, heading towards a direction which is not always easy to guess.

Culture is a space of sublimation, of transitioning libidinal energy into creative ac-
tion. No wonder then that this sphere of human activity has long been associated with the 
spirit, ascension, a desire to raise above the binding and restricting materiality. Rationality, 
manifested by the solid state, and the pragmatics of everyday life are such a burden that it 
has become natural desire to try to overcome the tyranny of the material. For that reason, 
human activity in the sphere of culture resembled the gaseous state of aggravation until 
recently. The process of transition from the solid to the gaseous has long ignored the liquid 
state. 

The famous phrase ‘melting the solids’, coined a century and a half ago by the authors 
of The Communist Manifesto, referred to the treatment which the self-confident and exuber-
ant modern spirit awarded the society it found much too stagnant for its taste and much too 
resistant to shift and mould for its ambitions1. Reality should be emancipated from the ‘dead 
hand’ of its history, which could be achieved by melting the solids – that was the modern 
thought. Bauman emphasises the moment when Modernity changes its state to liquid, fluid. 
He uses the term ‘liquefaction’ to describe a process in which the utopian ideas of Modernity 
were confronted with the impossibility of their implementation. This change pertains to all 
spheres of human activity – including culture.

Contemporary culture fluctuates between and merges disciplines, which used to em-
phasise their distinctiveness so much and fight for their autonomy. It is hard to imagine con-
temporary art devoid of this interdisciplinary touch; artworks increasingly resemble research 
projects, actions from the field of social animation, while artistic strategies are based on the 

‘We’re Sailing!’ – it is a seemingly optimistic and spontaneous motto. The cheer-
ful call, in spite of its lightheartedness, has also a heavier dimension, concerning the 
unpredictability of a situation which requires analysing weak and strong points as well 
as taking into account the possibility of a failure and all its consequences. It takes 
a lot of courage, smartness and determination to sail into the unknown.

1 Zygmunt Bauman, Płyn-
na nowoczesność, tłum. 
Tomasz Kunz, Kraków 2006, 
s. 7.

1 Zygmunt Bauman, Liquid 
Modernity, Cambridge: Polity 
Press 2000, p. 3
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artystyczne coraz częściej przypominają projekty badawcze, działania z zakresu animacji 
społecznej, a strategie artystyczne bazują głównie na koncepcji ponownego użycia i swo-
bodnego czerpania z nauki i filozofii. Opisywane przez Nicolasa Bourriaud zjawisko postpro-
dukcji, charakterystyczne dla ponowoczesności, opiera się na płynnych praktykach – remiksie 
i przechwyceniu, zlewającymi nie tylko wykorzystywane media, ale przede wszystkim kwestię 
własności dzieła, po które sięga inny twórca. 

Autor Płynnej nowoczesności opisuje wnętrze auli ratusza w Leeds, na ścianach której 
znalazły się maksymy, opisujące wartości, napełniające ówczesne społeczeństwo wiarą we 
własną rolę przodowników rewolucji przemysłowej2. Wśród fraz gloryfikujących pracę, uczci-
wość prawo i porządek, znajduje się zapisana złotymi literami sentencja „Naprzód!”. Żywio-
łowy okrzyk, brzmiący dla nas dziś dość niejasno, miał oznaczać ufność w ideę ciągłego ruchu 
naprzód. Postęp ów nie był jednak działaniem niezaplanowanym, a pełnym wiary we własne 
siły określeniem celu, który zdobywa się pracą. Postęp nie był więc linearnie rozwijającą się, 
trwającą w czasie zasługą historii. Ta zasługa przypadała jej twórcom, czyli ówczesnemu spo-
łeczeństwu. Liczył się tylko jeden wymiar historii, tworzonej „tutaj, teraz” przez leedejskich 
mieszczan. Nie sposób nie skojarzyć „Naprzód!” z „Płyniemy!”, jednak oba hasła zasadniczo 
się różnią. O ile deklaracja nowoczesnych obywateli wiązała się z wiarą w ich władzę nad rze-
czami, o tyle przypominające „żeglarski” kaprys hasło nie prezentuje równie przekonanej co 
do swojej siły postawy. Idący naprzód nie mają żadnych przeszkód na swojej drodze, płynący 
nie mogą być pewni swojej sytuacji, ponieważ ich ruch odbywa się za sprawą nieprzewidywal-
nego żywiołu. 

Jednym z porównań najchętniej czynionych przez Baumana jest porównanie kondycji 
współczesnej kultury do lotu samolotu pozbawionego pilota3. Pasażerowie, lecąc w beztro-
skiej nieświadomości, nagle orientują się, że ich wyprawą nikt nie dowodzi. Niepewność, jaka 
mogła dręczyć nowoczesnych, dotyczyła jedynie doboru pilota – kierowniczej idei, która pro-
wadziła do jasno określonego celu. Dziś niepewność tę budzi zarówno brak pilota, jak i celu 
podróży. Metafora ta ma swój rewers i awers. Negatywnym aspektem jest fakt pogodzenia 
się z ciągłą tułaczką: skoro podróż pozbawiona zostaje jasno określonego punktu docelo-
wego, pozostaje jedynie „płynąć”. Indywidualistyczny wątek zawarty w tym porównaniu do-
tyczy pozytywnej roli każdego pasażera, który może przejąć ster i zasiąść na miejscu kapitana 
statku. Brak celu wyprawy może, z jednej strony, pozbawiać ją sensu, z drugiej – daje pewną 
wolność, brak przymusu parcia naprzód. Współczesna kultura wydaje się żywić niechęć do ka-
pitanów, składających fałszywe obietnice, nie pragnie także dążyć do złudnych celów. Płynna 
przypadkowość niezaplanowanej trajektorii zbliża obraz współczesnej kultury do dryfującego 
okrętu.

Prócz poetyckich porównań istnieje jeszcze jeden poziom interpretacji baumanowskiej 
płynności kultury, dotyczący pragmatycznych aspektów funkcjonowania w codzienności. Nie 
chodzi tylko o obserwowanie tendencji, kierunków, zachowań twórców i odbiorców, ale także 
o sam wymiar pracy w kulturze i braku jej struktury. 

Kryzys kultury przejawia się w braku widocznego postępu, efektu własnej pracy, a co 
za tym idzie – braku wiary we własne siły. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak 
instytucji. Jak mówił Guy Debord: „Centrum kontroli to miejsce zagadkowe. Nie zasiada 
w nim żaden zacny przywódca i nie obowiązuje żadna jasna ideologia”4. Fizycznie oczywiście 
istnieją podmioty nazywające siebie mianem centrum (Zamek Ujazdowski, Łaźnia, Kronika, 
Znaki Czasu), każde z nich posiada koncepcję programową oraz swoje własne cele (czasem 
zbieżne, czasem nie). Badaniem efektu – swoistego fetyszu współczesnej kultury – zajmuje 
się ewaluacja, stanowiąca poważaną metodę mierzenia skuteczności pracy w polu kultury. 
Systematyczne badanie wartości przeprowadza się jedynie w stosunku do określonego, „wła-
snego” projektu, a nie do całościowej, wspólnej strategii działania podmiotów kultury. Dzieje 
się tak, ponieważ postęp uległ wyraźnej prywatyzacji, nie jest już wysiłkiem zbiorowym, 

principle of recycling and draw on science and philosophy. The phenomenon of postproduc-
tion, which characterises Postmodernity as Nicolas Bourriaud described it, is based on liquid 
practices – remixing and capturing – which merge not only the media, but most of all under-
mine the issue of ownership of a work which is later used by another creator.

The author of Liquid Modernity describes the assembly hall of the Town Hall in Leeds, 
whose walls are covered with precepts guiding the society at that time – “principles of the 
self-assured and self-assertive bourgeois ethics”2. Among those glorifying hard work, hon-
esty, law and order, there is one spelled out in gold and purple letters: ‘Forward!’. The spon-
taneous call, which nowadays sounds somewhat unclear, used to denote a firm belief in the 
idea of moving forward. This advancement was all but unplanned; ‘forward’ was the destina-
tion, labour was the vehicle. Progress was not a linear process over a period of time caused 
solely by history. It was brought about by its creators, the society of that time. There was 
only one dimension of history, which was being created ‘here and now’ by the Leeds bour-
geoisie. ‘Forward!’ sounds like ‘We’re Sailing!’, but there is an important difference. While 
the former implies the modern citizens’ belief in their power over matter, the latter resem-
bles a sailor’s whim, nowhere near as firm a conviction of one’s strength as the previous one. 
Those who march forward have no obstacles on their way, while those who sail may never be 
sure of their situation – their movement depends on the unpredictable element.

One of Bauman’s favourite comparisons is likening contemporary culture to a plane 
whose pilot’s cabin is empty3. The passengers, blissfully unaware during their travel, suddenly 
discover to their horror that there is no-one in charge. The only doubt of the passengers at 
the time of Modernity may have concerned the choice of the captain – the preconceived 
idea guiding them towards a clearly defined destination. Nowadays, the uncertainty is trig-
gered both by the lack of the pilot and destination. The metaphor has its obverse and its 
reverse. A negative aspect is the fact that we have accepted a never-ending life of wander-
ing; if there is no clear destination, all we can do is ‘sail’. There is an individualistic thread in 
the metaphor – since there is no pilot, anyone can have a go at flying the plane. The lack of 
destination may either make the whole trip pointless or – on the contrary – turn out to be 
liberating, removing the need to constantly move forward at all cost. Contemporary culture 
seems to be distrustful of captains who make false promises and avoids heading towards illu-
sionary destinations. The liquid randomness of an unplanned trajectory makes contemporary 
culture resemble a drifting ship.

Apart from the poetic similes, there is another level of interpreting Bauman’s liquid-
ity of culture, which concerns pragmatic aspects of living in the everyday. It is not just about 
observing the trends, directions, artists’ and recipients’ strategies; it determines the way of 
working in a culture devoid of any structure.

The crisis of culture is manifested by a lack of visible progress, of tangible effects of 
one’s work, and consequently – lack of belief in one’s own ability. One of the reasons for it 
is the lack of institutions. To quote Guy Debord, “The controlling centre has now become 
occult: never to be occupied by a known leader, or clear ideology.”4 Obviously, there are 
entities calling themselves centres of culture that exist physically (the Ujazdowski Castle, 
Łaźnia, Kronika, Znaki Czasu), each of them with their own programme and aims (sometimes 
coincident, sometimes not). The effect – a fetish of contemporary culture – is the domain 
of evaluation, which is a widely respected method of determining efficiency in the sphere 
of culture. The value is evaluated only within a singular ‘own’ project, never within a holistic, 
joint strategy of several cultural entities. It stems from the fact that progress has been pri-
vatised – it is an individual effort, not a collective one. ‘Culture of projects’ is a teasing term 
used in the context of applying for grants, but it holds a certain truth about the organisa-
tion of work. Short-term projects are carried out independently, simultaneously, ideas are 

2 Tamże, s. 202.

3  Tamże, s. 94.

4 Tamże, s. 207.

2 Ibid., p. 130.

3 Ibid., p. 59.

4 Ibid., p. 133.
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a indywidualnym. „Kultura projektów” to uszczypliwe hasło używane w kontekście pozyski-
wania środków, które zawiera jednak w sobie pewną prawdę o sposobie organizacji pracy. 
Krótkoterminowe projekty organizowane są niezależnie od siebie, często powielając swoje 
pomysły, rozgrywają się równolegle, nie snując dalekosiężnych planów i osiągnięć, a pracow-
nicy i pomysłodawcy zatrudniani są jedynie na czas trwania jednej edycji.

Modernistyczny etos pracy artystycznej wiązał się z magiczną mocą nadawania kształtu 
temu, co tegoż pozbawione. Forma ta oczywiście mogła być abstrakcyjna. Kandinsky nadał 
sens geometrycznej figurze, a Pollock przypadkowej plamie farby. Wysiłek włożony w pracę 
wiązał się z oryginalnością i własnoręcznym wykonaniem. Praca odgrywała decydującą rolę 
w nowoczesnym procesie oddziaływania i poskramiania przeszłości. Dominowało przekona-
nie, że kupujący i sprzedający swoją pracę są ze sobą nierozerwalnie związani. Dziś pośrednicy 
sprzedaży aranżują często sytuacje, w których nabywca dzieła sztuki nie ma żadnego kontaktu 
z artystą. Produkcja nie ma zbyt wiele wspólnego z oryginalnością, ciągłe od-zlecanie pracy 
powoduje, że wykonawcy odrywają się od własnych wytworów. Organizatorzy dużego przed-
sięwzięcia outsourcingują większość prac zatrudnianym na krótkoterminowe umowy wyko-
nawcom spoza zespołu, takim jak tłumacze, autorzy tekstów, graficy. Zadaniowa forma pracy 
wpływa na brak zobowiązań i rozmycie wspólnego interesu, co wiąże się z zjawiskiem najbar-
dziej doskwierającym pracy w kulturze – odwlekaniu. 

„Nie ma takiego terminu, którego nie można byłoby przełożyć” brzmi żartobliwie po-
wtarzane powiedzenie, które często usłyszeć można z ust autorów i autorek tekstów o kul-
turze. Odwlekanie i rozciąganie procesów powstawania i tworzenia projektów powoduje 
jeszcze większą mglistość w procesie weryfikacji osiągniętego celu. Nic bardziej nie frustruje 
niż przeciągający się moment finalizacji założonego zadania. Bauman jednak traktuje odwle-
kanie jako pozytywne zjawisko. Interpretuje je jako wynik aktywnej postawy pragnącej mieć 
wpływ na kolejność zdarzeń5. Jako praktyka kulturowa ma związek z opóźnieniem momentu 
spełnienia, którą porównać można do figury pielgrzyma. Jego wędrówka traci sens w mo-
mencie, gdy cel zostaje osiągnięty, dlatego też wędrowca nie jest w stanie zagrzać miejsca 
nigdzie na dłużej. Opóźnianie momentu spełniania wiąże się jednak bardziej z nowoczesną 
etyką pracy niż teraźniejszymi formami zatrudnienia. Odwlekanie pracy oznaczało także asce-
tyczne wstrzymanie przeżycia satysfakcji, celebracji, radości z plonów. Pracę przedkładano 
nad konsumpcję, czego antytezę możemy zaobserwować dziś choćby na przykładzie wypła-
canych honorariów twórcom nim powstanie dzieło. W społeczeństwie wytwórców etyczna 
zasada odwlekania służyła ciągłości pracy, w społeczeństwie konsumentów jest potrzebna, 
aby zapewnić ciągłość pragnienia. Spełnienie nie może być jednak odwlekane w nieskończo-
ność, raz po raz musi zostać osiągnięte. Ponieważ spełnienie oznacza brak pragnienia, a brak 
pragnienia – zastój, według filozofa współczesne społeczeństwo potrzebuje wyjątkowego 
remedium, będącego niczym pharmakon, trucizną i lekarstwem jednocześnie. Dawkowane 
ostrożnie, zapewnia ciągłość całemu mechanizmowi. Nieustanny dryf, który towarzyszy pracy 
w kulturze, może pełnić rolę specyfiku, o którym pisał Derrida. Marząc o zarzuceniu kotwicy, 
jednocześnie oddala się możliwość zejścia na stały ląd. Zakończenie podróży wiązałoby się 
z ukojeniem, ale i porażką jednocześnie. 

frequently copied. There are no long-term plans and objectives, both the employees and the 
decision-makers are hired for the duration of one edition.

The ethos of artistic work at the times of Modernity was connected with the magi-
cal power of shaping the shapeless. Obviously, the form could be abstract. Kandinsky gave 
meaning to a geometrical figure, Pollock – to a random stain of paint. Effort invested in 
work was connected with originality and personal execution. Work played a decisive role in 
the Modern process of influencing and taming the past. There was a widespread belief that 
the buyer and the seller of work are connected by an inextricable bond. Nowadays, interme-
diaries often arrange situations in which the buyer of a work of art never comes into contact 
with the artist. Production has little to do with originality; the ubiquitous sub-contracting re-
sults in separating the producers from their own products. Organisers of a large event out-
source most of the work to sub-contractors, who are employed on a short-time basis, such 
as translators, authors of texts, graphic artists. Task-oriented work results in a lack of com-
mitment and diffusion of common interest, which is connected with the most troublesome 
phenomenon in culture – procrastination.

“There is no deadline that can’t be extended”, half-jokingly repeat writers of texts 
about culture. Procrastination and postponing tasks in a project result in an ever-greater 
blurring in the process of evaluating whether the aim has been reached. There is noth-
ing more frustrating than the postponement of the closing of an intended task. Bauman, 
however, perceives procrastination as a positive phenomenon. He interprets it as the result 
of actively influencing the order of events5. As a cultural practice, it is connected with the 
delay of gratification, which is well exemplified by the figure of a pilgrim. A pilgrim’s jour-
ney loses its meaning upon the completion of its destiny – that is the reason why a pilgrim is 
always on the move. However, delaying the moment of gratification is connected with the 
modern ethos of work rather than with contemporary forms of employment. Procrastina-
tion used to refer to an ascetic postponement of satisfaction, celebration, harvesting the 
crops. Work was valued higher than consumption, which is the antithesis of the present situ-
ation, as illustrated by paying the commission to artists before they complete their work. In 
the society of producers, the ethical principle of procrastination ensured the durability of 
work; in the society of consumers, it is needed to secure the durability of desire. Satisfac-
tion, however, cannot be postponed ad calendas graecas – it must be met from time to time. 
Since gratification spells the end of desire, and the end of desire equals stagnation, a con-
temporary society needs a very special kind of remedy, a pharmakon, the healing drug and 
a poison at the same time. Apportioned sparingly, it ensures the durability of the mechanism. 
The never-ending drift which accompanies working in culture may fulfil the role of Derrida’s 
drug. Dreaming of casting anchor moves away the moment of coming ashore. The end of 
travel would be both fulfilment and failure.

5 Tamże, s. 242. 5 Ibid., p. 157.
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