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WYPRÓBUJ 
MNIE 

SMUTKIEM,
ROZPACZĄ,

DNEM
ZATRACENIA

I ZGUBY
Piotr Stasiowski

TEST ME 
WITH

SADNESS,
DISPAIR, 

PERDITION
AND DOOM

Na pierwszy rzut oka we Wrocławiu nie ma problemu  
z Żydami. Samo już takie stwierdzenie powoduje wzmoże-
nie czujności i podejrzenia o głęboko skrywany kompleks. 
Wypierana ze świadomości tragiczna w tym miejscu obec-
ność narodu wybranego sięga jeszcze XIII wieku. Wystarczy 
wspomnieć pogromy związane z działalnością Jana Kapi-
strana, przywilej nietolerancji wydany w połowie XV wieku 
przez Władysława Pogrobowca, szesnastowieczny zakaz 
osiedlania się Żydów na terenie Dolnego Śląska czy pierw-
szy ordynek żydowski z początku XVIII wieku, regulujący 
prawa i obowiązki gminy, a w końcu wydarzenia związane 
z „nocą kryształową” w 1938 roku, by móc stwierdzić wagę 
roli, jaką odegrali Żydzi w tutejszej historii. We współczes-
nej świadomości mieszkańców miasta, które buduje swój 
wizerunek jako prężne zarówno pod względem gospodar-
czym, jak i kulturalnym, współobecność gminy żydowskiej 
w strukturze społecznej jest jednym z warunków powszech-
nej zgody i przyzwolenia na odmienność. Ta obecność jest 
konieczna, aby kreować pozycję Wrocławia jako rozwinięte-
go europejskiego miasta, pozbawionego kompleksów kse-
nofobii czy nietolerancji. 

Wydaje się jednak, że trauma Żydów nigdy nie została 
w tym miejscu w pełni przepracowana. Temat ten, podobnie 
jak temat obecności w regionie Romów oraz nieobecności tu 
Niemców po drugiej wojnie światowej, jest skrzętnie za-
miatany pod dywan. Organizowane festiwale różnych kultur 
mają znaczenie jedynie dla lokalnych, wybranych grup spo-
łeczności i raczej potwierdzają status quo atmosfery  

At first glance, there is no problem with Jews in Wrocław. 
The statement itself causes increased vigilance and arises 
suspicions of a deeply hidden complex. The tragic existence 
of the Chosen Nation in this place dates back to as long 
ago as the 13th century, but is forgotten by many. Let us 
just mention the pogroms connected with the activities of 
John Capistrano, the privilege of intolerance issued in the 
mid-14th century by Ladislaus the Posthumous, the 16th 
-century prohibition of Jewish settlement in Lower Silesia, 
an 18th-century law regulating the rights and obligations 
of the Jewish Community, and finally the events connected 
with the Kristallnacht in 1938 to understand the importance 
of Jews in the local history. In the contemporary aware-
ness of the inhabitants of a city which builds its image as 
economically and culturally active, the coexistence of the 
Jewish Community in the social structure is one of the con-
ditions of general acceptance of dissimilarity. This existence 
is necessary to make Wrocław look as a developed, Euro-
pean city devoid of complexes, xenophobia or intolerance.

It seems, however, that the trauma of the Jewish people in 
this place has never really been got over. The issue, together 
with the presence of the Romani people and the non-pres-
ence of the Germans after World War II, is carefully swept 
under the carpet. The festivals of various cultures which are 
organised here are important only for the chosen local mi-
norities, and confirm the status quo of political correctness 
rather than attempt to answer the question about these 
groups’ significance or position in the history and society. 

(pol.)

(eng.)

Tomasz Bajer_ Gates / Gates.
4

politycznej poprawności niż próbują odpowiedzieć na py-
tanie o znaczenie czy miejsce w historii i społeczeństwie 
tych grup. Czy można mówić o Wrocławiu jako o mieście 
tolerancji, zrozumienia odmienności oraz ekumenizmu, jeśli 
w osiedlowym sklepie z prasą wciąż można nabyć za kilka 
złotych antysemickie paszkwile, gwiazda Dawida rysowana 
na szubienicy z obraźliwymi hasłami na murach nikogo nie 
razi, a w samym mieście działają organizacje, które w mniej 
lub bardziej jawny sposób deklarują nienawiść do innych  
nacji czy odmienności? Można stwierdzić, że taka aktyw-
ność pojawia się w każdym polskim mieście, Wrocław nie 
jest w tym ani wyjątkowy, ani przekraczający „normy”. Tyle 
że w innych miastach takie wybryki są rekompensowane 
przez pobudzanie publicznego dialogu i próby przywracania 
pamięci. Łatwo stwierdzić, jak ważne są wydarzenia zwią-
zane z kultywowaniem tożsamości i historii poszczególnych 
grup narodowych w Krakowie, Łodzi czy Warszawie.

Stąd decyzja, by w ramach Przeglądu Młodej Sztuki  
SURVIVAL skupić się na wątku wypieranym z pamięci mia-
sta, na wątku obecności i wykluczania ze społeczeństwa Ży-
dów w tym miejscu. Obecna edycja, zorganizowana w Dziel-
nicy Czterech Świątyń, zwanej też Dzielnicą Tolerancji, sama 
wygenerowała ten trop poszukiwań jako jeden z możliwych. 
Usytuowanie niemal w centrum festiwalowych wydarzeń sy-
nagogi „Pod Białym Bocianem”, zaprojektowanej przez Karla 
Ferdinanda Langhansa w 1829 roku, pełniącej dziś funkcję 
Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej, stało się punktem 
wyjścia dyskusji nad pamięcią i charakterem tego miejsca.

Can Wrocław be considered a city of tolerance and ecumen-
ism if it is still possible to buy anti-semitic press in the 
local corner shop, the Star of David hanging on the gallows 
is being sprayed on walls and there operate organisations 
that declare hatred towards other nations and otherness 
in general? It can be said that such activities exist in every 
Polish city, Wrocław being neither better nor worse then 
this ‘norm’. But in other cities such incidents are compen-
sated for by arousing public dialogue and attempts to revive 
memory. It can be easily seen how important the events 
connected with cultivating the history of different ethnic 
groups are in Kraków, Łódź or Warszawa.

Hence the decision for SURVIVAL Young Art Review to fo-
cus on the issue which is almost forgotten in the collective 
memory of the inhabitants of the city, the issue of the Jews’ 
presence in Wrocław and their exclusion from the society. 
The current edition, organised in the so-called Four Temples 
District, known also as the District of Tolerance, suggested 
this reasoning as one of the possible ways of interpretation. 
Situating the White Stork Synagogue, which was designed 
by Karl Ferdinand Langhans in 1829 and currently functions 
as the Centre for Jewish Culture and Education, almost in 
the middle of the festival events became an invitation to 
discussion about the past and specificity of this place.

‘Not Only Goodness Comes from Heaven’ – the easiest, but 
at the same time the most deceitful explanation of this in-
scription, which was installed by Hubert Czerepok opposite 

fot. Sebastian Stypczyński
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„Nie tylko dobro przychodzi z góry” – może najbardziej pro-
stym, a zarazem najbardziej zwodzącym wyjaśnieniem tego 
hasła, umieszczonego przez Huberta Czerepoka vis-á-vis  
synagogi, w bramie prowadzącej na podwórko, jest  
sugestia, że i tragedia Holocaustu została zesłana jakby 
odgórnie. Hasło to, skonstruowane jako żelazna wstęga, 
swoim kształtem odtwarzająca linię napisu znad bramy 
w Auschwitz, została na żądanie rabina zdjęta jeszcze 
przed otwarciem festiwalu. Gwałtowna reakcja, jaką wy-
wołała, może świadczyć o przewrażliwieniu na punkcie nie 
tak odległej jeszcze historii, mrożącym w zarodku wszelkie 
dyskusje i próby zrozumienia. Bóg starotestamentowy to 
Bóg, który nie tylko wybacza, ale również karze. Nie to było 
jednak głównym przesłaniem pracy Czerepoka. Sublimacja 
doznanej krzywdy, dokonująca się w każdym wspomnieniu 
dotyczącym okresu wojny, jej okrucieństwa i bestialskiego 
ludobójstwa, pokutuje po dziś dzień w pamięci i sposobach 
konstruowania swojej tożsamości narodu żydowskiego. 
Mimo że kształt żelaznej wstęgi trudno uznać za symbol 
krzywdy (przecież pojawiał się na wielu innych bramach), 
a przytoczone zdanie nie dotyczy bezpośrednio hasła „Ar-
beit macht frei”, powieszona przed synagogą wywołała jed-
noznaczne, opresyjne skojarzenia. Nie było zamiarem artysty 
prowokować formą dla samej prowokacji, a jedynie wskazać 
ogólną genezę zła, nieodłącznie związaną z różnymi forma-
mi totalitarnej władzy. Władzy, która apriorycznie zakładając 
swoją rację, nie dopuszcza myśli o dyskusji jako uniwersal-
nym sposobie na współżycie we wspólnocie. Trudno mówić 
o akceptacji czy tolerancji w chwili, gdy stanowi ona jedynie 
przykrywkę fałszywej poprawności, nie pobudzając dyskusji 
nad kształtem i fałszując realne zagrożenia demokracji.

Film Ivo Nikicia „War” powstał, gdy artysta, przebywając na 
stypendium w Izraelu, nakręcił z pozoru banalne zdarzenie, 
jakim jest gra w karty w jednej z jerozolimskich kawiar-
ni. W karty grają młodzi izraelscy żołnierze, w popularną 
również w Polsce grę nazywaną potocznie „wojną”. Kon-
tekst sytuacji, gdy pod stołem do gry znajduje się karabin, 
umundurowani bojownicy pozostają do dyspozycji w razie 
ewentualnego zagrożenia, a każda osoba, która wchodzi do 
kawiarni, ma przeszukiwaną torbę, buduje poczucie stra-
chu i nieufności. Państwo Izrael, od chwili swoich narodzin 
w 1948 roku pozostające w niemal bezustannym konflikcie 
zbrojnym, zmaga się ze skrzywionymi relacjami między 
ludźmi. Nawet stan względnego spokoju wymaga czujności 
i ostrożności. Dziewczęta i chłopcy, odbywający kilkuletnią 
obowiązkową dla wszystkich służbę wojskową, kończą ją 
zazwyczaj z traumą, z której ciężko się im otrząsnąć. Z dru-
giej strony, jak twierdzi Eric Rouleau w „Le monde diploma-
tique” z maja 2008 roku, od lat osiemdziesiątych narastają 
tendencje „nowych historyków” do dekonstruowania mitów 
założycielskich państwa hebrajskiego, które do tej pory 
opiera swoją tożsamość na pamięci Shoah. Niezależnie od 
różnic poszczególnych kultur, trzeba przyjąć, że po doznanej 
krzywdzie przychodzi moment jej odkupienia i zadośćuczy-
nienia. Film Nikicia staje się w tym kontekście głosem wy-
rażającym myśl pokojową, będącą alternatywą dla obecnej 
sytuacji Izraela. 

the synagogue, is the suggestion that the tragedy of Holo-
caust was somehow sent from heaven. The inscription, 
modelled to look like an iron ribbon resembling the one 
above the gate leading to Auschwitz, had been removed be-
fore the opening of the festival on the rabbi’s demand. This 
strong reaction might prove oversensitivity about the not-
so-distant history, which nips in the bud all the attempts to 
discuss or understand it. The Old Testament God forgives, 
but also punishes. But this was not Czerepok’s main mes-
sage. All memories of World War II, its cruelty and genocide, 
are inflicted with the sublimation of suffered harm, which 
has been present up to this day in the memory and identity-
building of the Jewish nation. Placing the inscription in front 
of the synagogue evoked clear and oppressive associations, 
despite the fact that the shape of an iron ribbon cannot be 
perceived as a symbol of harm (it was present above other 
gates as well), and the inscription quoted does not refer di-
rectly to ‘Arbeit Macht Frei’. The artist’s intention was not to 
provoke for its own sake, but to show the general source of 
evil, which is inherent to all forms of totalitarian power. This 
power assumes its righteousness a priori and forbids all dis-
cussion as a universal means of living in a community. It is 
difficult to talk about acceptance or tolerance when they are 
used only to cover false correctness and do not stimulate 
discussion about the shape or threats to democracy.

Ivo Nikić’s film ‘War’ was made when he was on a scholar-
ship in Israel. The author recorded a seemingly banal event: 
a game of cards in one of cafés in Jerusalem. Young Israeli 
soldiers are playing a popular card game ‘war’. The situ-
ational context is full of fear and suspicion. There is an 

automatic rifle under the table, the soldiers in uniforms can 
be called in at any time and each person entering the café 
has their bag searched. The state of Israel, which has been 
in an almost ceaseless armed conflict since its creation in 
1948, wrestles with warped human relations. Even a state 
of relative calmness requires increased vigilance and care. 
Boys and girls who do several years’ obligatory military 
service, at its end suffer from a trauma which they cannot 
easily cope with. On the other hand, as Eric Rouleau writes 
in this year’s May edition of ‘Le Monde Diplomatique’, since 
1980s there have been tendencies among the so-called ‘new 
historians’ to deconstruct the founding myth of the Hebrew 
State, whose identity has been based on the memory of 
Shoah. Regardless of the differences between cultures, it 
must be assumed that after suffered harm comes redemp-
tion and forgiveness. In this context, Nikić’s film becomes 
an exponent of peaceful approach, which is an alternative 
to the current situation of Israel.

Three-element installation of the Pavilion of Stable Form, 
which was situated in an almost empty prayer room of 
the synagogue, refers to solemnity. Cezary Klimaszewski’s 
black, granite chair brings to mind the cool elegance and 
monumentalism of the architecture from the time when 
the Nazis were coming to power. The visitor who sat in 
this chair could watch Tomasz Kozak’s found footage film, 
which consisted of captivating and solemn fragments of 
Hollywood films, such as fights of elements or space travel. 

fot. Justyna Fedec
. Kinga Nowak

Kinga Nowak, Bogna Podbielska_ Morze śród_ziemne / The Medi_terranean.
Kama Sokolnicka, Tomasz Zalejski-Smoleń_ CISZA! max. 11 x 80W / SILENCE! max. 11 x 80W.
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Tomasz Malec’s input was the sound coming from under 
the chair – a starling’s vibrating trilling, which in Christian 
iconography symbolises the Passion of Christ and His re-
demption. The three elements, whose sources lie in differ-
ent cultures, make up a message referring to a specific lan-
guage, the language of opression. Solemnity is an artificial 
creation which is rooted in culture. Using emphasis or hy-
perbole, it aims at representing the unrepresentable. As the 
main factor of the propaganda style, it becomes a tool in 
promoting systems of control and surveillance,  
hiding at the same time their true function beneath its 
form. In contrast to importance, solemnity does not have to 
refer to real events, but enables manipulation of associa-
tions and creates an artificial sense of complacency. Situat-
ing the installation in the classical, historical building of 
the synagogue, opposite the Aron Kodesh, has its perverse 
meaning. On the one hand, it becomes an alien element, 
incompatible with the character of the place; on the other, 
it emphasises the importance of Langhans’s building as 
a place which creates the discourse of solemnity. It should 
be mentioned now that when a much bigger synagogue, the 
New Synagogue, was build in 1870 in Wrocław, there was 
a split in the diaspore. As a result, the White Stork Syna-
gogue gathered the conservatist part.

There was supposed to be one more work at the festival, 
but due to technical difficulties it didn’t come into being; its 
meaning, though, would have been a link between the other 
works connected with the thread we have been following.  
Janek Simon’s ‘The Canal’ was supposed to be a sound in-
stallation, with fragments of unclear speeches of the Führer 
from Chaplin’s ‘Dictator’ coming from a drain. The installa-
tion would have lightened the seriousness of discussion and 
made it unreal.

Zuzanna Ginczanka, a Polish Jew and poet from the interwar 
period who preserved her dual cultural identity, wrote:

O Lord — I repeat 
Test me with sadness, dispair, perdition and doom,
But not with happiness — I won’t stand that ordeal

This thought prophesied Ginczanka’s tragic fate (she was 
executed in Kraków in 1944), but it is also still present in the 
mutual relationships of Poles and Jews. In spite of words of 
forgiveness, on both sides there is a deeply-rooted feeling 
of distrust and a sense of having been harmed. The func-
tion of art is not merely to ornament, but also, as Oscar 
Wilde put it, to bring to light hidden problems and grudges. 
Since the 1990s it has been trying to show the complexity of 
historical and emotional relations between the two nations. 
If we do not let artists touch sensitive problems, expect-
ing them only to make our lives nicer within the official 
language of political correctness, we cannot expect culture 
to retain truth. Truth which is desperately needed when 
everything that surrounds us has been artificially created in 
Public Relations departments.

Pawilon Stabilnej Formy / The Pavilion of Stable Form

Złożona z trzech elementów instalacja Pawilonu Stabilnej 
Formy, umieszczona w niemal pustym pomieszczeniu mo-
dlitewnym synagogi, traktuje o wzniosłości. Czarne grani-
towe krzesło Cezarego Klimaszewskiego swoim kształtem 
przywodzi na myśl chłodną elegancję i monumentalną 
formę architektury z okresu dochodzenia nazistów do wła-
dzy. Siedząc na nim, widz mógł oglądać film found footage 
Tomasza Kozaka, złożony z porywających i wzniosłych 
fragmentów hollywoodzkich produkcji, takich jak walki ży-
wiołów czy kosmiczne podróże. Dobiegający spod krzesła 
i rozchodzący się w całym pomieszczeniu rozwibrowany 
śpiew szczygła ma swoje źródło w ikonografii i symbolice 
chrześcijańskiej, w których, według apokryficznej opowieści, 
nawiązywał do pasji Chrystusa oraz jego odkupienia  
winy – to wkład Tomasza Malca. Trzy części, zapożyczając 
swoją formę z różnych źródeł kultury, składają się na wypo-
wiedź dotyczącą szczególnego języka, języka opresji. Wznio-
słość to twór sztucznie kreowany, mający zakorzenienie 
w kulturze. Za pomocą emfazy czy hiperboli ma za zadanie 
przedstawić nieprzedstawialne. Jako główny czynnik styli-
styki propagandy staje się narzędziem w lansowaniu syste-
mów kontroli i nadzoru, skrywając swoją formą prawdziwe 
ich funkcje. W odróżnieniu od doniosłości, nie musi nawią-
zywać do autentycznych wydarzeń, ale pozwala na manipu-
lację skojarzeniami i tworzenie sztucznego poczucia zado-
wolenia i dumy. Umiejscowienie instalacji w klasycyzującej, 
historycznej budowli synagogi, naprzeciw aron ha-kodesz, 
ma swoje przewrotne znaczenie. Z jednej strony, przez wy-
korzystane źródła, staje się w niej elementem obcym, nie-
przystającym do charakteru miejsca, z drugiej – tym bardziej 
podbija znaczenie budowli Langhansa jako miejsca, które 
tworzy dyskurs wzniosłości. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że gdy we Wrocławiu powstała w 1870 roku jeszcze 
jedna, znacznie większa Nowa Synagoga, doszło do rozłamu 

diaspory żydowskiej, w wyniku którego w synagodze „Pod 
Białym Bocianem” skupiła się jej konserwatywna część.

Jeszcze jedną pracą planowaną na SURVIVAL miała być 
instalacja dźwiękowa Janka Simona Kanał. Trudności tech-
niczne sprawiły, że nie zaistniała w formie, w której była 
planowana w ramach przeglądu, jakkolwiek jej znaczenie 
spaja klamrą pozostałe prace związane z eksplorowanym 
przez nas wątkiem. Dobiegające ze studzienki ściekowej 
fragmenty niewyraźnych przemówień Führera, zapożyczone 
z filmu Charliego Chaplina Dyktator, w prześmiewczy sposób 
odrealniałyby i odciążały powagę dyskusji.

fot. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński
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Marek Grzyb_ Pamięć / Memory. 
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1. 
Tomasz Bajer
Gates / Gates.

2. 
Michał Matoszko
Sfora / Pack of Wolves.

3. 
Kinga Nowak, Bogna Podbielska
Morze śród_ziemne / The Medi_terranean. 

4. 
Kama Sokolnicka, 
Tomasz Zalejski-Smoleń
CISZA! max. 11 x 80W 
/ SILENCE! max. 11 x 80W. 

5. 
Jacek Doroszenko, 
Szymon Kobylarz, Marcin Sipiora
HUTArtzine–prolog 2008 Wrocław
/ HUTArtzine–prologue 2008 Wrocław. 

6.
Jakub Jernajczyk  
Koło Wiedzy / The Wheel of Knowledge.

7. 
Łukasz Olszewski
Cel / The Aim.

8. 
Piotr Blajerski
Bez tytułu / Untitled. 

9.
Ivo Nikić
War [2008] / War [2008]. 

10. 
Pawilon Stabilnej Formy
[Tomasz Kozak, Tomasz Malec, 
Cezary Klimaszewski]

11. 
Marek Grzyb
Pamięć / Memory.  

12. 
Grzegorz Moskała
Paracitus Urbanum. Typ Revitalis  
/ Paracitus Urbanum Revitalis. 

Katarzyna Krakowiak 
Grosrosenloop 192 kbit/s
/ Grosrosenloop 192 kbit/s. 

13. 
Hubert Czerepok
Nie tylko dobro przychodzi z góry
/ Not Only Goodness Comes from Heaven. 

Zuzanna Ginczanka, Polka i Żydówka, poetka okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego, która zachowała w sobie 
świadomość podwójnej przynależności narodowej, pisała 
w wierszu „ŻAR-PTAK”:

Panie, — powtarzam śpiewnie, 
— wypróbuj mnie smutkiem, rozpaczą, dnem zatracenia 
i zguby, 
lecz szczęściem już nie doświadczaj, nie przetrwam  
bowiem próby.

Myśl tę, będącą proroctwem tragicznego losu Ginczanki, roz-
strzelanej w 1944 roku w Krakowie-Płaszowie, do dziś moż-
na odnaleźć we wzajemnych stosunkach Polaków i Żydów. 
Mimo słów o wzajemnym przebaczeniu, głęboko w świado-
mości pozostaje nieufność i poczucie niezawinionej krzyw-
dy, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Sztuka, której funkcją 
nie jest jedynie ozdabiać, a w koncepcji Oscara Wilde’a 
przede wszystkim wydobywać na światło dzienne tajone 
problemy, nieprzepracowane wciąż zadry, od lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku na nowo stara się wykazać całą zło-
żoność skomplikowanych historycznie i emocjonalnie sto-
sunków między tymi dwiema nacjami. Jeśli nie pozwolimy 

fot. Sebastian Stypczyński
. Krzysztof Saj

Katarzyna Krakowiak_ Grosrosenloop 192 kbit/s  
/ Grosrosenloop 192 kbit/s.

artystom na poruszanie drażliwych problemów, oczekując 
od nich jedynie umilania życia i wpisywania się przez swoje 
prace w oficjalny język politycznej poprawności, nie możemy 
oczekiwać, że kultura zachowa w sobie prawdę. Prawdę tak 
bardzo potrzebną w czasie, gdy wszystko, co nas otacza, 
jest sztucznie kreowane przez oddziały public relation. 
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1.

fot. Łukasz Paluch
. Justyna Fedec
. Sebastian Stypczyński

BAJER AD PORTAS*!
Projekt „Gates” Tomasza 
Bajera, usytuowany w przejściu 
prowadzącym do synagogi „Pod 
Białym Bocianem”, wzbudzał 
różne reakcje: od serdecznego 
śmiechu po agresję i niezro-
zumienie. Poczucie humoru 
i dobrowolne poddanie się 
„rutynowej kontroli” były na 
szczęście częstsze.
Temat i kontekst miejsca akcji 
artysty nie był jednak zabawny, 
gdyż nawiązywał do konfliktu 
między Izraelem a Palestyną. 
Żydzi argumentują fakt budowy 
muru i częstych kontroli osobi-
stych chęcią obrony obywateli 
przed atakami terrorystycznymi, 
jednak zarówno Palestyńczycy, 
jak i Żydzi zabijają niewinnych 
ludzi – nie dostrzegając bezsen-
su tego konfliktu, wyniszczają 
się wzajemnie.  
W judaizmie brama jest symbo-
lem chwały odnowionego Syjo-
nu. Z kolei zamknięta brama to 
oznaka strachu, niegościnności, 
wojny i końca modlitwy. 
W swoim projekcie Tomasz 
Bajer pyta przechodniów: „Izrael 
i Palestyna – pokój czy święta 
wojna?”.

Jola Bielańska

Parafraza okrzyku Rzymian  
HANNIBAL AD PORTAS! (Hannibal 
u bram!) po zwycięstwie Kartagiń-
czyków pod Kannami, który stał się 
synonimem niebezpieczeństwa.

BAJER AD PORTAS*!
Tomasz Bajer’s project ‘Gates’, which was situated in the passage 
leading to the White Stork Synagogue, triggered different reactions: 
from delighted laughter to aggression and lack of understanding. 
Fortunately, the sense of humour and voluntary submission to 
‘routine control’ were more frequent.
However, the subject and spatial context of the artist’s action were 
not funny, since they referred to the conflict between Israel and 
Palestine. Jews justify building a wall and frequent body searches by 
the desire to protect the citizens against terrorist attacks, but both 
Palestinians and Jews kill innocent people – failing to see the lack of 
sense of this conflict, they destroy each other. In Judaism, a gate is 
a symbol of the glory of the renewed Sion. Closed gate, on the other 
hand, symbolises fear, unhospitability, war and the end of prayers.
In his project, Tomasz Bajer asks passers-by: ‘Israel and Pales-
tine – peace or holy war?’.

Jola Bielańska

A paraphrase of the Romanians’ cry HANNIBAL 
AD PORTAS! (Hannibal at the gates!), after the victory 
of the Carthaginians at the Battle of Cannae, 
which would become a synonim of danger.

(pol.)

(eng.)

Tomasz Bajer
Gates / Gates. 
instalacja interaktywna / interactive installation

przejście do synagogi od ul. św. Antoniego / passage to the synagogue from św. Antoniego Street
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Zmniejszająca się naturalna przestrzeń życiowa dzikich 
zwierząt skłania je do poszukiwań... Rezultatem może być in-
terakcja z człowiekiem w jego naturalnym miejscu występowa-
nia – mieście. Celem projektu było więc wywołanie zaskoczenia 
i poczucia osaczenia u potencjalnych ofiar, czyli zwiedzających 
wystawę... Nie bez znaczenia były też swego rodzaju umow-
ność i teatralność przedstawienia, wynikające z zastosowanych 
środków.

Michał Matoszko

(pol.)

Diminishing natural living space of wild animals forces them 
to start searching... The result might be interaction with the 
human being in his natural habitat – the city. The aim of the 
project was to trigger in potential victims, i.e. the audience, the 
feeling of surprise and of being cornered. A kind of convention-
ality and theatricality of portraying, which stemmed from the 
means used, were not without significance.

Michał Matoszko

(eng.)
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Wideo Kingi Nowak i Bogny Podbielskiej to trwający około 30 
minut film, będący zapisem zachodu słońca nad Morzem Śród-
ziemnym. Choć to pomysł wakacyjny, niezupełnie bliski tematyce 
przeglądu, to wraz z pracą Kamy Sokolnickiej i Tomasza Zalejskie-
go-Smolenia tworzy swoistą koegzystencję projektów o silnym 
charakterze kontemplacyjnym i wyciszającym. Obserwacja cyklu 
dziennego słońca to także interesująca kompozycja plam barw-
nych i świetlnych, a szum morskich fal – terapia dla znużonego 
hałasem miejskim zmysłu słuchu.

Anna Wojtuń

(pol.)

Kinga Nowak and Bogna Podbielska’s video is a 30-minute film, 
which is a recording of a full day by the Mediterranean Sea. The 
idea was put into effect during a holiday and, together with Kama 
Sokolnicka and Tomasz Zalejski Smoleń’s work, creates a kind of 
coexistence of contemplative and calming projects. Observing the 
day cycle of the sun is also an interesting composition of patches 
of colour and light and the surf of waves – a therapy for the sense 
of hearing, tired by city noises.

Anna Wojtuń

(eng.)

Kinga Nowak, Bogna Podbielska
Morze śród_ziemne / The Medi_terranean. 
instalacja / installation

Michał Matoszko
Sfora / Pack of Wolves.
instalacja / installation

fot. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński
. Kinga Nowak
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Kama Sokolnicka, Tomasz Zalejski-Smoleń
CISZA! max. 11 x 80W / SILENCE! max. 11 x 80W.  

instalacja / installation

ściana przy przejściu do synagogi od ul. św. Antoniego / wall near the passage to the synagogue from św. Antoniego Street

Instalacja świetlna „Cisza! max. 11 x 80W” 
powstała specjalnie dla ściany budynku 
stojącego pomiędzy ul. św. Antoniego 
a synagogą. Jest to najkrótsza droga 
prowadząca z Rynku do gminy żydow-
skiej. „Pasaż”, proces wejścia w przestrzeń 
uwikłaną w tak silnie historyczny i kultu-
rowy kontekst, podbija rytm tlących się 
jedenastu plafonier z napisem „Cisza”.  
Ich liczba symbolizuje nadmiar (przepeł-
niona – choć tylko o 1 – liczba 10),  
męczeństwo, brak miary. Wszystkie 
lampy zostały podświetlone żarówkami 
różnego typu i o różnej mocy tak, aby 
osłabić lub wzmocnić percepcję powta-
rzającego się napisu, lecz zamazanego, 
zdekonstruowanego.

Kontekst historyczny – poszukiwania wa-
runków możliwości dla sztuki po Holocau-
ście – jest tu jasno rozpoznawalny, jednak 
nie wyczerpuje możliwości interpretacji.

Katarzyna Roj

(pol.)

The light installation ‘SILENCE! max. 
11 x 80W’ was made specially for the wall 
of the building between św. Antoniego  
Street and the synagogue. It is the 
shortest way from the market square 
to the Jewish Community. A ‘passage’, 
the process of entering a space which 
is entangled in such a strong historical 
and cultural context, is emphasised by 
the rhythm of 11 flickering bulkhead wall 
fittings with the inscription ‘Silence’. 
The number symbolises excess (over-
filled – though just by 1 – number 10), 
martyrdom, lack of moderation. All the 
lamps were illuminated by a different 
kind of light in order to strengthen or 
decrease the perception of the repeated 
inscription, but blurred, deconstructed.

The historical context – searching for conn-
ditions of art after the Holocaust – is cles-
arly recongizable, but does not exhaust 
the possibilities of interpretation.

Katarzyna Roj

(eng.)

fot. Łukasz Paluch
. Norbert Ptak
. Justyna Fedec
. Dagmara Hoduń

wiersz pochodzi z książki E. Jedlińskiej „Sztuka po Holocauście”,
Biblioteka Tygla Kultury, Łódź 2001
/ the poem was taken from E. Jedlińska’s book ‘Memory Regained. 
Art after the Holocaust’, Biblioteka Tygla Kultury, Łódź 2001
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KOŁO JAKUBA
Już sam tytuł projektu Jakuba Jernajczyka – „Koło wiedzy” – jest 
przewrotny i ironiczny, pachnie paradoksem, każe wyostrzyć zmysły.
Wychodząc od powiększającego się koła Quine’a, autor proponuje, 
z jednej strony, własny, oryginalny model rozwoju ludzkiej wiedzy, 
z drugiej zaś wie, że – właśnie paradoksalny – finał tych starań 
znów zaprowadzi nas, zdawałoby się, do punktu wyjścia. Powia-
dam „zdawałoby się”, gdyż nie będzie to jakościowo ani ten sam 
punkt, ani ten sam stan pierwotny.
Powiększające się koło Quine’a Jernajczyk zastępuje kołem o sta-
łym polu. Jest ono zapewne czytelnym symbolem platońskiego 
ideału wiedzy pełnej, skończonej, absolutnej. Ograniczoną, choć 
postępującą, wiedzę człowieka przedstawia figura zbudowana 
z pikseli. Synonimem ewolucji wiedzy jest proces wygładzania 
figury: piksele stają się coraz drobniejsze i ujawniają kształt koła. 
Więcej – piksele są dynamiczne. Każdy z nich to mały ekran telewi-
zyjny, który zawiera własną, osobną narrację. Widzimy setki, a na-
stępnie tysiące informacji, zdarzeń, opowieści. Ale nie jesteśmy 
przecież w stanie śledzić każdej z nich oddzielnie. Narracje, wybie-
rane losowo, sumują się, tworzą zupełnie nową jakość. Powstaje 
nowy obraz utworzony z multimedialnych atomów. Być może część 
z nich to memy, a może nawet zawirusowany software naszych 
umysłów [...].

fragment tekstu Roberta Gawłowskiego

(pol.) THE WHEEL OF JACOB
The title of Jakub Jernajczyk’s project itself – ‘The Wheel of Know-
ledge’ – is cunny and ironic, smells of paradox and sharpens the 
senses.
Starting from the growing Quine’s wheel, the author puts forward, 
on the one hand, his own, original model of the development of 
human knowledge; on the other hand, he knows that the paradoxical 
end of this attempt will – it seems – lead us to the point of departure.  
I say ‘it seems’, for it will be, in terms of quality, neither the same 
point nor the same original state.
Jernajczyk substitutes the growing Quine’s wheel with a defined 
surface area wheel. Most probably, it is a clear symbol of Plato’s 
ideal of full, definite, absolute knowledge. Human’s limited, though 
increasing, knowledge is represented by a figure built of pixels. The 
process of smoothening the figure is the synonym for the evolution 
of knowledge – the pixels are becoming smaller and smaller, 
revealing the shape of a wheel. Moreover, they are dynamic. Each of 
them is a small TV screen, which has its own, separate narration.  
We see hundreds, thousands of events, tales, bits of information. 
But we are not able to follow each of them separately. Randomly 
chosen narrations sum up, create new quality. A new image appears, 
made of multi-media atoms. Maybe some of them are mems, or 
even virus-infected software of our minds. (...)

fragment of Robert Gawłowski’s text

(eng.)

HUTArtzine jest końcowym etapem realizacji, której bezpośrednią inspira-
cją była chorzowska Huta „Kościuszko”. Jej postindustrialny pejzaż stał się 
punktem wyjścia szeroko zakrojonego przedsięwzięcia, którego rezultatem 
jest zarówno dokumentacja fotograficzna, jak i seria fotomontaży, cyklicznych 
zine’ów na płytach CD oraz dystrybutorów, skonstruowanych na zasadzie no-
śników powyższych zapisów. Jeden z nich, o rzeźbiarskiej formie logo projektu, 
został zainstalowany w wąskiej niszy między ścianą synagogi a dobudowany-
mi współcześnie garażami. Projekt ma na celu zaangażowanie widza w wie-
lopłaszczyznową poetykę miejsca, które, dzięki transferowi we wrocławską 
przestrzeń, zostało poddane uniwersalizacji. Nie jest to próba upamiętnienia, 
lecz ukazanie wielorakości inspiracji drzemiących w organizmie miejskim.

Anna Wojtuń

(pol.)

HUTArtzine is the final stage of a realisation whose direct inspiration was 
Kościuszko’s Steelworks in Chorzów. Its postindustrial landscape became 
a point of departure for a large undertaking whose effect is photographic 
documentation, a series of photomontages, cyclical zines on CDs and 
distributors working as carriers of the abovementioned recordings. One 
of them, a sculptural form of the project’s logo, was installed in a narrow 
niche between a synagogue’s wall and contemporary garages. The aim of 
the project is to involve the audience in multilayer poetics of the place, 
which, by transfer into the space of Wrocław, became universal. It is not 
an attempt to commemorate, but to show the multitude of inspirations 
hidden in the city.

Anna Wojtuń

(eng.)

Jakub Jernajczyk
Koło Wiedzy / The Wheel of Knowledge. 
wideo [projekcja zewnętrzna] / video [external projection]

Jacek Doroszenko, Szymon Kobylarz, 
Marcin Sipiora
HUTArtzine – prolog 2008 Wrocław 
/ HUTArtzine – prologue 2008 Wrocław.
instalacja / street art / installation / street art

fot. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński
. Marcin Sipiora



7. ściana kamienicy przy przejściu do synagogi od ul. św. Antoniego / wall of the tenement near the passage to the synagogue from św. Antoniego Street

fot. Łukasz Paluch

Łukasz Olszewski
Cel / The Aim.  
mural / mural

Ta wielkoformatowa ściana fascynowała mnie od dawna, 
często ją obserwowałem. Z kolei ptaki to jeden z elementów 
tej przestrzeni, który wyraźnie zaznaczał się w inwentaryza-
cji fotodźwiękowej. Odpadające płaty tynku i perspektywa 
dwóch narożnych ścian były punktem wyjścia do stworzenia 
zamkniętej pętli – dla niektórych bez wyjścia, dla innych wciąż 
z nadzieją. Szablon jednego ptaka zwielokrotniony w różnych 
układach – kontrast i kompozycja miały mieć od początku 
charakter minimalistyczny i nie ograniczać pola interpretacji.
Odnajdywanie osobistego celu na wielu płaszczyznach 
– to moja sugestia.

Łukasz Olszewski

(pol.)

This large-format wall has fascinated me for a long time; 
I watched it often. Birds, on the other hand, are one of the ele-
ments of this space which stood out in photo-sound inventory. 
Plaster falling off the walls and the perspective of two corner 
walls were a point of departure for creating a closed leap  
– without exit for some, for others still with hope. A bird 
stencilled in various combinations – the contrast and composi-
tion were intended from the very beginning to be minimalist in 
character and not to limit the field of interpretation. Finding  
a personal aim in different layers – this is my suggestion.

Łukasz Olszewski

(eng.)
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9.

Ivo Nikić
War [2008] / War [2008]. 
wideo / video

boczna ściana synagogi / side wall of the synagogue

sala główna synagogi / main hall of the synagogue

Religijno-społeczna semantyka synagogi, w kontekście utylitarnej 
roli rusztowania przymocowanego do jednej z jej elewacji, stała się 
pretekstem do artystycznej wypowiedzi Piotra Blajerskiego. Formą 
projektu była interwencja polegająca na pozłoceniu tej osłony. 
Zachowanie kształtu desek pozostawiło czytelne pierwotne prze-
znaczenie obiektu, precyzja wykonania wytworzyła jednak wyraźny 
kontrast wizualny. Artysta odwrócił znaczeniowe środki ciężkości. 
Synagoga, jako dzieło architektoniczne, została umniejszona do roli 
tła. Rzeczywista trwałość przeciwstawionych materiałów oraz ich 
domniemana atrakcyjność tworzą swoistą dysharmonię, pozosta-
wiając szerokie pole do refleksji.

Anna Wojtuń

(pol.)

Religious and social semantics of the synagogue, in the context 
of a utilitarian role of the scaffolding attached to one of its 
walls, became a pretext for Piotr Blajerski’s artistic utterance. 
The project took on the form of intervention whose idea was 
to gild the scaffolding. Preserving the shape of planks made 
the original function of the object clear, but the precision of 
workmanship created a clear visual contrast. The artist reversed 
the main focus of meaning. The role of the synagogue, as an 
architectural structure, was reduced to background. The real 
durability of the contrasted materials and their supposed atrac-
tiveness created a kind of disharmony, enabling wide interpre-
tational possibilities.

Anna Wojtuń

(eng.)

Piotr Blajerski
Bez tytułu / Untitled. 
instalacja / installation

Rejestracja wideo gry w karty w jednej z jerozolimskich ka-
wiarni, w której uczestniczył artysta i trzej izraelscy żołnierze. 
Praca ta odwołuje się bezpośrednio do obecnych problemów 
narodu hebrajskiego, do jego tożsamości, która została zbudo-
wana na fundamencie poczucia doświadczonej krzywdy zwią-
zanej z Holocaustem. Od momentu swojego powstania w 1948 
roku państwo izraelskie niemal bezustannie jest wplątane 
w konflikty zbrojne, które deformują normalne zachowania 
społeczne w tym kraju.

Piotr Stasiowski

(pol.)

A video recording of a game 
of cards in one of the cafes 
in Jerusalem, in which 
participated the author 
and three Israeli soldiers. 
The work refers directly to 
the current problems of 
the Hebrew nation, to its 
identity which was built 
on the feeling of suffered 
harm connected with the 
Holocaust. The state of 
Isreal has been in an almost 
ceaseless armed conflict 
since its creation in 1948, 
which distorts normal social 
life in the country.

Piotr Stasiowski

(eng.)

kurator / curator: 
Piotr Stasiowski

fot. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński
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sala główna synagogi / main hall of the synagogue

Pawilon Stabilnej Formy
/ The Pavilion of Stable Form

[Tomasz Kozak, Tomasz Malec, 
Cezary Klimaszewski]

  
instalacja, wideo, dźwięk / installation, video, sound

fot. Sebastian Stypczyński
. Justyna Fedec
. Katarzyna Kondratczyk

W synagodze, w centralnym miejscu sali modlitewnej, artyści z Pa-
wilonu Stabilnej Formy ustawili wspólną instalację, na którą złożył 
się film Tomka Kozaka O wzniosłości, granitowe krzesło przypomina-
jące kształtem monumentalną architekturę Alberta Speera oraz roz-
legający się w całej przestrzeni śpiew szczygła. Według apokryfów, 
szczygieł wyjął cierń z korony Chrystusa wiszącego na krzyżu, jego 
motyw jest łączony z Pasją. W klasycyzującym gmachu synagogi, 
zbudowanym według projektu Karla Ferdinanda Langhansa w 1829 
roku, można odnaleźć resztki dawnej świetności – projekt Pawilonu 
Stabilnej Formy miał za zadanie dodatkowo podnieść wzniosłość 
tego miejsca za pomocą subwersywnych cytatów innej proweniencji 
kulturowej czy politycznej.

Piotr Stasiowski

(pol.)

In the central part of the prayer room of the synagogue, the artists 
from the Pavilion of Stable Form put up an installation consisting 
of Tomek Kozak’s film ‘On Solemnity’, a granite chair resembling 
Albert Speer’s monumental architecture, and a starling’s trill which 
filled the whole space. According to the apocrypha, a starling took 
a thorn out of crucified Christ’s crown, and therefore the motif of 
a starling is connected with the Passion. In the neo-classical build-
ing of the synagogue, which was built according to Karl Ferdinand 
Langhans’s design in 1829, the remains of the past magnificence 
can be found – the project of the Pavilion of Stable Form was meant 
to add to this solemnity by using subversive quotations of different 
cultural and political origins.

Piotr Stasiowski

(eng.)

kurator / curator: Piotr Stasiowski
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Grzegorz Moskała
Paracitus Urbanum. 
Typ Revitalis 
/ Paracitus Urbanum 
Revitalis. 
akcja / action

Katarzyna Krakowiak
Grosrosenloop 192 kbit/s 

/ Grosrosenloop 192 kbit/s. 
akcja / action

okolice klubu „Mleczarnia” / near the ‘Mleczarnia’ club

Marek Grzyb
Pamięć / Memory. 
instalacja interaktywna 
/ interactive installation
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Instalacja „Pamięć” jest próbą wniknięcia w historię 
życia jednej osoby. Poznajemy ją, wędrując wirtual-
nym labiryntem. Ściany tego labiryntu są zbudowane 
z tekstu. W trakcie przemieszczania się słyszymy 
czytane przez lektora kolejne fragmenty pamiętnika. 
Podróż labiryntem nie ma końca: po każdym „zakoń-
czeniu” program przenosi nas na początek trasy i tak 
bez końca. Bez końca i bez początku – jak pamięć i jej 
granice, które rozszerzają się z każdym następnym 
pokoleniem, z każdą następną historią.

Marek Grzyb

(pol.)

The ‘Memory’ installation is an attempt to penetrate 
one person’s life story. We get to know it by moving 
in a virtual labyrinth. The walls of the labyrinth are 
made of text. While moving, we hear successive 
fragments of a diary being read aloud. The journey is 
endless – after each ‘ending’, we are transferred to the 
beginning of the journey, again and again. Without 
ending and without beginning – like memory and its 
boundaries, which grow wider with each new genera-
tion, with each new story.

Marek Grzyb

(eng.)

„Pasożytniczy” projekt Grzegorza Moskały to próba refleksji nad przy-
szłością miasta, jego rozwojem, sposobami zamieszkiwania, potencjałem 
istniejącej struktury miejskiej i jednocześnie pytanie o wartość zróżnico-
wania tkanki miasta. Komunikaty w formie animacji, wysyłane za pomocą 
nadajnika Bluetooth, mogły być odbierane przez telefony komórkowe 
w określonym zasięgu nadawania, ściśle powiązanym z treścią wysyłanej 
wiadomości. Obie wysyłane animacje dotyczyły dwóch miejskich widoków 
– podwórka przed klubem festiwalowym „Kamfora” oraz widoku od ul. św. 
Antoniego. „Pasożyt” – szybko się rozrastająca, samoreprodukująca nowa 
tkanka miejska – stopniowo w kolejnych fazach (od momentu „zainfekowa-
nia”) pochłaniał starą tkankę znajdującą się w stanie rozkładu. Wynikiem 
jego rozwoju było całkowite zniknięcie pierwotnej Dzielnicy Czterech Świą-
tyń wewnątrz nowego organizmu miejskiego. Ta swoista rewitalizacja to 
całościowa odmiana dzielnicy, zerwanie z jej obecnym kształtem i strukturą 
społeczną.

Kaja Pawełek

(pol.)

Grzegorz Moskała’s ‘parasitic’ project is an attempt to reflect on the future 
of the city, its development, ways of living, the potential of the existing 
urban structure. Simultenously, it is a question about the degree of diffe-
rentiation of the city tissue. Messages in the form of animation, sent by 
a Bluetooth transmitter, could be received by mobile phones in a limited 
area, tightly connected with the content of the message. Both animations 
sent were connected with two city views– of the yard in front of the Kam-
fora festival club and of Św. Antoniego Street. The ‘Paracite’ – fast growing, 
self-reproducing new city tissue– gradually, in stages (from the moment of 
‘infection’) devoured the old, decaying tissue. As a result, the original Four 
Temples District disappeared completely inside the new urban organism. 
This kind of revitalization is a deep change of the entire district, cutting off 
its present shape and social structure.

Kaja Pawełek

(eng.)

Bazą dźwiękową dla projektu była ekspresja języka niemieckiego, często 
mylnie interpretowana ze względu na intonację i tendencyjne skojarzenia. Jed-
nocześnie w mieście, w którym był to kiedyś język powszechnie wypełniający 
przestrzeń dźwiękową, jego brzmienie tworzy szczególny kontekst. Dźwięki 
powstały głównie z okrzyków niemieckich kibiców po wygranym z Polską 
meczu piłkarskim podczas Euro 2008. Sam tytuł pracy – odwołujący się do 
przeszłości jedynie za pomocą znaczącego brzmienia – sugeruje wydobywanie 
minionego we fragmentach, dźwiękach uruchamiających ciąg różnorodnych 
skojarzeń i emocji. Podczas otwarcia festiwalu artystka na żywo miksowała 
dźwięki i kierowała częstotliwością ich wysyłania w obrębie jednej określonej 
przestrzeni podwórka. Dodatkową, analogową warstwę dźwiękową w czasie 
realnym stanowiła pozytywka z melodią „Lili Marleen”. Każdy kolejny wycinek 
muzyczny (dzwonek polifoniczny) różnił się od poprzedniego, który użytkowni-
cy – widzowie – mogli zachować, przesłać dalej, zapisać jako wirtualną wlepkę.

Kaja Pawełek

(pol.)

The sound base for this project was the expression of the German langu-
age, often misinterpreted because of its intonation and biased associa-
tions. At the same time, in a city where it was once a commonly used 
language, its sound creates a peculiar context. The sounds were created 
mainly from the triumphant shouts of German football fans after the 
match with Poland during Euro 2008. The title – referring to the past only 
by suggestive sound – suggests extracting the past in bits, sounds trigge-
ring a thread of associations and emotions. During the opening of the fe-
stival, the artist mixed the sounds in real time and directed the frequency 
at a given part of the yard. Another, analogue live sound layer was a music 
box playing ‘Lili Marleen’. Every new music fragment (polyphonic ringtone) 
differed from the previous one, which the user – the public – could save as 
a virtual sticker or send on to somebody.

Kaja Pawełek

(eng.)

fot. Katarzyna Kondratczyk
. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński
. Justyna Fedec

lektor / voice-over: Piotr Osowicz

okolice klubu „Mleczarnia” i klubu festiwalowego „Kamfora” 
/ near the ‘Mleczarnia’ club and the ‘Kamfora’ festival club 

interaktywny projekt wykorzystujący 
Bluetooth – technologię telefonii 
komórkowej [komunikat wysyłany 
jako animacja] / interactive project 
using Bluetooth technology – mobile 
telephone messages sent as animation

kurator / curator: Kaja Pawełek

12.

interaktywny projekt wykorzystujący Bluetooth – technologię telefonii 
komórkowej [komunikat wysyłany jako dźwięk – dzwonek polifoniczny] 

/ interactive project using Bluetooth technology – mobile telephone 
messages sent as sound – polyphonic ringtones

kurator / curator: Kaja Pawełek
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The inscription, modelled to look like an iron rib-
bon resembling the one above the gate leading to 
Auschwitz, had been removed from a gate opposite 
the synagogue two days before the opening of the 
festival on the rabbi’s demand. The quotation, which 
was borrowed from the ideology of an occult group 
Vrill, to which belonged many Nazis during World 
War II, refers to a universal truth about the oppresive 
character of totalitarian regimes.

Piotr Stasiowski

(eng.)

Hubert Czerepok
Nie tylko dobro przychodzi z góry 
/ Not Only Goodness Comes from 

Heaven. 
instalacja / installation
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d Żelazna wstęga odtwarzająca kształt bramy z obozu 
w Auschwitz, zawierająca tytułową sentencję. Na po-
lecenie rabina żydowskiej gminy wyznaniowej zdjęta 
z bramy vis-à-vis synagogi dwa dni przed otwarciem 
przeglądu. Cytat zapożyczony z ideologii okultystycz-
nego ugrupowania Vrill, do którego należało wielu 
nazistów w okresie drugiej wojny światowej, odnosi 
się do uniwersalnej prawdy o opresyjnym charakterze 
systemów totalitarnej władzy.

Piotr Stasiowski

(pol.)

fot. Tomasz Zalejski-Smoleń

Przestrzeń miasta składa się z widzialnego i niewidzial-
nego. Zwłaszcza w miejscach o zagrzebanej przeszłości 
„wystawianie się na promieniowanie miasta” stało się 
strategią artystyczną. Duch miejsca budowany przez to, co 
niewidzialne, kpi sobie z czytelników bedekerów czy Lonely 
Planet – wszystko, co widać i o czym się czyta, może w rze-
czywistości okazać się czymś zupełnie innym.

Kiedy jest się związanym z danym miejscem, wówczas 
wspomnienia tworzą siatkę topograficzną, ale gdy się przy-
bywa jako turysta, na otoczenie nakłada się siatkę skoja-
rzeń utkaną z innych miast.

Samo miasto też nie pozostaje obojętne. Rejon ulic Pawła 
Włodkowica i św. Antoniego we Wrocławiu to przestrzeń 
labiryntowa, która zwodzi, gubi tropy. Błąkanie się po 
korytarzach, podwórkach, ukrytych przejściach rozbudza 
wyobraźnię i kieruje ją na nowe tory. „Przejście” (2008) 
Olgi Wroniewicz jest taką bramą fantasmagorii, tunelem 
„w poprzek” rzeczywistego przejścia, który wsysa widza, 
wykorzystując jego zaskoczenie. Artystka otwiera też drogę 
dla przypadku: za każdym razem uruchamiana przestrzeń 
dźwiękowo-animowana jest inna.

Rzeczywistość dopisała komentarz do tej pracy: „Przejście” 
żyło własnym życiem, uruchamiało się, kiedy chciało. Ist-
nienie animowanego tunelu przypominało UFO: wciąż się go 
spodziewano, zapowiadano, niektórzy mówili, że je widzieli, 
inni nigdy nie wierzyli w jego istnienie. Nieobecny obiekt 
kpił z przewodników.

ZGUBMY 
SIĘ!

LET’S 
GET LOST!

The city space consists of the visible and the invisible. 
Especially in historical places ‘exposure to city radiation’ 
has become an artistic strategy. The spirit of place, cre-
ated by the invisible, mocks the Lonely Planet guidebook 
readers – the visible, what you read about, might turn out to 
be something totally different.

When somebody is connected with a given place, memories 
create a topographical map; upon arrival in a new place as 
a tourist, the map woven from other cities overlaps with the 
surroundings of the new place.

The city itself is not neutral either. The region of 
Włodkowica Street and św. Antoniego Street in Wrocław 
is a maze which deceits, makes one lose track. Wandering 
through passages, backyards, nooks and crannies stimu-
lates imagination and pushes it to new tracks. Olga Wronie-
wicz’s ‘Passage’ (2008) is just such gates to phantasmago-
ria, a tunnel ‘across’ the real passage, which sucks in, using 
the element of surprise. The artist leaves something to 
chance, too: each time the audio-animated space triggered 
is different.

The reality added a comment to this work: the ‘Passage’ 
lived a life of its own, opened when it wanted. The existence 
of the animated tunnel was like the UFO: it was waited for, 
announced, some said they saw it, others never believed it 
existed. The absent object mocked guides.

(pol.)

(eng.)

Adrianna Prodeus

kurator / curator: Piotr Stasiowski
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Jak Ubu oprowadzający po Paryżu: „Ten trójkątny zabytek, 
to, łaspanie, kościół Saint Germain des Pres. — Sądząc 
z pocztówek, myślałem, że to Odeon. — Skądże, to Opera...”. 
I tak dalej.

Fałszywe lustro podsuwa odbiorcy Rafał Jakubowicz. Jego 
praca „Stoosiemdziesiąt i coś” tytułem określa wysokość 
ściany, ponad którą przeciętnie nie sięga się wzrokiem. Żeby 
zaspokoić ciekawość, trzeba skorzystać z pomocnika, wysilić 
się, stać się podglądaczem. Wątek abstrakcyjny, ludycz-
ność stworzonej sytuacji, dowcipna manipulacja, złudzenie 
optyczne i element zaskoczenia oswajają wstyd bycia pod-
glądaczem. Ale subtelne uczucie zażenowania uwypukla 
sytuację, do której przywykliśmy w przestrzeni sztuki czy 
wręcz przywłaszczyliśmy sobie do niej prawo.

Instalacja pokazywana wcześniej w galeriach, tu – w prze-
strzeni publicznej – mówi trochę o czymś innym. Wciąż 
można odczytać stawianie przez Jakubowicza kolejnego na-
wiasu reprezentacji, ale na pierwszym planie jest voyeryzm. 
Prowizoryczna ścianka odgradza teren ulicy, za którym coś 
ukryto przed spojrzeniem przechodnia – wypadek, remont, 
wykopy czy właśnie sztukę.

Niewidzialne dialogi z miejscem najbardziej są obecne 
w projektach niezrealizowanych. Zakreślanie granic włas- 
ności, tak aktualne właśnie w tej części Wrocławia, było 
tematem nieziszczonej wizji Macieja Kuraka – instalacji  
z ruchomych linek i wypchanych gołębi. Zwyczaj „kołowa-
nia” gołębi przez hodowców jest piękną metaforą prze-
strzeni wolności i własności. Nieruchomości w rejonie ulic 
Pawła Włodkowica i św. Antoniego, masowo wykupywane 
przez deweloperów, za moment stracą swój dotychczasowy 
charakter.

Niewidzialny, ale wyczuwalny był na tegorocznym prze-
glądzie SURVIVAL temat ingerencji sztuki w przestrzeń 
należącą do mieszkańców. Artyści i odbiorcy sztuki przez 
kilka dni byli tu gośćmi – przyszli nieproszeni do gospodarzy, 
którzy być może nigdy nie mieli kontaktu z instytucjami 
sztuki, ale umożliwili dialog, interakcję. Refleksja nad in-
wazją, jaką mimo wszystko stanowi sztuka w przestrzeni 
publicznej – o szczególnym, półprywatnym charakterze 
podwórek (które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były prze-
cież zamknięte dla obcych), była czytelna gdzieś między 
wierszami. Marzeniem niezrealizowanym pozostał pomysł 
„wystawy w wystawie”, czyli stworzenia wewnątrz festiwalu 
staroświeckiej ekspozycji rysunków za szkłem w złotych 
ramach, sztuki oddzielonej od widza czerwonym sznurem, 
pilnowanej przez ochronę – jak w wielkich muzeach. Niewi-
dzialny napis: „Nie dotykać” potencjalnie dotyczy każdego 
przedmiotu sztuki pokazywanego w przestrzeni miejskiej. 
Granice dzieła i uprawnień odbiorcy za każdym razem są od 
nowa negocjowane.

Fantomowe miasto powinno mieć swój niewidzialny prze-
wodnik. Złuda jako drogowskaz dla wyobraźni, artysta w 
mieście jako sprytny hochsztapler. Plątanie ścieżek, mylne 
wskazówki, opisy miejsc i historii, których nigdy nie by-
ło – to wikłanie miasta w przewrotną grę marzy mi się jako 
art-audioguide. I taka jak ta rozmowa zgubionych turystów: 

Just like Ubu giving a tour of Paris: 
This triangular monument, sire, is the church of Saint Ger-
main des Pres. — Judging from the postcards, I thought it’s 
the Odeon. — Not at all, it’s the Opera ...
And so on.

A false mirror is offered to the audience by Rafał Jakubo-
wicz. The title of his work, ‘Onehundredeightysomething’, 
refers to the height of a wall, above which one usually can-
not see. In order to satisfy the curiosity, one needs a helper, 
needs to make an effort, become a voyeur. An element of 
abstraction, the ludicity of the situation created, funny 
manipulation, optic illusion and an element of surprise ease 
the shame of being a voyeur. But a subtle feeling of embar-
assment emphasises the situation we have become used to 
in art, or even appropriated the right to it.

The installation, which was shown in art galleries before, 
here – in the public space – speaks about something else. 
Creating another dimension of representation by Jakubo- 
wicz can still be visible, but voyeurism is in the foreground. 
A makeshift wall separates an area where something has 
been hidden from the passer-by – an accident, renovation, 
excavation, or art.

Invisible dialogues with the place are most present in 
projects which were not realised. Setting property borders, 
which is very relevant in this part of Wrocław, was the sub-
ject of Maciej Kurak’s project which never materialised – an 

installation consisting of ropes and stuffed pidgeons. 
Pidgeon breeders’ custom of ‘circling’ the birds is a beauti-
ful metaphore of the issue of freedom and ownership. The 
buildings near Włodkowica and św. Antoniego are bought 
by developers in large numbers and instantenously lose 
their old character.

In this edition of SURVIVAL, the subject of the ingerence of 
art in the space belonging to inhabitants was invisible but 
perceptible. The artists and the audience were guests for 
a few days – they came uninvited to hosts who might have 
never had contact with institutions of art, but stimulated 
dialogue, interaction. Reflection on invasion, which is what 
art in the public domain is – on the peculiar, semi-private 
status of yards (which some years ago were unavailable to 
strangers), was hidden between the lines. The idea of an 
‘exhibition inside an exhibition’, i.e. creating, within the 

festival, an old-fashioned exhibition of drawings behind 
gold-framed glass, separated from the audience with a red 
rope, guarded by security – like in big museums – never 
came into being. The invisible inscription ‘Do not touch’ 
might refer to any exhibit in the city space. The borders 
between a work of art and the audience are re-negotiated 
every time anew.

A phantom city should have its invisible guidebook. Delu-
sion as a signpost for imagiantion, artist in the city as a 
cunning conman. Mixing up paths, false directions, descrip-
tions of places and histories which never existed – I dream 
of involving the city in this perverse game as art-audiogu-
ide. Like this conversation of tourists who got lost:
‘How about that!’ he roars, ‘Look!! the Pantheon!!!’ 
‘The things you hear,’ says Charles without turning round. 
(...) ‘Maybe it isn’t the Pantheon?’ asks Gabriel. There’s 

Maria Porzyc_ Survival / Survival. 

fot. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński

Monika Drożyńska_ Znak / The Sign. 
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14. 
Karolina Freino
Posłuchaj to do Ciebie
/ Listen It’s For You.

15. 
Monika Drożyńska
Znak / The Sign.

16. 
Maja Wolińska
Nieprzeczytane / Unread. 

17. 
Aleksandra Went, Alicja Karska
Obieg zamknięty [2006] 
/ Circulation [2006]. 

18.
Maria Porzyc
Survival / Survival. 

19. 
Przemysław Paliwoda
Niszczeje / Deteriorating.

20. 
Magdalena Marciniec
Bez tytułu / Untitled.

21. 
Teresa Czepiec-Chwedeczko
Klatka / The Cage.

22. 
Kamil Kuskowski
Antysemityzm wyparty 
/ Antisemitism Denied. 
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„Patrz! – ryczy. — Panteon!!! — czego to ludzie nie opowiada-
ją – mówi Karol, nie odwracając głowy. [...] — bo to może nie 
jest Panteon, co? – pyta Gabriel szyderczo. — Nie – odpowia-
da z mocą Karol. — Nie i nie. To nie jest Panteon. — w takim 
razie co to jest twoim zdaniem? [...] — To, cośmy widzieli, 
to oczywiście nie był Panteon, tylko Dworzec Lioński. — Być 
może – rzuca Gabriel lekceważąco [...]. — Teraz patrz, mała: 
fajna architektura, nie? To Inwalidzi. — Upadłeś na głowę 
– mówi Karol. [...] — Po mojemu to najwyżej koszary Reuilly”  
(R. Queneau, Zazi w metrze).

Chodzenie po mieście, nawet (a może zwłaszcza) pozornie 
znanym szlakiem, gdy dobrowolnie zrezygnuje się z sys-
temu orientacji i przyjmie fałszywy azymut, może ujawnić 
niedostrzegalne otwory przestrzeni, uchylić rąbka tajemni-
cy. Artysta wciąga mieszczan w miejską grę planszową.
Daj rękę i chodźmy się zgubić!

Maja Wolińska_ Nieprzeczytane / Unread. 

something crafty about his question. ‘No,’ says Charles 
forcefully. ‘No, no and no, it isn’t the Pantheon.’ ‘Well what 
would it be then in your opinion?’ (...) ‘The thing we’ve 
just seen, twasn’t the Pantheon, course it wasn’t, it was 
the Gare de Lyon.’ ‘Maybe,’ says Gabriel casually (...) ‘Zazie, 
just have a look at that and see if it isn’t a lovely lump of 
architecture, it’s the Invalides...’ ‘You’re talking through the 
back of your head,’ says Charles (...) at the very most it’s the 
Reuilly Barracks.’ /R. Queneau, Zazie in the Metro/

Walking in a city, even (or: especially) one which is seem-
ingly known to us, when we willingly give up the sense of 
direction and adopt a false azimuth, may reveal invisible 
openings in the space, let us in on the secret. The artist 
draws the citizens in a board city game.
Give me your hand and let’s get lost!

Przemysław Paliwoda_ Niszczeje / Deteriorating. fot. Dagmara Hoduń
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14.

15.

Karolina Freino
Posłuchaj to do Ciebie 
/ Listen It’s For You. 
instalacja / installation

Na murze przy ulicy Pawła Włodkowica 6 
została zainstalowana półkabina z automatem 
telefonicznym. Po podniesieniu słuchawki tele-
fonu było w niej słychać odgłosy eksplozji, a na 
wyświetlaczu pojawiał się napis: „Posłuchaj, to 
do Ciebie”. Dźwięk wykorzystany w instalacji po-
chodził z sampli dostępnych w Internecie, skom-
pilowanych w zapętloną ścieżkę dźwiękową.
Site specificity instalacji wynika z katastro-
fy z 1749 roku (w znajdującą się tutaj wieżę 
prochową uderzył piorun, powodując ogromną 
eksplozję). Umieszczenie instalacji naprzeciw 
jedynej ocalałej wrocławskiej synagogi nabiera 
znaczenia w zestawieniu z tragiczną historią 
europejskich Żydów oraz obecną sytuacją 
w Izraelu i Palestynie (czy innych rejonach ogar-
niętych konfliktami). Ponadto praca wpisuje się 
w szerszy kontekst Dzielnicy Czterech Świątyń, 
nazywanej też Dzielnicą Tolerancji, w której 
wbrew idei miejsca na murach pojawiają się 
antysemickie i homofobiczne hasła.
Procesy asymilacji w społeczeństwach zazębiają 
się z procesami wykluczenia, istnienie „oswo-
jonego i wspólnego” gwarantuje obecność „ob-
cego i innego”, z kolei pojęcie ładu społecznego 
(historycznego, kulturowego, narodowego) i jego 
normy podlegają nieustannemu (re)definiowa-
niu i stałym wstrząsom.

Karolina Freino

(pol.)

On the wall at Włodkowica 6 a phone half-booth was installed. After picking up the receiver, one 
could hear the sound of explosion and the display read: ‘Listen, It’s For You’. The sound used in the 
installation was taken from Internet samples and then compiled in a looped soundtrack.
The site specificity of the installation is connected with a catastrophy from 1749, when a lightning 
struck a gunpowder depot situated here. Placing the installation opposite the only existing syna-
gogue in Wrocław takes on another meaning when compared with the tragic history of European 
Jews and the current situation in Israel and Palestine (or other war-torn regions). Moreover, the work 
can be put in a wider context of the Four Temples District, known also as the District of Tolerance, 
where, in spite of the name, antisemitic and homophobic incriptions are being sprayed on walls.

(eng.)
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Assimilation processes in societies 
overlap with exclusion processes, 
the existence of the ‘domesticated 
and common’ guarantees the pres-
ence of the ‘alien and other’, while 
the idea of social order (historical, 
cultural, national) and its norms 
are subject to constant (re)defining 
and  shock.

Karolina Freino

Instalacja „Znak” to tablica drogowa 
wskazująca kierunek i odległość do 
trzech polskich wsi: Nadzieja (411 
km), Nadzieja (456 km) oraz Dobra 
Nadzieja (122 km). Znak został usta-
wiony w miejscu, w którym stała 
niegdyś wieża prochowa, służąca do 
magazynowania prochu strzelnicze-
go. W 1749 roku w wieżę uderzył pio-
run, powodując jeden z największych 
pożarów w historii Wrocławia.

Monika Drożyńska

(pol.)

‘The Sign’ installation is a sign-
post showing the directions and 
distances to three Polish villages: 
Nadzieja (Hope) – 411km; Nadzieja 
(Hope) – 456km; Dobra Nadzieja (Good 
Hope) – 122km. The sign was placed in 
where a gunpowder depot used to be, 
which was hit by a lightning in 1749, 
causing one of the biggest blazes in 
the history of Wrocław.

Monika Drożyńska

(eng.)

Monika Drożyńska
Znak / The Sign. 

instalacja / installation
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fot. Justyna Fedec
. Sebastian Stypczyński
. Karolina Freino
. Łukasz Paluch
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Droga Mamo, 
nie widzieliśmy się ponad dwadzieścia lat.  
I już nigdy się nie zobaczymy. Nic o mnie nie 
wiesz, a zdarzyło się trochę. Pamiętasz, jak 
oglądaliśmy Panoramę Racławicką? Teraz jest 
mniejsza. A ludzi więcej, Ziemi ciężej. Staram 
się stąpać coraz lżej. Horyzont jakiś bardziej 
zakrzywiony. Grzebię w piachu, mam nadzieję 
znaleźć coś żywego. Czasami się śmieję, inni 
też. Z reguły robimy to osobno. Chorągiewkę 
wyrzuciłem, kijek mam. Taki survival. Jestem 
ci winien parę groszy. Jak je oddać?
Twój syn, Wiesław

PS Dyspozycja: dołączyć do nieprzeczytanych

prof. Wiesław Gołuch

(pol.)

Dear Mom,
we haven’t seen for over twenty years.  
And we never will. You don’t know anything 
about me, and quite a lot has happened. 
You remember when we watched Panorama 
Racławicka? Now it’s smaller. And more peo-
ple, it’s harder for the Earth. I try to tread 
more lightly. The horizon as if more curved. 
I dig in sand, hoping to find something alive. 
Sometimes I laugh, others too. Usually we 
do it separately. I threw away the flag, still 
have the stick. Such survival. I owe you some 
money. How can I pay it back?
Your son, Wiesław

PS Instruction: add to unread

prof. Wiesław Gołuch

(eng.)
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Maja Wolińska
Nieprzeczytane / Unread. 

wideoinstalacja / video installation

Film (9,25 min) ukazuje widok starego, zrujnowanego basenu napełniającego się 
wodą, która jednocześnie nieustannie z niego wycieka. Rytm napełniania i wypływa-
nia podkreśla niespokojna muzyka, wprowadzająca nerwowe tempo, które odpowia-
da z kolei niepokojącej symetrii obrazu basenu, składającego się z dwóch lustrzanych 
połówek. Basen obrazuje stan nerwowego constans, związanego z wiecznym ruchem, 
który nie zmienia jednak niczego. Woda nagle wypełniająca zniszczony zbiornik 
wprowadza element zagrożenia, nowego, nie do końca kontrolowanego życia, które-
go źródło pozostaje nieznane i które powraca falami, podnosząc i obniżając napięcie. 
„Obieg zamknięty” powstał podczas stypendium artystek w Zilinie. Projekcja filmu 
odbyła się na ścianie jednego z wąskich i głębokich podwórek-studni, stanowiącego 
także swoistą wersję obiegu zamkniętego architektonicznego zbiornika.

Kaja Pawełek

(pol.)

The film shows an old, dilapidated swimming pool, being filled with water which is 
leaking out of it at the same time. The rhythm of filling and leaking is emphasised 
by uneasy music that introduces a nervous tempo, which, in turn, reflects an anxio-
us symmetry of the pool, which consists of two mirrored halves. The swimming 
pool represents a state of nervous equilibrium constans, connected with eternal 
movement which does not change anything. The water which fills the old tank 
introduces an element of danger, of a new, not entirely controlled life, whose source 
reamins unknown and which comes back repeatedly, increasing and lowering ten-
sion. ‘Circulation’ was made during the artists’ scholarship in Zillin. The screening 
took place on a wall of a narrow and deep courtyard, which was also a kind of closed 
circuit, architectural tank.

Kaja Pawełek

(eng.)

Aleksandra Went, 
Alicja Karska
Obieg zamknięty [2006] 
/ Circulation [2006]. 
wideo 09’25’’ [projekcja zewnętrzna] 
/ video 09’25’’ [external projection] 

podwórko wewnętrzne kamienicy przy ul. Pawła Włodkowica 9 [zejście za windą] / internal yard of the tenement at Włodkowica 9 
Street [stairs behind the lift]

muzyka / music: Marcin Zieliński
produkcja / production: Marek Adamow

fot. Sebastian Stypczyński
. Łukasz Paluch

kurator / curator: Kaja Pawełek
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18.

Maria Porzyc
Survival / Survival. 

performance / performance

Performance Marii Porzyc obra-
zuje finał anonimowego związku, 
pojmowanego jako sieć niekoń-
czących się zmagań. Zainicjowanie 
pozornie przypadkowej sytuacji 
w ukrytym zaułku to próba wto-
pienia akcji w tkankę konkretnego 
otoczenia, a jednocześnie akt 
uniwersalizacji. To kolejna lekcja 
przetrwania, choć w warunkach 
naturalnych. 

Anna Wojtuń

(pol.)

Maria Porzyc’s performance 
depicts the end of an anony-
mous relationship, defined as 
a streak of unending struggle. 
Initiating a seemingly accidental 
situation, in a hidden corner, 
is an attempt to integrate the 
action into defined surroundings, 
and simultaneously – an act of 
universalisation. It is another 
survival lesson, but in natural 
conditions.

Anna Wojtuń

(eng.)
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fot. Sebastian Stypczyński
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Rację mają zarówno ci, którzy chcą 
budować nowe, jak i ci, którzy chcą 
ocalać stare. Problem trochę inaczej 
wygląda, gdy zauważymy, że nowe 
również ulega zniszczeniu, a stare 
było kiedyś nowością.

Przemysław Paliwoda

(pol.)

Both those who want to create the 
new and those who want to save the 
old are right. The problem looks a bit 
different when we notice that the 
new also deteriorates and the old 
used to be new.

Przemysław Paliwoda

(eng.)

fot. Dagmara Hoduń
. Łukasz Paluch korytarz na III piętrze kamienicy przy ul. Pawła Włodkowica 9  / corridor on the 3rd floor of the tenement at Włodkowica 9 Street

19.

Przemysław Paliwoda
Niszczeje / Deteriorating. 
instalacja / installation
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21.

20.
We współczesnym świecie podróże i częste zmiany 
miejsca zamieszkania są zjawiskiem powszechnym. 
Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że stają 
się one nawykiem. Zaproszone przeze mnie osoby 
pochodzą z różnych krajów z całego świata. Każda 
z nich wypowiada słowo na przywitanie we własnym 
języku, otrzymując odpowiedź na pożegnanie w tym 
samym języku od osoby innej narodowości. Powstaje 
symboliczny dialog kulturowy, pewnego rodzaju 
mantra, w której wciąż przeplatają się te same sło-
wa, zacierając różnice i granice dzielące ludzi.

Podziękowania: Anna Miczko, Leszek Knaflewski, 
Daniel Koniusz.
Dedykacje: Tatiana Navicka, Krzysztof Furtas, 
Wasilij Wolkow.

Magdalena Marciniec

(pol.)

In the contemporary world, travelling and frequent changes of 
dwelling place are common. It can even be said that they are beco-
ming habitual. The people I invited come from different countries 
all over the world. Each of them utters a word for greeting, rece-
iving the farewell formula in the same language from a person of 
other nationality. A symbolic cultural dialogue emerges, a kind of 
mantra consisting of the same words being spoken time and again, 
blurring differences and borders between people.

Special thanks to Anna Miczko, Leszek Knaflewski, Daniel Koniusz.
Dedications to Tatiana Navicka, Krzysztof Furtas, Wasilij Wolkow.

Magdalena Marciniec

(eng.)
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Magdalena Marciniec
Bez tytułu / Untitled. 
wideo / video

43

Teresa Czepiec-Chwedeczko zaprezentowała pracę dotyczącą emocjonal-
nego odbioru zamkniętej przestrzeni. Za pomocą symultanicznie wyświe-
tlanych projekcji, zajmujących przeciwległe ściany, przemieniała pokój 
w przestrzeń o całkowicie odmiennym charakterze. Ciasne pomieszczenie 
zostawało dzięki filmom otwarte i zmienione w niekończący się korytarz. 
Ściany pokoju ulegały nagłemu unicestwieniu, otwierały się jednak na 
przestrzeń niczyją, bezosobową. Projekcji towarzyszył dźwięk jakiegoś 
mechanizmu, warkot, który się urywał, a potem znowu pojawiał. Był to 
hałas pracującej windy. Korytarze zostały pokazane z perspektywy osoby 
wiezionej na wózku, zatem z dość niewielkiej wysokości. Lamperie i podziały 
ścian płynnie przenikały się z rzeczywistymi podziałami architektonicznymi 
pokoju. Ściany na projekcji były pokryte lamperiami, rytmicznie pojawiały się 
serie takich samych drzwi i rzędy okien z paprotkami. Widz mógł poczuć się 
wciągany w przestrzeń bez właściwości, którą można znaleźć w odhumani-
zowanych instytucjach, jak szpitale, domy opieki społecznej, biura, urzędy. 
Sugestywny obraz tworzył atmosferę bezsilności. Czujemy się jak Józef K. 
Nie ma drogi odwrotu, ta architektura sprawuje nad nami władzę.

Magda Ujma

(pol.)

Teresa Czepiec-Chwedeczko presented a work which refers to emotional 
reception of enclosed space. Using simultaneous projections on opposite 
walls, she totally changed the space. A cramped room, thanks to films, was 
opened and changed into a neverending corridor. The walls of the room 
were suddenly annihilated, but they opened to impersonate space belong-
ing to nobody. The screening was accompanied by the sound of a mech-
anism, whirring which stopped and then reappeared. It was the sound of 
a working lift. The corridors were shown from a relatively low perspective 
of a person sitting in a wheelchair. The dadoes and divisions between the 
walls smoothly overlapped the real architectural divisions in the room. 
The walls in the film were trimmed, series of identical doors and rows of 
windows with ferns appeared rhythmically. The viewer could feel being 
drawn into this featureless space, which can be found in dehumanised in-
stitutions, such as hospitals, retirement communities, offices. The images 
evoked the atmosphere of helplessness. We feel like Josef K. There is no 
retreat, the architecture assumes full control.

Magda Ujma

(eng.)

Teresa Czepiec-Chwedeczko
Klatka / The Cage. 

wideoinstalacja / video installation

mieszkanie nr 10 w kamienicy gminy żydowskiej 
/ flat nr 10 in the tenement of the Jewish Community

fot. Sebastian Stypczyński
. Łukasz Paluch
. Katarzyna Kondratczyk
. Dagmara Hoduń

autor zdjęć / shooting: Miguel Nieto
kurator / curator: Magda Ujma
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22.

fot. Łukasz Paluch

Kamil Kuskowski focused on the subject of antisemitism. In his 
paintings, there were real rasist inscriptions taken from Polish 
streets. The inscriptions had been covered with several layers 
of white paint. Initially, they looked like classic monochromes, 
wholly white. But there was something disturbing. At a correct 
angle and with the right lighting, the inscriptions underneath 
were visible. Thus the paintings affected the subconsciousness 
as if by intrusion. The more somebody suspected that there 
was something under the paint, the more they became involved 
in deciphering the inscription. And the more they were shocked 
when they learned the content. The works refer to an annual 
action ‘Colourful Tolerance’, which takes place in Łódź, where 
Kuskowski lives. The idea of the action is to cover antisemitic 
and xenophobic inscriptions with paint. The noble action is of 
not much use because the covered inscriptions sting the eyes 
and reappear quickly. Covering inscriptions with paint, without 
other actions, seems to be all for effect and forgetting shame-
ful facts is like sweeping problems under the carpet. Officially, 
there is no antisemitism in Poland; observing the everyday life, 
not only in Łódź, contradicts it.  

Magda Ujma

Kamil Kuskowski skoncentrował się na tematyce antysemity-
zmu. Jego obrazy miały wymalowane autentyczne rasistowskie 
napisy, wzięte z polskich ulic. Napisy te zostały przykryte kilkoma 
warstwami białej farby. Początkowo więc prezentowały się jako 
klasyczne monochromy, całkowicie białe. Coś w nich jednak nie-
pokoiło. Pod odpowiednim kątem i przy odpowiednim oświetleniu 
napisy przebijały się przez warstwy bieli. Obrazy działały więc jakby 
przez pewne natręctwo na podświadomość. Im bardziej dana osoba 
podejrzewała, że obraz coś zawiera, tym bardziej angażowała się 
w odcyfrowanie napisu. Tym bardziej była też przejęta odkryciem, 
jak napisy brzmią. Prace te nawiązują do akcji przeprowadzanej co 
roku na ulicach Łodzi, gdzie mieszka Kamil Kuskowski – „Kolorowa 
tolerancja”, polegającej na wspólnym zamalowywaniu przez ochot-
ników antysemickich i ksenofobicznych napisów, w które obfitują 
mury łódzkich ulic. Szlachetna w zamiarach akcja nie na wiele 
się jednak zdaje, gdyż zamalowane napisy kłują w oczy plamami, 
a ponadto szybko są odtwarzane. Pokrywanie farbą napisów, 
pozbawione innych działań, wydaje się akcją obliczoną na szybki 
skutek i zapomnienie o wstydliwych faktach, jest próbą zamiecenia 
pod dywan problemów. Jak oficjalnie się przecież uważa, w Polsce 
nie ma antysemityzmu, czemu zaprzecza obserwacja codzienności 
nie tylko w Łodzi, ale także w innych polskich miastach.

Magda Ujma

(pol.)

(eng.)

Przestrzeń miejska stanowi duże wyzwanie dla sztuki 
współczesnej. Wyprowadzanie na place czy ulice działań ar-
tystycznych wiąże się z ryzykiem niezrozumienia lub zigno-
rowania dzieła przez tych, do których się ono zwraca: przez 
przechodniów. Jeśli więc autor ma ambicje precyzyjnego 
przekazania treści, czyli na przykład odniesienia się do kon-
kretnego miejsca, do jego architektury, historii, problemów, 
jakimi żyją mieszkańcy, wreszcie – do wyzwań przed nim 
stojących, powinien być świadom stopnia trudności zadania 
i złożoności tworu, jakim jest miasto.

Miasta w Polsce nie doczekały się opisu przemian, jakie 
w nich zachodziły od momentu rozpoczęcia transformacji 
ustrojowej zdążającej ku liberalnej demokracji. Opis ten 
powinien obejmować postępujące zmiany w ich wyglądzie, 
ekspansję przestrzenną, zmiany funkcji ważnych miejsc, 
pojawianie się, lecz i zanikanie przestrzeni publicznych, 
a także migracji mieszkańców. Z rozwojem miast łączy się 
odkrywanie i rewitalizacja dotychczas zaniedbanych obsza-
rów, zaczyna robić karierę zjawisko gentryfikacji. Dochodzi 
też odkrywanie historii i wielokulturowych korzeni, związa-
ne z możliwością mówienia o tym, co wcześniej musiało być 
przemilczane. Równie ważną część opisu powinno stanowić 
to, jak rządzący miastami rozumieją swoją rolę, co traktują 
jako priorytety. Niezmiernie ważne jest także współzawod-
nictwo miast, które najbardziej widowiskowe formy przy-
biera w obszarze organizowanych przez nie imprez kultu-
ralnych. Jak w mieście czują się jego mieszkańcy – to kolejny 
ważny temat.

POLSKIE 
MIASTO 
I SZTUKA 
– STAN 
OBECNY
STRATEGIE
FUNKCJONO-
WANIA

Magda Ujma

THE POLISH 
CITY AND 
ART 
– THE CURRENT 
STATE,
STRATEGIES 
OF
FUNCTIONING

An urban area poses a big challenge for contemporary art. 
Moving artistic actions to squares or streets involves the 
risk of incomprehension or ignorance of a work of art by the 
people it tries to communicate with: passers-by. Therefore, 
if an artist attempts to communicate a precise message, 
e.g. by referring to a given place, its architecture, history, 
problems of the inhabitants, finally – the challenges it faces, 
he or she should be aware of the degree of difficulty of the 
task and the complexity of the entity, which is the city.

The changes which have taken place in cities in Poland since 
the beginning of political transformations of 1989 are yet 
to be described. The description should include the ongo-
ing alterations of their appearance, their spatial expansion, 
changes of function of important places, appearing as well 
as shrinking of public spaces and migration of the inhabit-
ants. Discovering and regenerating neglected areas is con-
nected with the development of cities; the career of urban 
gentrification begins. Unearthing the history and multi-
cultural roots, connected with the freedom to talk about 
what used to be left unsaid, can also be visible. An equally 
important part of the description should be devoted to the 
decision-makers’ understanding of their own roles and pri-
orities; the competition of cities, which is most spectacular 
when comparing cultural events organised by them, is of 
utmost importance, too. The well-being of the inahbitants 
in the city is another important issue.

(pol.)

(eng.)

kurator / curator: Magda Ujma

Kamil Kuskowski
Antysemityzm wyparty 
/ Antisemitism Denied. 
instalacja malarska / painting installation
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Dla przemian w Polsce po 1989 roku ważne wydaje się 
napięcie między tym, co wspólne, a tym, co prywatne. 
Z naszych systemów wartości zniknęło pojęcie wspólnego 
dobra. Po okresie Polski Ludowej zaczęliśmy niezwykle 
cenić to, co prywatne. Doszło wręcz do przeszacowania 
znaczenia własności indywidualnej. Stąd wziął się wzajem-
ny brak zaufania Polaków do siebie, stąd kładzenie nacisku 
na rodzinę, stąd dzielenie Polski i otaczanie płotami. Jak 
celnie stwierdziła Magdalena Staniszkis w wypowiedzi dla 
„Gazety Wyborczej” z 19 lipca 2008 roku, po 1989 roku po-
jęcie „dobra wspólnego” stało się niewiarygodne. Wspólne, 
publiczne uważa się za niczyje. W konsekwencji mamy do 
czynienia z niezrozumieniem sensu istnienia takiego ro-
dzaju obszarów miejskich, jak place, skwery, rynki, miejsca, 
gdzie obcy sobie ludzie, którzy w innych okolicznościach 
nigdy by się ze sobą nie spotkali, wchodzą w interakcję. 
Stąd ucieczka polskich centrów miast, pełniących funkcję 
agory, do centrów handlowych, dających pozory bycia tego 
rodzaju obszarem, a w rzeczywistości będących miejscem 
ściśle kontrolowanym.

Zmiany w polskich miastach zaowocowały takimi zjawis- 
kami, jak: chaotyczna zabudowa, brak wizji urbanistycz-
nej scalającej kształt miasta i wyznaczającej kierunki jego 
zintegrowanego rozwoju, źle funkcjonująca komunikacja 
publiczna, za duży ruch samochodowy wpuszczony w sa-
mo centrum, brak dostatecznej liczby miejsc do parkowa-
nia, liczne agresywne reklamy, pojawiające się wszędzie, 
a przede wszystkim w zabytkowych centrach, zasłaniające 
okna, poza tym zniszczone fasady domów, niewiele obsza-
rów zieleni, za mała liczba miejsc do rekreacji. W szybko 
rozwijających się miastach, gdzie do niedawna panował 
boom budowlany, można zaobserwować rabunkową gospo-
darkę gruntami miejskimi i zabudowywanie każdego wol-
nego skrawka ziemi w modnych, czyli najdroższych, dziel-
nicach. W źle funkcjonujących miastach żyją bierni miesz-
kańcy, którzy nie potrafią się zmobilizować, żeby wywierać 
wpływ na lokalnych polityków. W rzeczywistości polskich 
miast, obok dyktatu inwestorów, a także krótkowzroczności 
władz, widać jednak i zmiany na lepsze, jak porządkowanie 
centrów, inwestowanie w sieć drogową, nowe inwestycje 
w przestrzeń publiczną. Należy także pamiętać o tym, że 
miasta borykają się ze strukturalnymi problemami, których 
nie sposób rozwiązać łatwo i szybko (rosnąca populacja, 
niedoinwestowanie, nierozwiązane kwestie własności).

Do tego obrazu trzeba dodać tradycyjny brak zainteresowa-
nia sztuką szerszej publiczności. Działalność artystyczna 
w mieście przybiera różne kształty. Do sztuki publicznej 
należą przecież pomniki. Polskie miasta zostały zalane 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat  twórczością pomnikową 
(co wskazuje na chęć kształtowania pamięci zbiorowej).  
Do tego rodzaju sztuki zalicza się także mała architektura: 
fontanny, ławki, kioski, zagospodarowanie placów. Działal-
nością artystyczną w przestrzeni miejskiej jest również dzia-
łalność anonimowych artystów, zwana całościowo street 
artem, która wyraża zazwyczaj poglądy anarchistyczne.

Co do aktywności artystów sztuk wizualnych, jest jej w tej 
przestrzeni najmniej, często nie potrzebują oni bowiem 
konfrontacji z masowym odbiorcą ani nie są atrakcyjni dla 
miast, by być przez nie zapraszani do działań. Spotkałam 
się wręcz ze zdaniem, że sztuka publiczna jako twórczość 
współczesnych artystów w przestrzeni miejskiej nie ma 
sensu, bo jest do tej przestrzeni zupełnie niedopasowana. 
Oczywiście to nieprawda. Prawdą jest jednak, że działalność 
na ulicy stwarza dla twórczości tych artystów całkowicie 
nowe ramy. Muszą się nauczyć, jak radzić sobie z przypad-
kową publicznością, nienawykłą do czytania sztuki. Jestem 
zdania, że wprowadzenie obiektów, działań, projekcji, które 
z racji bycia sztuką są wieloznaczne, stanowi ważne uzupeł-
nienie sensów przestrzeni publicznej. Otwiera ją na to, co 
niespodziewane, zaskakujące, nieidące w parze z funkcjami 
tej przestrzeni. Nie pozwala na zwyczajne, jednowymiarowe 
jej przeżywanie. Daje ludziom szansę pełniejszego korzysta-
nia z takiej przestrzeni, bo zmusza ich do zatrzymania się, 
zastanowienia się, obserwacji, nawiązania kontaktów, wej-
ścia w interakcję z innymi ludźmi, z dziełem, z jego twórcą.

The tension between the common and the private seems to 
be fundamental for the changes in Poland after 1989. The 
notion of common good has disappeared from our systems 
of values. After the People’s Republic period, we have start-
ed to appreciate private property greatly. Hence the Poles’ 
lack of trust to each other, hence the emphasis on family, 
hence dividing Poland and putting up fences. As Magdalena 
Staniszkis put it accurately in her interview for ‘Gazeta 
Wyborcza’, after 1989 the notion of ‘common good’ has be-
come unbelievable (19.07.2008). The common, the public is 
thought of as belonging to no-one. Consequently, we have to 
deal with people’s lack of understanding of the importance 
of places such as parks, squares, green areas, where stran-
gers, who would otherwise never meet, have the chance to 
interact. Hence the flight of Polish city centres, which func-
tion as agoras, to shopping centres, which pretend to be of 
similar character, but in fact are closely controlled.

The changes in Polish cities have resulted in the following 
phenomena: chaotic housing; lack of urbanistic vision which 
would consolidate the city and show the way of its inte-
grated development; malfunctioning of public transport; 
traffic congestion in the centre; too few parking areas; ubiq-
uitous aggressive advertisements, especially in historical 
places, where they cover windows and dilapidated facades; 
few green areas; lack of recreation places. In fast-develop-
ing cities, where there was a building boom until recently, 
communal property is overexploited and every patch of land 
in fashionable, i.e. the most expensive, districts is built 
up. Malfunctioning cities are peopled with passive inhabit-
ants who are unable to act to pressurise local politicians. 
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But apart from the dictatorship of investors and the short-
sightedness of the authorities, positive changes in Polish 
cities can be observed: cleaning the centres, investing in 
roads, new investments in the public space. We should also 
remember that cities face structural problems which cannot 
be solved fast and easily (growing population, underinvest-
ing, unsettled property issues).

The traditional lack of interest in art of the wider audience 
must be added to this picture. However, artistic action in 
the city has many forms. After all, statues are public art. 
In the last few years Polish cities have been flooded with 
statuary art (which demonstrates the desire to shape the 
collective memory). Street furniture is also included in it: 
fountains, benches, kiosks, development of squares. An-
other form of artistic action in the city space, known as 
street art, are the actions of anonymous artists who usually 
communicate anarchist messages. 

As to visual artists’ activities, they are scarce, for they often 
do not need confrontation with mass audiences and are not 
attractive enough for cities to be commissioned. I have even 
heard that public art, understood as contemporary artists’ 
work in the city space, is devoid of sense because it is com-
pletely incompatible. It is obviously untrue. But the truth is 
that working in the streets creates totally different condi-
tions for practitioners of public art. They have to get used 
to dealing with a random audience, unaccustomed to read 
art. I am of the opinion that introducing objects, actions, 
projections which are ambiguous because of being art makes 
a significant contribution to the meaning of the public space. 

fot. Mariusz Walterowicz
. Sebastian Stypczyński
. Krzysztof Saj
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Dominika Sobolewska_ Azyl 
/ Refuge.



48 4948 4948 49 Tego rodzaju pokazy i realizacje cieszą się coraz większą 
popularnością zarówno wśród ludzi sztuki, jak i wśród miej-
skich decydentów, którzy zaczynają dostrzegać ich poten-
cjał w „uatrakcyjnianiu” miasta. Fala imprez prezentujących 
sztukę w przestrzeni publicznej zaczęła się po 2000 roku. 
Są wśród nich na przykład wystawy w Cieszynie (2004), 
Kostrzynie (2004), Zamościu (2006) czy wiele innych, rów-
nie interesujących. Wyróżnia się wśród nich wrocławski 
SURVIVAL, jedyny chyba przegląd sztuki w mieście, który 
jest systematycznie kontynuowany od 2003 roku i wyrasta 
z inicjatywy mieszkańców Wrocławia, nie stanowi więc kon-
sekwencji działań jakiegoś „desantu” przyjezdnych osób.

***
Strategia przetrwania w mieście. To właśnie zawiera się 
w nazwie wrocławskiego przeglądu, prezentującego sztukę 
współczesną wyprowadzoną poza mury galerii na ulice, 
place, do wnętrz budynków użyteczności publicznej czy do 
prywatnych mieszkań. Słowo „survival” oznacza umiejęt-
ność przetrwania w trudnych warunkach, walkę o przeżycie, 
do której potrzeba specjalnej wiedzy i umiejętności, dozy 
szczęścia i silnej motywacji. Miasto jest w konsekwencji de-
finiowane jako środowisko nieprzyjazne albo wręcz wrogie 
sztuce. Sztuka jest zaś tym, co w walce o przetrwanie musi 
sięgnąć po specjalne środki obrony.

Organizatorzy na pewno traktują tytułowe hasło z pewnym 
dystansem. Rzeczywiście jednak można uznać, że sztuka 
wyprowadzona z przestrzeni galeryjnych, gdzie mało kto 
jej przeszkadza, musi uzasadniać swoje istnienie, walczyć 
o uwagę, a jej twórcy powinni być szczególnie uwrażliwieni 
na to, jak ich dzieła mogą być odebrane. Sztuce w mieście 
nie jest łatwo, bo na ulicy, podwórku czy placu musi  

It adds the unexpected, the surprising, dissimilar to the 
functions of this space. It disables one-dimensional, usual 
perception. It gives people a chance to use such a space 
more fully because it makes them stop, think, observe, 
establish contact, interact with others, with the work of art, 
with the artist.

Events like that are becoming more and more popular, 
among artists but also the decision-makers, who begin 
to see their potential of making the city more attractive. 
A wave of events presenting art in the public domain began 
after 2000. Among them are, for example, exhibitions in 
Cieszyn (2004), Kostrzyn (2004), Zamość (2006), and many 
others, equally interesting. SURVIVAL in Wrocław stands 
out, for it is probably the only review of art in the city which 
has taken place regularly since 2003 and was initiated by 
inhabitants of Wrocław, thus not being an effect of some 
visitors’ ‘landing’.

***
The strategy of surviving in the city. This is what is included 
in the name of the Wrocław review which presents contem-
porary art outside the gallery, in the streets, squares, inside 
public buildings and private flats. The word ‘survival’ means 
the ability to make it through difficult conditions, the 
struggle for survival requires special knowledge and abili-
ties, a bit of luck and strong motivation. The city, in conse-
quence, is defined as an environment which is unfriendly 
or even hostile to art. Art is what needs special means of 
defence in order to survive.

The organisers surely treat the name with some distance. 
But indeed it can be concluded that art outside art galleries, 
where hardly anyone disturbs it, must justify its existence, 
struggle for attention, and art-makers should be sensitive 
to how their works may be received. It is no bed of roses, 
for art in the streets, backyards or squares must compete 
for attention with things which provide stronger stimuli; 
it must also take into consideration the fact that art in the 
street is watched differently, in a hurry, without concentra-
tion, in a brief, fleeting way. In this sense, the city is indeed 
hostile to art, which requires time, stopping.

fot. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński Magda Grzybowska_ Podchody 

/ Hare and Hounds.
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Anna Szczepańska_ Trzepak 
/ The Hanging Frame.
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Marta Paulat_ Zabawa w chowanego / Hide-and-Seek. 

rywalizować o uwagę z rzeczami dostarczającymi silniej-
szych bodźców, musi także uwzględniać to, że na ulicy sztu-
kę ogląda się inaczej, w ruchu, bez skupienia się, w sposób 
przelotny, migawkowy. W tym sensie miasto jest rzeczywi-
ście wrogie sztuce, która wymaga czasu, zatrzymania się.

Obserwując dotychczasowe edycje przeglądu SURVIVAL, 
z których tegoroczna jest szóstą, można dojść do wniosku, 
że cele, jakie stawiają sobie organizatorzy, choć ambitne, 
nie lokują się w sferze snucia wielkich opowieści czy two-
rzenia wydarzenia o ściśle określonej formule. Nie jest to 
także ludyczna impreza z cyklu „wpuśćmy sztukę do niety-
powej przestrzeni i zobaczmy, co się stanie”. Ta wędrująca 
impreza, zajmująca co roku nową lokalizację, kwalifikująca 
uczestników za pośrednictwem konkursu, trwająca tylko 
trzy dni, choć przygotowywana przez cały rok, wydaje się 
prezentować szczególny i rzadko spotykany model. Łączy 
w sobie zamiłowanie do ryzyka i pewną hojność z egalita-
ryzmem. Organizatorom, bardziej niż na imprezie z posta-
wioną tezą, zależy na stworzeniu specjalnej przestrzeni 
i atmosfery święta, rodzaju artystycznego karnawału 
w mieście. Widzowie mogą oczywiście zwiedzać SURVIVAL 
metodycznie, dać się oprowadzić, śledzić objaśnienia, ale 
mają przede wszystkim dobrze się bawić. Jednocześnie 
jednak swoje znaczenie zachowuje sztuka. Pozwala ona 
ożywić stare mury i zakątki miasta, spojrzeć na nie na nowo, 
na zasadzie snucia bardzo różnych narracji, uruchamiania 
wyobraźni, dowcipnego dopowiadania, gry z uczestnikami. 

When observing the succesive editions of SURVIVAL, this 
year’s being the sixth, it can be concluded that the organis-
ers’ aims, though ambitious, cannot be placed in the sphere 
of spinning fantastic tales or creating events with a precise-
ly defined formula. Neither is it a carnivalesque gathering 
from the series ‘let art into unusual surroundings and see 
what happens’. This wandering event, which occupies a new 
location each year, selects the participants by open com-
petition, lasts three days only (although is prepared during 
the whole year), seems to present a specific and rarely met 
model. It combines penchant for risk, a kind of generosity 
and egalitarianism. The organisers, instead of creating an 
event to suit a thesis, insist on creating a certain space and 
an atmosphere of feast, a kind of artistic carnivale in the 
city. The audience, obviously, can visit SURVIVAL method-
icully, let the guides tour them around, pay attention to 
their explanations, but above all they should have good fun. 
But at the same time art retains its importance. It helps to 
revive old walls and nooks of the city, look at them anew 
using very different narrations, stimulating imagination, 
telling funny tales, playing with the audience. There are also 
more critical works which refer to the history and politics, 
i.e. works which Polish art critics value most at such events.

It is interesting that this ambiguous and open formula was 
assumed by an event which takes place in Wrocław. Its 
light format, which does not exclude creating more engaged 
works, can surprise the observers of the Polish scene. Mean-

Pojawiają się także prace bardziej krytyczne, nawiązujące 
do historii, polityki, czyli prace, które polska krytyka arty-
styczna zwykła cenić najbardziej na tego rodzaju imprezach.

Interesujące, że tak niejednoznaczną i otwartą formułę 
przybrała impreza odbywająca się we Wrocławiu. Jej lekki 
format, niezaprzeczający możliwości powstania prac bardziej 
zaangażowanych, może dziwić obserwatorów polskiej sce-
ny. Tymczasem SURVIVAL nie nastawia się na jeden temat 
i jeden rodzaj sztuki. Ostrożność w stosunku do ideologii to 

w ogóle cecha dzisiejszej sztuki i organizatorzy przeglądu 
postępują w zgodzie z tą zasadą. W ten sposób przegląd 
otwiera się na różnorodność sztuki i jej możliwości odbioru.

Jako jeden z zaproszonych kuratorów, włączając się w szó-
stą edycję przeglądu SURVIVAL, musiałam wybrać strategię 
postępowania. W moim wypadku wyniknęła ona z uznania 
wielowątkowego charakteru przeglądu. Prace zaproszone 
do udziału w tegorocznej edycji układały się według linii 
tematycznych, z których najbardziej wyróżniały się: zain-
teresowanie historią miejsca i problematyki sugerowanej 
przez charakter jego budowli (główną rolę w tegorocznej 
lokalizacji odgrywała synagoga), dalej – podwórka i zabawy 
dziecięce, następnie – postępująca zmiana charakteru miej-
sca i losy jego dotychczasowych mieszkańców. Problematyki 
nie narzucano z góry.

Zaprosiłam Teresę Czepiec-Chwedeczko, Karolinę Kowalską 
i Kamila Kuskowskiego, ponieważ ich twórczość gwaran-
towała odniesienie się do samej lokalizacji i wyżej wymie-
nionych tematów, jak również do znaczeń niesionych przez 
słowo „survival”. Każdy z artystów potraktował je na swój 
sposób. Teresę Czepiec-Chwedeczko zainteresowała zanied- 
bana i opuszczona architektura, którą można przemienić 
prostymi środkami, za pomocą filmu, w architekturę groźną 
i stanowiącą więzienie dla jej mieszkańców, Karolina Kowal-
ska zajęła się zabawami dziecięcymi i odebrała im niewin-
ność, Kamil Kuskowski pokazał przejawy antysemityzmu 
pojawiające się na ulicach polskich miast, których usiłujemy 
nie widzieć, zajął się manipulacjami pamięcią.

while, SURVIVAL does not turn to one subject and one kind 
of art. Being careful with ideology is a feature of contem-
porary art in general and the organisers of SURVIVAL follow 
this principle. In this way the review opens to the variety of 
art and the multitude of interpretations.

As one of the curators invited, when joining the sixth edi-
tion of SURVIVAL I had to choose a strategy of behaviour. 
In my case it resulted from appreciating the multi-layered 
character of the review. The works included in this year’s 
SURVIVAL followed thematic lines, especially: interest in 
the history of the place and the issues suggested by the 
character of buildings (the main role in this year’s venue 
had the synagogue); then – playgrounds and children’s 
games; next – the gradual change of the character of a place 
and the history of its inhabitants to date. The issues had 
not been imposed by anyone.

I invited Teresa Czepiec-Chwedeczko, Karolina Kowalska and 
Kamil Kuskowski because their works guaranteed reference 
to the venue and to the abovementioned issues, as well as 
to the connotations of the word ‘survival’. Each of the art-
ists chose their own way. Teresa Czepiec-Chwedeczko was 
intrigued by neglected and dilapidated architecture which, 
using film, could be converted with simple means into dan-
gerous architecture which imprisons its inhabitants; Karo-
lina Kowalska delt with children’s games and deprived them 
of innocence; Kamil Kuskowski showed the manifestation 
of antisemitism in the streets of Polish cities, which we try 
not to see, he focused on manipulating the memory.  

fot. Katarzyna Kondratczyk
. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński
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23.

23. 
Olga Wroniewicz
Przejście / The Passage.

24. 
Dominika Sobolewska
Azyl / Refuge.

25.
Grupa ŁUHUU!
[Katarzyna Goleń, 
Karina Marusińska, 
Agnieszka Rzeźniak, 
Natalia Rzeźniak]
Gigantki / Giant Women.

26.
Magda Grzybowska
Podchody / Hare and Hounds.

27. 
Anna Szczepańska
Trzepak / The Hanging Frame.

28. 
Natalia Turczyńska
Ekoinfekcja / Eco-infection.

29. 
Tomasz Opania
Praca edukacyjno-integracyjna 
dla dzieci od lat 3
/ Educational-Integrational Work 
For Children Above 3.

30. 
Karolina Kowalska
Untitled [girl] / Untitled [girl].

31. 
Marta Paulat
Zabawa w chowanego 
/ Hide-and-Seek.

32. 
Joanna Tekla Woźniak
Darmowe katalogi. Miasto
na planie gwiazdy [2008]
/ Free Catalogues. City Laid Out
as a Star [2008].

brama kamienicy przy ul. Pawła Włodkowica 13 
/ gate of the tenement at Włodkowica 13 Street

Praca ma działać z zaskoczenia. W tytułowym 
przejściu w bramie kamienicy jest ukryty mecha-
nizm, aktywowany przez ruch osób wchodzących. 
Uruchamia on dwie projekcje na przeciwległych 
ścianach, którym towarzyszy bardzo głośny dźwięk. 
Kolejne wejścia prowokują losowo wybierane pary 
bardzo podobnych, ale nieco różniących się od siebie 
animowanych obrazów. Krótkie audiowizualne 
sygnały przechodzą z jednego ekranu na drugi. 
Wciągają widza w tunel, który otwiera się na chwilę, 
by po 10–20 sekundach się zamknąć.
Artystka zrealizowała zarówno animowany obraz, 
jak i dźwięk. Jej autorskie potraktowanie przestrze-
ni – otwarcie w niej równoległego, niewidzialnego 
kanału – wciąga odbiorcę w przejście „w poprzek”.

Adrianna Prodeus

(pol.)

The work is supposed to surprise.  
In the passage in a tenement’s gate, 
there is a hidden mechanism which 
is activated by a passer’s-by move-
ment. It triggers two projections on 
opposite walls, accompanied by very 
loud sound. Each time a randomly 
chosen pair of very similar, but 
not identical, animated pictures is 
projected. Short audio-visual signals 
move from one screen to the other. 
They draw the viewer into a tunnel 
which opens for a moment, just to 
disappear after 10-20 seconds.
The artist made both the animated 
pictures and the sound. Her personal 
approach to space – opening a paral-
lel, invisible channel – draws a viewer 
in the passage ‘across’.

Adrianna Prodeus

(eng.)

Olga Wroniewicz
Przejście 
/ The Passage. 
instalacja / installation

fot. Dagmara Hoduń
. Sebastian Stypczyński

52
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Dominika Sobolewska
Azyl / Refuge. 
instalacja / installation

55

Wizualny kamuflaż, możliwy dzięki 
zastosowaniu luster, subtelnie wkompo-
nował bryłę w architektoniczną tkankę 
miasta. Sześcienna forma „Azylu” stała 
się ramą dla wybranych fragmentów 
otoczenia. Wchodząc do wnętrza „Azylu”, 
stajemy się integralną częścią sacrum. 
„Azyl” umożliwia kontemplację, zawie-
szenie. Bycie „wewnątrz – na zewnątrz”, 
znikanie w czasoprzestrzeni.

Dominika Sobolewska 

(pol.) Mirrors created visual camouflage 
which integrated the structure in 
the architectural tissue of the city. 
The cubical form of ‘Refuge’ became 
a framework for the chosen surround-
ing elements. Upon entering the ‘Ref-
uge’, we become an integral part of the 
sacrum. ‘Refuge’ enables contempla-
tion, pending; being ‘inside – outside’, 
disappearing of the space-time.

Dominika Sobolewska

(eng.)

fot. Łukasz Paluch
. Dominika Sobolewska
. Katarzyna Kondratczyk
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Grupa ŁUHUU! / The ŁUHUU! Group
[Katarzyna Goleń, Karina Marusińska, 

Agnieszka Rzeźniak, Natalia Rzeźniak]
Gigantki / Giant Women. 

performance / performance

Manifestacja siły czy bezsilności?
Czy podział na stare (dobre) i nowe (złe) jest 
oczywisty? Może to nie przeciwstawienie, 
ale harmonijna koegzystencja, w której 
nowe wyrasta na gruncie starego...? Istotny 
jest dualizm dążeń. Stare: podpieranie, 
podtrzymanie wartości, ale i brak poczucia 
równowagi, przejmowanie odpowiedzialno-
ści, ról męskich (gigantki). Nowe: rozpycha-
nie jako forma ucieczki lub odnalezienia się 
przy jednoczesnej izolacji, niezgoda (bunt?) 
i frustracja, które jednak prowadzą do 
wzmożonej aktywności.

Grupa ŁUHUU!

(pol.)

A manifestation of power or powerlessness?
Is the division into the old (the good) and 
the new (the bad) obvious? Maybe it is not 
a contradiction but a harmonic coexistence, 
in which the new stems from the old...? 
The duality of aspirations is important. The 
old: supporting, cultivating values, but also 
lack of balance, taking over responsibil-
ity and male roles (gigantic women). The 
new: pushing through as a form of escape 
or reinventing oneself, being isolated at 
the same time, disagreement (rebellion?) 
and frustration, which eventually leads to 
increased activity.

The ŁUHUU! Group

(eng.)

fot. Justyna Fedec
. Sebastian Stypczyński
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27.

26.
Anna Szczepańska
Trzepak / The Hanging Frame. 
obiekt / instalacja / object / installation

Wodonośne „tętnice”, wydostające się spod ziemi, 
symbolizują cztery tradycje, cztery kultury prze-
platające się i współżyjące na jednym obszarze. 
Forma instalacji stanowiła rozwinięcie ubogiej formy 
trzepaka, zastępującego dzieciom Dzielnicy Czterech 
Świątyń plac zabaw.

Anna Szczepańska

(pol.)

The ‘arteries’ which carry water and get out from the 
underground symbolise four traditions, four cultures 
intertwining and coexisting in one place. The form 
of the installation built on the meagre form of the 
hanging frame, which acts as a substitute of a play-
ground for the children of the Four Temples District.

Anna Szczepańska

(eng.)
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Magda Grzybowska
Podchody / Hare and Hounds. 

akcja / action
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Ideą akcji było uaktywnienie mieszkają-
cych w okolicy dzieci. Inspiracją dla artystki 
stało się miejsce – wieloznaczne. Niezbędne 
w każdej grze emocje, radość, napięcia, 
zazdrość, przywracają w formie zabawy 
dziecięcej dawny społeczny funkcjonalizm.  
W przestrzeni, w której współistniały nie-
gdyś różnice kulturowe, zwyczajna gra stała 
się socjologicznym eksperymentem opartym 
na obserwacji dzisiejszych antagonizmów. 
Oczyma dzieci udało się ponadto dostrzec 
utajoną rzeczywistość Dzielnicy Czterech 
Świątyń. 

Anna Wojtuń

(pol.)

The idea of the action was to animate 
local children. The artist was inspired 
by the ambiguity of the place. Emo-
tions indispensable to every game – joy, 
tensions, jealousy – bring back, in the 
form of a children’s game, the past social 
functionalism. In the space where cultural 
differences used to coexist, an ordinary 
game became a sociological experiment, 
based on observing today’s antagonisms. 
It was also possible to see, through the 
children’s eyes, the hidden reality of the 
Four Temples District.

Anna Wojtuń

(eng.)

fot. Justyna Fedec
. Sebastian Stypczyński
. Katarzyna Kondratczyk
. Anna Szczepańska
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28.

29.

Natalia Turczyńska
Ekoinfekcja / Eco-infection. 
instalacja / installation
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Infekcja symbolizuje wszystko to, co jest po-
zbawione kontroli, rozwija się bez nadzoru, jest 
kategoryczne i niepowstrzymywalne – zarówno 
w sferze ideowej, religijnej, kulturowej, jak 
i ekologicznej.
Wybrałam mchy i porosty, ponieważ ich widok 
na starych budynkach jest czymś normalnym 
i naturalnym. Chciałam ukazać proces, w któ-
rym norma mutuje.

Natalia Turczyńska

(pol.)

Infection symbolises all that is devoid of 
control, develops without supervision, 
is uncompromising and unstoppable 
– in ideological, religious, cultural, as well as 
ecological spheres.
I chose moss and lichen because their presence 
on old buildings is something normal and 
natural. I wanted to show a process in which 
the norm mutates.

Natalia Tuczyńska

(eng.)

Praca przedstawiona w ramach przeglądu SURVIVAL jest uzupełnie-
niem programu edukacyjnego „Dzieciaki”, prowadzonego w obrębie 
Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, zwanej Dzielnicą Czterech Świątyń. 
Program ten polega na organizowaniu wspólnych zajęć dzieci 
z różnych społeczności. Dzieci te, goszcząc u sąsiadów, poznają ich 
tradycje i religie.
Praca jest skierowana do najmłodszych mieszkańców, według za-
sady „czym skorupka...”. Wykorzystałem piaskownicę jako pierwsze 
miejsce zaznaczania swojego terytorium w przestrzeni miejskiej 
oraz w przestrzeni życiowej w ogóle. Miałem również nadzieję na 
powstanie z odciśniętych „babek” interesujących układów czy figur 
– zamierzonych lub nie. Układy te mogłyby w diametralny sposób 
zmieniać wymowę pracy. Oczywiście niebagatelną rolę w całej insta-
lacji miały odgrywać decyzje pilnujących dzieci rodziców.

Tomasz Opania

(pol.)

The work presented within the SURVIVAL review was a sup-
plement to the educational programme ‘Kids’, which was car-
ried out in the Four Temples District, known also as the District 
of Tolerance. The idea of the programme was to organise joint 
activities for children from different communities. The children 
visited their neighbours to find out about their traditions 
and religions. The work was aimed at the youngest citizens, 
according to the rule ‘as the twig is bent, so grows the tree’. 
I used the sandpit as the first place of marking one’s own ter-
ritory in the city space and living space in general. I also hoped 
that the sand figures would make up, intentionally or not, 
interesting systems or arrangements. These arrangements 
could change radically the message of the work. Obviously, the 
parents looking after their children played a crucial role in the 
installation.

Tomasz Opania

(eng.)

fot. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński
. Katarzyna Kondratczyk
. Justyna Fedec
. Jerzy Kosałka

Tomasz Opania
Praca edukacyjno-

-integracyjna dla dzieci 
od lat 3 / Educational-

-Integrational Work For 
Children Above 3. 

obiekt / object 

po
dw

ór
ko

 z
 p

ia
sk

ow
ni

cą
 p

rz
y 

ul
. P

aw
ła

 W
ło

dk
ow

ic
a 

/ 
ya

rd
 w

ith
 th

e 
sa

nd
pi

t i
n 

W
ło

dk
ow

ic
a 

St
re

et



6362

30.

Karolina Kowalska
Untitled [girl] / Untitled [girl]. 
instalacja / installation

Wielka fotografia przedstawiająca twarz 
dziewczynki pojawiła się na zapuszczo-
nym podwórku, obok placu zabaw. Twarz 
dziecka pomalowaną w czarne wzory, two-
rzące jakby wojenną maskę, można było 
rozpoznać z pewnej odległości, z bliska 
zdjęcie rozdzielało się na piksele, tworząc 
abstrakcyjny schemat. Zdjęcie zostało 
usytuowane naprzeciwko zdewastowanej 
kamienicy, z której częściowo wykwate-
rowano lokatorów, dawniej znajdował 
się tutaj klasztor. Po drugiej stronie ulicy 
znalazł się symbol nowych czasów – no-
woczesny budynek nazwany Wall Street. 
Dziewczynka, wojownicza i dzika, symbo-
lizuje czasy dzieciństwa, potęgę zabawy 
i wyobraźni, a także niezależność wobec 
świata dorosłych, rządzonego przez nudne 
i przewidywalne prawa rynku.

Magda Ujma

(pol.)

A large photograph showing the face of 
a little girl appeared in a neglected yard, 
next to a playground. The face, painted in 
black stripes which created a kind of war 
mask, was recognisable from a certain di-
stance; from close up it became divided into 
pixels which created an abstract pattern. 
The photograph was placed opposite a dila-
pidated tenement house, whose inhabitants 
had been partly evicted; in the past it used 
to house a monastery. Across the street, 
a symbol of new times was situated, a mo-
dern building called Wall Street. The girl, 
aggressive and wild, symbolises childhood, 
the power of play and imagination, and also 
independence from the world of adults, 
which is ruled by boring and predictable 
economic laws. 

Magda Ujma

(eng.)

mur na podwórku z piaskownicą przy ul. Pawła Włodkowica / wall of the yard 
with the sandpit in Włodkowica Street 

fot. Katarzyna Kondratczyk
. Sebastian Stypczyński
. Łukasz Paluch

kurator / curator: Magda Ujma
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31.

Marta Paulat
Zabawa w chowanego / Hide-and-Seek. 

wlepka / sticker art

Seven classical pencil drawings 
which show hiding children in 
different postures. The works 
were glued in different nooks of 
the yard in Włodkowica Street. 
The viewer became a player 
looking for the hidden children.

Marta Paulat

(eng.)

Siedem klasycznych rysunków 
ołówkiem, przedstawiających 
chowające się dzieci w różnych 
pozach. Prace zostały naklejone 
w zakamarkach podwórka przy 
ulicy Pawła Włodkowica. Widz 
stawał się graczem poszukującym 
ukrytych dzieci.

Marta Paulat

(pol.)

fot. Łukasz Paluch
. Katarzyna Kondratczyk
. Krzysztof Saj
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Joanna Tekla Woźniak
Darmowe katalogi. 

Miasto na planie gwiazdy [2008] 
/ Free Catalogues. 

City Laid Out as a Star [2008]. 
instalacja dźwiękowa / sound installation

Prezentowana instalacja dźwiękowa 
przybrała formę dyskretnej interwencji w za-
staną sytuację architektoniczną. Wchodzący 
do kamienicy przy ulicy Pawła Włodkowica 
15–17 uczestnicy festiwalu, mieszkańcy 
budynku i przypadkowi przechodnie byli 
konfrontowani z niespodziewanym w tych 
okolicznościach efektem dźwiękowym. 
Wydobywający się ze skrzynek pocztowych 
soundtrack miał charakter opowieści o po-
dróży przez różne miasta i stany świado-
mości. Jeden z nagranych głosów mówił: 
„After a long, long struggle I’ve finally 
escaped from the box!” (Po długich, długich 
zmaganiach w końcu udało mi się wydostać 
ze skrzynki).

Joanna Tekla Woźniak

(pol.)

The presented sound installation took form 
of a subtle intervention in the architectural 
situation. The participants in the Festival 
who entered the tenement at Włodkowica 
15-17, the inhabitants of the buildings and 
accidental passers-by were confronted with 
an unexpected, taken the circumstances, 
sound effect. The soundtrack coming out 
of mailboxes resembled a tale about the 
journey through different cities and different 
states of consciousness. One of the voices 
said: ‘After a long, long struggle I’ve finally 
escaped from the box’.

Joanna Tekla Woźniak

(eng.)

klatka schodowa kamienicy przy ul. Pawła Włodkowica 15 – 17 / stairwell of the tenement at Włodkowica 15 – 17 Street

Punktem wyjścia myślenia o koncepcjach i możliwych 
strategiach działania w ramach tegorocznego przeglądu 
SURVIVAL nie był jeden temat – zwłaszcza że cały festiwal 
takiego nie miał – ale kilka kluczowych pojęć i wstępnych, 
świadomie przyjętych ram. Na początku była więc mapa/
topografia/wyobrażenie o mieście znanym bardzo powierz-
chownie – skonfrontowane z rzeczywistością, perspektywą 
z parteru, poziomu ulicy i chodnika: Dzielnica Czterech 
Świątyń – fascynujące miejsce, w centrum miasta, ale jakby 
w nieco innym porządku czasowym, o strukturze labiryntu, 
własnej topografii, historii, śladach wielokulturowości, ale 
jednocześnie wciąż trwającej teraźniejszości i problemach 
związanych z niejasną przyszłością. Z jednej strony klasycz-
ny przykład „malowniczego upadku” – stare domy niere-
montowane od lat, klatki schodowe z łuszczącą się farbą, 
oryginalne elementy architektury. Zamieszkane i opuszczo-
ne jednocześnie. Po pierwszym pełnym zachwytu spojrzeniu 
kulturowego turysty nastąpił wgląd w nieco bardziej ukryty 
wymiar, w którym istnieją problematyczni i niechciani, raczej 
niezamożni mieszkańcy, wspólnota Romów, opuszczone 
mieszkania. Obok weekendowo tętniące życiem nocne klu-
by, korzystające z wolnych przestrzeni. Wszystko to razem 
tworzy atmosferę zawieszenia, różnorodności, stanu przej-
ściowego, nieformalności – zawsze bardzo atrakcyjnej dla 
wielkomiejskich poszukiwaczy egzotyki.
Terminem powracającym wielokrotnie podczas dyskusji z 
artystami na temat możliwych obszarów i form działania w 
ramach przeglądu SURVIVAL była „rewitalizacja” – pojęcie 
wieloznaczne, w dyskusjach o mieście i współczesnej urba-
nistyce często nadużywane, służące także manipulacjom. 

Kaja Pawełek

SAMPLES, 
TRACKS 
AND 
PROJECTIONS

The starting point for thinking about conceptions and pos-
sible strategies of action within this year’s SURVIVAL review 
was not one subject – especially because the entire festival 
did not have it – but a few key terms and introductory, con-
sciously accepted frames. To start with, there was a map/
topography/idea of a city known very superficially – con-
fronted with the reality, the perspective of the ground floor, 
street, pavement; the Four Temples District – a fascinating 
place, in the city centre, but as if in a slightly different time 
chronology, maze-like, with its own topography, history, 
traces of multiculturalism, but at the same time of the on-
going presence and of the problems connected with an un-
clear future. On the one hand, a classic example of ‘pictur-
esque decay’ – old buildings which have not been renovated 
for years, stairwells with the paint peeling off the walls, 
elements of original architecture. Inhabited and abandoned 
at the same time. After the first, full of appreciation glance 
of a cultural tourist, there was an insight into a slightly 
more hidden dimension, with problematic and unwanted, 
rather unwealthy inhabitants, a community of the Roma 
people, abandoned flats. Nearby, nightclubs burstling with 
life at the weekends, making use of free spaces. All this cre-
ates an atmosphere of pending, variety, transitional period, 
informality – always very attractive for big-city searchers of 
exoticism.
A term which reoccurred many times during discussions 
with artists about the possible areas and forms of action 
within the SURVIVAL review was ‘regeneration’ – an ambigu-
ous term, often overused in discussions about cities and 
contemporary urban planning, used also for manipulation. 

(pol.)

(eng.)32.

fot. Katarzyna Kondratczyk
. Sebastian Stypczyński
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Rewitalizacja oznacza bowiem we współczesnym mieście 
często „gentryfikację”, oczyszczanie „gorszych” dzielnic 
z niepożądanych struktur społecznych – problematycznych, 
nieodpowiadających danemu modelowi miejskiego marke-
tingu, a przede wszystkim nieprzynoszących wymiernych 
zysków, i zamienianie ich w kolejne fragmenty oficjalnie 
akceptowanej miejskiej struktury.
Istotna była przestrzeń – doświadczana na określonym te-
rytorium, w ściśle ustalonym czasie trzech dni. Przestrzeń 
była łącznikiem między przeszłością, teraźniejszością 
i przyszłością – i od początku było jasne, że ingerencja bę-
dzie dotyczyła właśnie różnych jej wymiarów i przemian 
– dokonywanych nie tylko przez dosłowne zmiany, rewitali-
zowanie, odnawianie, transformację – ale odbywających się 
nieustannie za pomocą wyobraźni, rozszerzenia w różnych 
kierunkach i warstwach: rzeczywistych, potencjalnych czy 
zupełnie fantastycznych. Mniej interesująca wydawała 
się w tym wypadku praca z „pamięcią miejsca”, zbyt bliska 
nostalgicznej podróży i „odkrywaniu” dzielnicy, bez związku 
z jej teraźniejszością i nadchodzącą, nieokreśloną przy-
szłością. Bardziej inspirującym kierunkiem było myślenie 
o możliwościach rozszerzenia realnej, widzialnej przestrzeni 
o kolejne wymiary – dźwiękowy, czy czysto imaginacyjny, 

wyznaczenie niewidzialnych granic i terytoriów, nawiązanie 
do przeszłości i przyszłości przez nieinwazyjne sygnały, do-
dające kolejne, jedynie potencjalne warstwy miejskiej prze-
strzeni. Punktem wyjścia było więc indywidualne miasto 
subiektywne, złożone z cząstkowych doznań, wspomnień, 
ale i fantazji, własnych ścieżek, obszarów uznawanych za 
oswojone i tych dopiero odkrywanych.

Artystyczna praktyka życia codziennego,  
polityczne gesty i zmiany na horyzoncie, czyli 
o niebezpieczeństwach po drodze

Przykłady działań artystycznych w przestrzeni publicznej 
dawno już rozwiały naiwne przekonanie, czy raczej podtrzy-
mywany mit, o naturalnym wejściu w bardziej autentyczny 
i bezpośredni dialog z publicznością. Nie chodzi tu jedynie 
o celebrowany „moment zaskoczenia widza”, pozbycie się 
instytucjonalnej złotej klatki galerii, wyższy status „praw-
dziwego” życia nad „sztucznym” terytorium muzeum. 
Zmitologizowane już w sztuce współczesnej wnikanie w co-
dzienność wiąże się z konfrontacją ze skutkami działania 
artystycznego na miejsce, wpływem na jego mieszkańców, 
często instrumentalizacją ze strony tych, którzy na danym 
terytorium sprawują oficjalną i nieoficjalną władzę. Niejed-
nokrotnie deklaratywna polityczność aktywności artystycz-
nej jest niczym innym niż „radykalnym szykiem”, dosadnie 
rzecz ujmując, atrakcyjną (przede wszystkim dla artystycz-
nej publiczności) symulacją, podkręceniem pustych, for-
malnych gestów. Jak pisze Marius Babias, „W procesie glo-
balizacji sztuce nadano nową rolę dekoratora i wizualnego 
kolonizatora życia codziennego [...] artyści, organizując wy-
stawy i projekty w latach dziewięćdziesiątych, początkowo 
krytykowali koncepcje «miasta» i «miejskości», a następnie 
zostali politycznie zinstrumentalizowani i zaanektowani 
przez strategów miejskiego marketingu. Następnie zwrócili 
się w kierunku nowych politycznych przestrzeni aktywizmu 
w obrębie postkolonialnej koncepcji kulturowej globalizacji, 
która pojawiła się na początku nowego milenium. Jednakże 
te nowe przestrzenie polityczne są złudne – między innymi 
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For regeneration nowadays often means ‘gentrifica-
tion’ – ridding ‘worse’ districts of the unwanted social 
structures – problematic, incompatible with a given model 
of urban marketing and, among others, unprofitable, and 
changing them into another fragment of the officially ac-
cepted urban structure.
The space was important – experienced in a given terrie-
tory, in a precisely defined time period of three days. The 
space was the link between the past, the present and 
the future and, from the beginning, it was clear that the 
intervention will have to do with its various dimensions 
and transitions – accomplished not only through literal 
changes, regeneration, renewal, trnasformation – but hap,-
pening constantly with the aid of imagination, expanding 
in different directions and layers: real, potential, or utterly 
fantastical. Working with the ‘memory of the place’ seemed 
less interesting in this case, too close to a nostalgic journey 
and ‘rediscovering’ the district, with no connection with 
the present and the approaching, undefined future. It was 
more inspiring to think about the possibilities of broaden-
ing the real, visible space by further dimensions – sound or 
purely imaginative, setting invisible borders and territories, 
referring to the past and the present through non-invasive 
signals which added new potential layers of the city space. 
Thus, the starting point was an individual, subjective city 
consisting of partial experiences, memories, but also fan-
tasies, private paths, areas perceived as familiar and those 
being just discovered.

Artistic day-to-day life, political gestures and 
changes on the horizon, i.e. on the dangers en 
route

Examples of artistic action in the public space long ago 
shattered a naive belief, or rather a cultivated myth, in 
engaging naturally in a more authentic and direct dialogue 
with the audience. It is not only about the celebrated ‘mo-
ment of surprising the spectator’, ridding of the institutional 
golden cage of an art gallery, the supremacy of ‘real life’ 
over the ‘artificial’ territory of the museum. Entering the 
everyday life, which has already been mythologised in art, is 
connected with confronting the effects of artistic action on 
a place, the influence on its inhabitants, often with instru-
mentalisation on the part of those who have official or unof-
ficial power in a given territory. Frequently, the declarative 
politicisation of artistic activity is but a ‘radical chic’, to put 
it bluntly, an attractive (especially for the artistic audience) 
simulation, turning empty, formal gestures up. As Marius 
Babias writes, ‘Within the process of globalisation, art 
was given a new role as embellisher and visual coloniser of 
everyday life. (...) artists organized exhibitions and projects 
first criticized the concepts of the ‘city’ and its ‘urbanity’ 
in the 1990s, only to see them become politically instru-
mentalised and absorbed by city marketing strategists. 
They then moved on to the new political spaces of action 
within a postcolonial conception of cultural globalism that 
emerged at the beginning of the new millenium. However 
these new political spaces are deceptive – not least because 

fot. Katarzyna Kondratczyk
. Kaja Pawełek

Aleksandra Went, Alicja Karska_ Deszcz / Rain.
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dlatego, że zostały wygenerowane przez wzrost liczby bien-
nale sztuki na peryferiach, służących często jedynie zróżni-
cowaniu tożsamości. Zawsze mogą zostać konformistycznie 
wykorzystane, jako pusty gest samopotwierdzenia, bądź 
skonsumowane jako produkt w zglobalizowanej ekonomii 
kulturowej”*.
Świadomość złożonego kontekstu społecznego, obecności 
festiwalu w tej właśnie lokalizacji oraz jego roli wobec ofic- 
jalnej polityki miasta i kształtowania wizerunku Wrocławia 
jako z jednej strony miasta nowoczesnego i rozwijającego 
się, z drugiej – podkreślającego rolę kultury w tym procesie, 
stwarzała szczególny dystans w stosunku do działań bez-
pośrednio dotyczących teraźniejszości, komentujących czy 
też starających się włączyć w dyskurs o losach dzielnicy. 
Wyjście poza doraźność gestów podatnych na manipulacje, 
jednorazowych działań „prospołecznych” wynikało także

z chęci zadziałania w warstwie miasta odczuwanej przez 
wszystkich, bez podziału na artystów kształtujących czy 
komentujących cudzą codzienność, bez podziału na kilka 
publiczności (festiwalową i lokalną) czy wręcz publiczność 
i aktorów (mieszkańców). 

Językowe sample, czyli kto się boi niemieckiego

Katarzyna Krakowiak w pracy „Grosrosenloop 192 kbit/s” 
wykorzystała niewidzialną, ale dojmującą warstwę dźwię-
kową miasta – będącą łącznikiem między przeszłością 
a teraźniejszością. Instalacja, która funkcjonowała dzięki 
technologii Bluetooth i wykorzystywała prywatne telefony 
komórkowe widzów, na które były przesyłane komunika-
ty w formie plików dźwiękowych – mogących służyć jako 
dzwonki polifoniczne – odsyłała do historycznej, codziennej 
ścieżki dźwiękowej Breslau. Artystka wykorzystała język 
niemiecki, język dawnych obywateli tego miasta, ale także 
język dzisiejszych turystów, który niesie rozmaite skoja-
rzenia i jest rozmaicie interpretowany. Dodatkowo został 
wprowadzony dysonans między tytułem a treścią pracy, 
którą stanowiły fragmenty okrzyków niemieckich kibiców 

po wygranym meczu z Polską na Mistrzostwach Europy 
w piłce nożnej – nakładające się z kolei podczas otwarcia 
festiwalu na okrzyki również niemieckiej publiczności, do-
biegające z telewizyjnych transmisji finałów Euro, podczas 
którego Niemcy grały z Hiszpanią. Okrzyki te, przez fakt 
fragmentaryzacji i pokawałkowania na kilkusekundowe 
urywki, nie były jednoznacznie rozpoznawalne. Język jako 
nośnik obrazu przeszłości, jednocześnie nasycony bliżej 
niesprecyzowaną emocją nieznanych osób, pojawiał się 
w formie komunikatu odbieranego indywidualnie przez 
widzów. Podobnie jak we wcześniejszym projekcie artystki, 
„Ashaver 220”, na terenie byłego getta warszawskiego, wy-
korzystującym również technologię komórkową, wiadomość 
czy też sygnał komunikacyjny uległ pewnemu zniekształ-
ceniu, został poddany w wątpliwość na granicy budzącego 
lekki niepokój spamu. Komunikat nie pełni funkcji infor-

they are generated by inflationary art biennials in the pe-
riphery that often only serve to generate identity differen-
tiation. They can always be made compliant, as an empty 
gesture of self-assertion, or consumable, as a commodity 
inside the globalised cultural economy’*.
The awareness of a complex social context, of the presence 
of the festival in this location and its role in the official 
policy of the city and in creating the image of Wrocław 
as, on the one hand, a modern and developing city, on the 
other – emphasising the role of culture in this process, cre-
ated a peculiar distance from the actions which were directly 
connected with the present, which commented or tried 
to participate in the discussion about the history of the 
district. Going beyond the temporariness of manipulation-
prone gestures, one-time ‘prosocial’ actions, stemmed from 
the willingness to act in the city layer which is experienced 
by all, without dividing artists into those who shape or com-
ment on the everyday lives of others, without distinguishing 
several audiences (festival and local), or even an audience 
and actors (the inhabitants).

Language samples, i.e. who is afraid of german

Katarzyna Krakowiak in her work ‘Grosrosenloop 192 kbit/s’ 
used an invisible, but overwhelming sound layer of the 
city – which is the link between the past and the present. 
The installation, which worked thanks to the Bluetooth 
technology and used the audience’s private mobile phones 
which received messages in the form of sound files – which 
could be used as polyphonic ringtones – referred to the his-
toric, everyday soundtrack of Breslau. The artist used the 
German language, the language of the former citizens of 
this city, but also the language of today’s tourists, which 
carries numerous associations and is interpreted in many 
ways. Moreover, there was a dissonance between the title 
and the content of the work, which consisted of fragments 
of German fans’ shouts after their triumphant football 
match with Poland during the EURO 2008 Tournament 
– overlapping, in turn, during the opening of the festival 
with the shouts of German viewers who were watching the 
live broadcast of the German team playing the Spanish. The 
shouts, because of their fragmentarisation into several-sec-
ond pieces, were not easily recognisable. Language as the 
carrier of the image of the past, simultaneously permeated 
with an ambiguous emotion of unknown people, appeared 
as a message received individually by the audience. Like 
in the previous project of the artist, ‘Ashaver 220’, in the 
former Warsaw ghetto, which also made use of mobile tech-
nology, the message or communication signal was somehow 
distorted, questioned to become slightly anxious-arising 
spam. The message does not have an informative, esthetic 
or formal role, but is primarily intended to enhance the feel-
ing of being in a given location, marking an invisible border 
where the past overlaps with the present more intensively.

Parasitic regeneration, i.e. a city in the whale’s 
stomach

‘Paracitus Urbanum Revitalis’, a work of Grzegorz Muskała, 
an architecture graduate of Warsaw University of Technol-
ogy, was most closely related to the notion of regeneration 
in urban studies and as perceived when considering the 
future changes in the material structure of the district.  

Marius Babias, On the Strategic 
Use of Politics in the Context of 
Art, [w:] Art, City and Politics in 
an Expanding World. Writings 
from the 9th International Istanbul 
Biennial, Istanbul 2005, s. 291.

Marius Babias, On the Strategic 
Use of Politics in the Context of 
Art, [w:] Art, City and Politics in 
an Expanding World. Writings 
from the 9th International Istanbul 
Biennial, Istanbul 2005, p. 291.

Maria Kiniorska, Michalina Kostecka_akcja na marginesie SURVIVALU
/ an action on the fringe of SURVIVAL
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macyjnej, estetycznej czy formalnej, ale przede wszystkim 
służy pogłębieniu doświadczenia przebywania w określonej 
lokalizacji, zaznaczeniu niewidzialnej granicy, wobec której 
przeszłość mocniej nakłada się na teraźniejszość.

Pasożytnicza rewitalizacja, czyli miasto 
w brzuchu wieloryba

Realizacja Grzegorza Muskały „Paracitus Urbanum. Typ Re-
vitalis”, absolwenta architektury Politechniki Warszawskiej, 
była najbliżej związana z pojęciem rewitalizacji w ujęciu 
urbanistyki i w duchu myślenia o przyszłych zmianach w 
materialnej strukturze dzielnicy. Zaproponowany system 
rewitalizacji odbiegał jednak od tradycyjnej praktyki w kie-
runku biotechnologicznych spekulacji i gry z zastaną tkanką 

fot. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński
. Dagmara Hoduń
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miejską, raczej prowadząc widza w kierunku pytań o przy-
szłość tej części miasta niż oferując gotowe rozwiązania. 
Dzięki zastosowanym wizualizacjom, opartym na dwóch 
wybranych miejskich kadrach – podwórkach i kamienicach 
przed festiwalowym klubem „Kamfora” i widokiem od stro-
ny ulicy św. Antoniego, widzowie mogli prześledzić proces 
dosłownego pochłaniania budynków przez szczególnego 
pasożyta. Trudno nie dopatrzyć się pewnej ironii w fakcie, 
że pasożyt rozprzestrzeniał się w formie przyrastających 
systematycznie od czasu „zainfekowania” białych kubików, 
archetypicznej formy architektury – ale i sztuki współcze-
snej. Animacje prezentowały zmiany zachodzące w ciągu 
72 godzin – odwołując się do czasu trwania festiwalu i ob-
razując radykalną zmianę – rewitalizację totalną, opartą na 
pożarciu i wchłonięciu tego, co stare, przez supernowe, ste-
rylne i błyszczące. Pierwotna struktura dzielnicy nie została 
jednak skorodowana, nie rozpadła się – jak to zresztą dzieje 
się w rzeczywistości, czego świadkami byliśmy tu przed 
otwarciem festiwalu, kiedy stropy jednej z kamienic – ską-
dinąd lokalizacji dla prac – uległy zawaleniu. Nie była to 
więc rewitalizacja przez autodestrukcję, jaka najwyraźniej 
następuje, ale stopniowe, lecz w ostatnim stadium rozwo-
ju „pasożyta” całościowe obrośnięcie starej tkanki przez 
nową. Pytanie, czemu ma służyć pozostawienie niestabilnej 
formy wewnątrz, chybotliwej materii pierwotnej oraz czy 
może być ona szkieletem dla nowej, zdrowej tkanki w przy-
szłości? Czy dosłowne zalepienie kubikami widoku na ruinę, 
stłumienie przeszłego obrazu tych domów sprawi, że znik-
ną one bezszelestnie, czy też będą stanowić w przyszłości 
zalążek rozpadu od wewnątrz, ukrytego ogniska rozkładu?

„Krajobraz po”, czyli utrwalanie śladów  
najmniej trwałych

Przechodząc wąskim przejściem między podwórkami, 
szczególnie wieczorem, łatwo było nie dostrzec bądź do-
słownie przejść po białych, zaschniętych kroplach „Desz-
czu” Aleksandry Went i Alicji Karskiej. Trzy płaskie plamy, 
przypominające naturalne kształty kałuż, zwracały jednak 

The suggested system of regeneration differed, though, from 
the traditional practice; it followed the direction of biotech-
nological speculations and playing with the state of the city 
tissue, prompting the audience to think about the future of 
this part of the city rather than putting forward ready-made 
solutions. Thanks to the visualisations used, which were 
based on two chosen frames of the city – courtyards and ten-
ements in front of the ‘Kamfora’ festival club and the view 
from Św. Antoniego Street, the audience could follow the 
process of literal devouring of buildings by a peculiar para-
site. It is impossible not to see a kind of irony in the fact that 
the parasite spread in the form of systematically growing, 
from the moment of ‘infection’, white cubes, the archetypical 
form of architecture – but also of the contemporary art. The 
animations presented changes over the period of 72 hours 
– referring to the duration of the festival and depicting a 
radical change – total regeneration, based on devouring and 
absorbing the old by the supernew, sterile and shiny. But the 
original structure of the district was not corroded, did not 

fot. Katarzyna Kondratczyk
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uwagę szczególnym kolorem i materiałem – stwardniałym 
woskiem. Minimalizm formalny z jednej strony napotykał 
figuratywne skojarzenie, kwestionowane jednak przez sur-
realistyczną puentę – wyobrażenie zakonserwowanych kro-
pel, z których jakby zdjęto formę w rzeźbiarskim procesie. 
Sam gest utrwalania efemerycznego stanu miasta – chod-
nika zalanego deszczem – jakby spowalnia rytm biologiczny 
miejskiego ekosystemu, zachowuje to, co tylko chwilowe, 
włącza naturę w obraz architektonicznej struktury stworzo-
nej od początku do końca sztucznie, po to tylko, by zamienić 
ją w symulację na granicy żartu. Jednocześnie przywołuje 
też inne obrazy, jak przeskalowane krople wosku ze świec 
we wnętrzach kościołów, palące się dostatecznie długo, by 
spłynąć na marmurową posadzkę i na niej zastygnąć. Przy 
całej zwykłości i skromności instalacji na szarym betono-
wym podłożu, w jej regularności na granicy wysublimowa-
nej estetyki i czystego przypadku, ukryty był sygnał dla 
wyobraźni widzów, przenoszący ich w przeszłość, ale także 
w sferę spekulacji.
Z kolei „Obieg zamknięty”, rozbrzmiewający niepokojącą cyr-
kulacją ruchu wody napełniającej i odpływającej ze zrujno-
wanego basenu, podkreślaną przez dźwięk muzyki, wpisy-
wał się doskonale w swoją lokalizację na podwórku studni, 
gdzie mógł być oglądany zarówno z niewielkiej odległości, 
jak i z korytarzy domu na wyższych piętrach. Nieustający 
proces przepływu, wzbierania i opadania, symetria wido-
ku pośród nadwątlonej materii architektury wprowadzały 
element podskórnego napięcia, wiecznie utrzymywanego 
w określonych granicach bezpieczeństwa, ale oddziałujące-
go samym swoim niespokojnym i nieracjonalnym pulsem.
Wspólną cechą projektów Grzegorza Muskały, Katarzyny 
Krakowiak oraz Aleksandry Went i Alicji Karskiej – przy ich 
indywidualnej różnorodności – była lekkość gestu działania 
chwilowego, łatwo mogącego umknąć uwadze, niewielkie-
go fragmentu, który można pominąć, ale też bliżej zbadać 
w skali indywidualnej, często bardzo osobistej, jak w wy-
padku komunikatów komórkowych trafiających bezpośred-
nio do poszczególnych osób.

Wspólnota, która nadchodzi?

Wobec postępującej od lat dziewięćdziesiątych „biennali-
zacji” sztuki i „festiwalizacji” kultury przez coraz większą 
liczbę imprez o dużej skali, przeznaczonych dla turystów**, 
można kwestionować konieczność organizowania kolejnych 
artystycznych kumulacji działań. Warto jednak zauważyć 
dość szczególny moment, który wytworzył się w ostatnich 
latach w Polsce pośród festiwalowych spotkań nie tylko 
publiczności sztuk wizualnych, ale także innych dziedzin 
kultury – to moment bardzo istotny ze względu na zaan-
gażowanie samej publiczności, kontakt odbiorców ze sobą 
nawzajem w kontekście kultury i ich przyszłej aktywności 
społecznej. Kultura i sztuka stały się nie tylko terytorium 
elitarnej kontemplacji, ale zaczęły ogniskować widzów 
we wspólnym doświadczeniu – mającym, jakkolwiek by to 
przesadnie nie brzmiało, charakter doświadczenia wspól-
notowego. Pozostaje mieć nadzieję, że to moment nie na 
drodze do biernej konsumpcji nadprodukcji kultury, ale etap 
w kierunku samoświadomego współuczestnictwa.

Jesko Fezer, Mathias Heyden, The Ambivalence 
of Participation and Situational Urbanism, 
[w:] Urban/Act. A Handbook for alternative practice, 
eds. aaa-PEPRAV, Paris 2007, p. 329.

break apart – as it happens in reality, what we witnessed here 
before the opening of the festival, when the ceilings of one of 
the tenements – otherwise a location for works – collapsed. 
Therefore, it was not regeneration through autodestruction, 
which is apparently in progress, but gradual, even though in 
the last stage of the development of the ‘parasite’ complete, 
covering of old tissue with new one. The question is, why 
should the unstable form inside, the shaky primeval matter, 
be left, and can it become the skeleton for a new, healthy 
tissue of the future? Will literal covering of the sight of a 
ruin with cubes, suppressing the past image of these houses, 
cause their noiseless disappearance, or will they become in 
the future the germ of disintegration from the inside, a hid-
den hotbed of decay?

‘Landscape after’, i.e. preserving the least du-
rable traces

When walking through a narrow passage between yards, 
especially in the evening, it was easy not to see or literally 
step on white, caked drops of Aleksandra Went and Alicja 
Karska’s ‘Rain’. Three flat stains, resembling the natural 
shapes of puddles, drew attention through their peculiar 
colour and material – solid wax. Formal minimalism trig-
gered figurative associations, though questioned by a sur-
realist message – imagining preserved drops, as if devoid 
of form in the process of sculpting. The sole gesture of 
preserving the ephemeral state of the city – a pavement 
covered with water – as if slows down the biological rhythm 
of the urban ecosystem, retains the temporary, incorporates 

nature in the image of an architectural structure created 
artificially from the very beginning, only to change it into 
a simulation on the edge of a joke. Simultenously, it evokes 
other images, like overscaled drops of wax of candles in 
churches, which burn long enough to flow on the marble 
floor and freeze. With all the ordinariness and modesty of 
the installation on grey, concrete ground, in its regularity on 
the edge of sublime esthetics and pure chance, there was 
a hidden signal for the audience’s imagination, which trans-
ported them back into the past, but also into the sphere of 
speculation.
‘Circulation’, on the other hand, which resounded with an 
unsettling murmur of water filling in and leaking out of 
a ruined swimming pool, emphasised by music, became an 
inherent part of its location in a narrow courtyard, where 
it could be watched both from close distance and from the 
corridors on higher floors. The ceaseless process of flowing, 
rising and falling, the symmetry of the view among enfee-
bled architecture introduced an element of inner anxiety, 
kept within defined limits of safety, but influencing the 
audience through its unsetlling and irrational pulse.
The common feature of Grzegorz Muskała, Katarzyna 
Krakowiak’s and Aleksandra Went, Alicja Karska’s 
projects – with all their individual differentiation – was the 
lightness of a gesture of momentary action, which could 
easily escape the attention, a little fragment which can be 
omitted, but also examined in detail in an individual scale, 
often very personal, like in the case of mobile messages 
reaching directly every person.

A community which is coming?

In view of the ongoing, since 1990s, ‘biennialisation’ and 
‘festivalisation’ of art through a growing number of large-
scale events aimed at tourists**, the necessity of organising 
new accumulations of artistic actions can be questioned. 
A peculiar moment which has emerged in recent years in 
Poland, among the numerous meetings of not only visual 
art audiences, is worth noticing; a moment of utmost im-
portance due to the involvement of the audiences them-
selves, their mutual contact in the context of culture and 
their future social activity. Culture and art have become not 
only a territory of elite contemplation, but they started to 
gather spectators in a joint experience – which has, no mat-
ter how exaggerated it sounds, the features of a communal 
experience. We should only hope that it is not a moment on 
the way to passive consumption of cultural overproduction, 
but a stage towards self-aware participation.

fot. Łukasz Paluch
. Katarzyna kondratczyk

Jesko Fezer, Mathias Heyden, The Ambivalence 
of Participation and Situational Urbanism, 
[w:] Urban/Act. A Handbook for alternative practice, eds. 
aaa-PEPRAV, Paris 2007, s. 329.
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33.

33. 
Aleksandra Went, 
Alicja Karska
Deszcz / Rain.

34.
Ewelina Ciszewska,
Monika Konieczna
Ani żadnej rzeczy, która jego jest...
/ You Shall Not Covet...

35. 
Rafał Jakubowicz
Stoosiemdziesiąt i coś
/ Onehundredeightysomething.

36. 
Daniela Tagowska
Lore ipsum / Lore Ipsum.

37. 
Grupa Gruba Najgorsza
Hyc, hyc – uciekaj 
/ Hop, Hop and Away.

38. 
Karolina Kowalska
Survival / Survival.
Stock / Stock.

39. 
Paweł Kowzan
Bez tytułu / Untitled.

40. 
Marcin Fajfruk
Ostatnia niedziela / The Last Sunday.

41. 
Dominika Łabądź
Pocztówki / Postcards.

42.
Jerzy Kosałka
Jest bosko! / It Is Brilliant!

W wąskim przejściu między kamienicami i podwórkami pojawiły się białe woskowe kałuże, tworzące minimalistyczną 
instalację Aleksandry Went i Alicji Karskiej. W sytuacji konfrontacji z widzami – zmuszonymi do przejścia obok, czy wręcz 
przez zastygłe formy – wyodrębniona z miejskiej przestrzeni lokalizacja zapewniała jednocześnie bezpośrednią, niemal 
intymną relację z publicznością. Kontrastujące z szarym betonowym podłożem obiekty z jednej strony zwracały uwagę 
organiczną formą, przypominającą rzeczywiste kałuże czy przeskalowane krople. Purystyczna biel wosku stwarzała jed-
nak natychmiastowy dysonans, wprowadzając element sztuczny, budujący dystans wobec naturalnej, znajomej formy. 
Tytuł pracy, sugerujący konkretne skojarzenia, kierował wyobraźnię widzów bardziej ku figuratywnemu obrazowi niż 
zamykał ją w abstrakcyjnej, samoistnej formie. Jednocześnie wykorzystany materiał otwierał kolejne obszary interpre-
tacji – w kontekście Dzielnicy Czterech Świątyń – obejmujące choćby asocjacje z woskiem z wotywnych świec, zastygłym 
na kościelnej posadzce. Utrwalone krople czy też kałuże gładko zastygłe na chodniku wiążą się również z przeniesie-
niem tego, co zazwyczaj w mieście poddawane jest procesowi zachowywania – budynków, ulic, „twardej” historycznej 
materii – na „miękkie”, nietrwałe i krótkotrwałe stany – pojawiające się i znikające z miejskiego pejzażu.

Kaja Pawełek

(pol.)

In a narrow passage between tenements and yards, white wax puddles appeared. They 
were Aleksandra Went and Alicja Karska’s minimalist installation. When the public were 
confronted with the installation – made to walk around, or even step above the frozen 
forms – the location extracted from the city space enabled direct, almost intimate rela-
tion. The objects, which contrasted with grey, concrete ground, on the one hand attracted 
attention through their organic form, which resembled real puddles or giant drops; on 
the other, the pristine whiteness of wax caused dissonance, introduced an element of 
artificiality which created distance from the natural, familiar form. The title, which trig-
gered definite associations, directed the public’s imagination to a figurative image rather 
then close it in abstract, self-contained form. Simultaneously, the material used opened 
up new areas for interpretation – in the context of the Four Temples District – including 
associations with votive candle wax on the church floor, for example. Solid drops or pud-
dles frozen smoothly on the pavement are also connected with the transfer of what is 
usually subject to the process of preservation in the city – buildings, streets, ‘hard’ historic 
substance – to ‘soft’, volatile and short-lasting states, which appear and vanish from the 
city’s landscape.
 
Kaja Pawełek

(eng.)Aleksandra Went, 
Alicja Karska
Deszcz / Rain. 
instalacja [wosk] / installation [wax]
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fot. Sebastian Stypczyński
. Łukasz Paluch

kurator / curator: Kaja Pawełek
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Uczta cygańska czy uczta romska?
Naprawdę kradną dzieci?
Romowie mieszkający we wrocław-
skiej Dzielnicy Czterech Świątyń po-
zwolili zaprosić się na ucztę. Przejście 
klasztorne ojców paulinów stało się 
królewskim pokojem przygotowa-
nym na wykwintną ucztę, do której 
usługiwałyśmy.

Ewelina Ciszewska,
Monika Konieczna

(pol.)

Gypsy feast or Romani feast?
Do they really steal children?
The Romani people who live in the 
Four Temples District in Wrocław 
let us invite them to a feast. The 
Pauline Fathers’ monastic passage 
became a royal room prepared to 
a feast we served at.

Ewelina Ciszewska,
Monika Konieczna

(eng.)
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fot. Łukasz Paluch
. Sebastian Stypczyński
. Justyna Fedec

Ewelina Ciszewska,
Monika Konieczna 
Ani żadnej rzeczy, która jego jest...
/ You Shall Not Covet...
performance / performance

78
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35.

36.

W zaułku na tyłach kościoła św. Antoniego stoi ściana, zza której migo-
cze projekcja. Stając na pustaku i zerkając za przegrodę, można zaspokoić 
ciekawość. Zobaczy się wtedy film, na którym kolejni przechodnie wchodzą 
na kamień przy ogrodzeniu, żeby ujrzeć, co się dzieje na zasłoniętym placu 
budowy. Artysta sfilmował tę sytuację ukrytą kamerą na ulicy w Poznaniu.
Widzowi zostaje przedstawione fałszywe odbicie – podglądana sytuacja 
ulega powtórzeniu, zanim jeszcze o niej wiemy: już w samym geście wejścia 
do instalacji.
Absurdalny humor tej pracy to jedna z warstw sensu. Pudełkowa konstruk-
cja odsyła do sytuacji odbiorcy wobec dzieła sztuki, które ukazuje tylko frag-
ment tego, co niewidzialne. W pracę jest wpisana nieskończoność oglądu.

Adrianna Prodeus

(pol.)

In a side street at the back of St. Anthony’s church there is a wall, be-
yond which the glittering of film is visible. In order to satisfy the curios-
ity, it is necessary to step on a brick and peek beyond the wall. Then one 
will see a film in which passers-by step on a stone by a fence to see what 
is happenning on a covered building site. The artist shot this situation 
with a hidden camera in a street in Poznań. The viewer is presented with 
a false reflection – the peeked situation has been repeated even before 
we know about it: in the gesture of entering the installation itself.
The absurd humour of this work is just one of the layers of its sense.  
The box construction refers to the audience’s situation when encounter-
ing a work of art which shows only a fragment of the invisible. The infin-
ity of perception is included in the work.

Adrianna Prodeus

(eng.)

Rafał Jakubowicz
Stoosiemdziesiąt i coś 

/ Onehundredeightysomething. 
wideoinstalacja / video installation
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Daniela Tagowska
Lore ipsum / Lore Ipsum.
instalacja / installation

ściana kamienicy w przejściu od ul. św. Antoniego 
/ wall of the tenement in the passage from św. Antoniego Street

„Lore ipsum” to instalacja świetlna wykorzystująca tablicę 
LED. Dla ujawnienia jej sensu niezbędny jest kontekst 
zabudowy sakralnej. Tyły barokowej plebanii kościoła 
ojców paulinów reprezentują „zaplecze” nie tylko instytucji 
Kościoła katolickiego, ale także europejskiej duchowości. 
Wyświetlane sentencje są mieszanką zakorzenionych 
w kulturze zwrotów, haseł reklamowych i informacyjnych. 
Pojawiające się i szybko znikające świetlne fantomy słów 
pozwalają wydobyć coraz to nowsze znaczenia...

Daniela Tagowska

(pol.) ‘Lore Ipsum’ is a sound installation which uses LED dis-
plays. In order to bring out its message, a context of sacral 
buildings is necessary. The back of the Paulini Fathers’ 
baroque presbytery represents the ‘back’ of not only a 
catholic church institution, but also European spirituality. 
The sentences displayed are a mixture of phrases, slogans 
and pieces of information which are deeply-rooted in the 
culture. Light phantoms of words which appear and disap-
pear very fast enable us to find new meanings.

Daniela Tagowska

(eng.)

fot. Katarzyna Kondratczyk
. Łukasz Paluch
. Justyna Fedec
. Sebastian Stypczyński

kurator / curator: Adrianna Prodeus
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38.

37.

Na podwórku klubu „Kamfora”, przy śmietnikach, znalazł 
się film. Pokazywał dziewczynki skaczące na skakance. 
Były to zawody sportowe, zawodniczki poruszały się nie-
zwykle szybko. Ich koncentracja na wykonywanej czyn-
ności powodowała wrażenie spotęgowanego absurdu. 
Były niewolnicami skakanki, z drugiej zaś strony – mówi-
ły o wykorzystaniu niewinnej zabawy do merkantylnych 
celów. Na klatce schodowej znalazły się trzy lightboksy 
z cyklu Stock. Pokazane zostały postaci symbolizujące 
dzisiejsze czasy, kosmopolitycznych pracowników korpo-
racji. W szarych garniturach pojawili się mężczyzna, ko-
bieta i chłopiec. Wszyscy na tle bezosobowej, nowocze-
snej architektury. Niby nieskazitelni, jakby wzięci prosto 
z reklamy, ale wszyscy jakoś „uszkodzeni”, niesławiący 
wcale sukcesu, bo podbite oczy, krew płynąca z nosa, czy 
dziecko czytające opracowania giełdowe nie stanowią 
pochwały cywilizacji, którą w Polsce przyjmowaliśmy 
do tej pory raczej bezkrytycznie, co symbolizują także 
zmiany zachodzące w Dzielnicy Czterech Świątyń.

Magda Ujma

(pol.)

In the yard of the Kamfora club, next to the dustbin, 
a film was played. It showed little girls skipping. 
It was a sports competition, the contestants were 
moving very fast. Their focus on the action perfor-
med caused the feeling of massive absurdity. They 
were slaves to the skipping rope, but on the other 
hand – they were talking about using the innocent 
play for commercial reasons. Three lightboxes from 
the ‘Stock’ cycle were put in a stairwell. People sym-
bolising our times, cosmopolitan workers of a corpo-
ration were shown. A man, a woman and a boy in grey 
suits appeared. Against a background of impersonate, 
modern architecture. Irreproachable at first sight, as 
if taken from a commercial, but somehow ‘damaged’, 
since a black eye, bleeding nose, or a child reading 
stock exchange news can hardly be taken for a praise 
of civilisation which we in Poland have accepted uncri-
tically so far, which can be also symbolised by changes 
happening in the Four Temples District. 

Magda Ujma

(eng.)

Karolina Kowalska
Survival / Survival. wideo/ video

Stock / Stock. lightbox / lightbox
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Grupa Gruba Najgorsza
Hyc, hyc – uciekaj / Hop, Hop and Away.
performance / performance

teren całego przeglądu / the entire area of the review 

Przestrzeń przeglądu SURVIVAL zosta-
ła zakłócona przez niecodzienny duet, 
który, podczas zdającej się nie mieć końca 
gonitwy, pozostawiał za sobą plamy krwi 
i kreślone sprejem pajęczyny, infekując 
tkankę miejską i burząc spokój Bogu ducha 
winnych przechodniów.
Jaki był powód tego zamieszania? – wszyst-
kiemu winien kryzys współczesnej sztuki.
To dlatego serce Matejki krwawi. Czemu 
goni go Spiderman? A czemu nie? Czy 
lepszy byłby Batman, Superman albo nasz 
As? Nie sądzę. Matejkę ogarnia ten sam 
paniczny strach na widok każdego wytworu 
kultury masowej. Mistrz ucieka, lecz przed 
tym, przed czym uciec się nie da. Spider-
man triumfuje i aby to podkreślić, znaczy 
pajęczynami ściany, zdając się mówić:  
„Tu też już byłem”.

Katarzyna Borowska

(pol.)

The space of the SURVIVAL review was disturbed by an 
unusual duet, who in a seemingly endless chase left blood 
stains and sprayed spider webs behind them, infecting 
the city tissue and shattering the passers’-by calmness to 
pieces. 
What was the reason of all this fuss? – the crisis of contem-
porary art is to blame.
So why Matejko’s heart is bleeding? Why is Spiderman chas-
ing him? Why not? Would Batman, Superman or our Polish 
Ace be any better? I don’t think so. Matejko is equally panic- 
-stricken at every manifestation of mass culture. The master 
is running away, but he is running away from what you can’t 
run away from. Spiderman is triumphing and to show it, he 
leaves spider webs on the walls, as if to say: ‘I was here too’.

Katarzyna Borowska

(eng.)

fot. Agata Stolarska
. Sebastian Stypczyński
. Łukasz Paluch

kurator / curator: Magda Ujma
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Paweł Kowzan, znany także jako dwaesha, 
to twórca zainteresowany działaniami 
z pogranicza sztuki i socjologii. Niezbędnym 
uczestnikiem jego artystycznych doświad-
czeń jest człowiek i jego reakcje. W ramach 
przeglądu pragnął on stworzyć interdyscy-
plinarną przestrzeń opartą na wzajemnej 
współpracy. Stworzył nie tylko miejsce 
spotkań, nawiązujące do licznie znajdujących 
się w okolicy klubów, lecz także niecenzuro-
waną przestrzeń twórczą. Wpisując swoje 
działania w pole sztuki i wykorzystując 
jej autonomię, podjął próbę przywrócenia 
dzielnicy możliwości organizowania zgroma-
dzeń oraz uzyskania dla nich przychylności 
społecznej i prawnej.

Anna Wojtuń

(pol.)

Paweł Kowzan, who is also known as dwaesha, 
is an artist interested in actions on the border of 
art and sociology. A human being and his reac-
tions are an indisposable participant in his artis-
tic experiments. Within the review, he intended 
to create an interdisciplinary space based on 
joint cooperation. He created not only a meeting 
place, referring to numerous clubs in the neigh-
bourhood, but also an uncensored artistic space. 
Operating in the field of art, using its autonomy, 
he attempted to bring the district back the 
possibility of assembly and he made a step to 
winning social and legal favour for them.

Anna Wojtuń

(eng.)

Paweł Kowzan
Bez tytułu / Untitled. 
instalacja / performance 
/ installation / performance
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fot. Justyna Fedec
. Sebastian Stypczyński
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41.

Budynek, w którym zrealizowałem instalację, miał, moim zda-
niem, trzy ciekawe konteksty: nikt nie wiedział, do czego służył, 
nikt na ten zniszczony obiekt nie zwracał uwagi (mimo sąsiedz-
twa znanego klubu), a jego istnienie miało być zakończone 
dwa dni po przeglądzie SURVIVAL. Z tego ostatniego wziął się 
tytuł realizacji – „Ostatnia niedziela” – który również podkreśla 
parasentymentalny klimat instalacji. Praca po zmroku „zaanek-
towała” swoją atmosferą dziedziniec klubu festiwalowego, 
magnetycznie przykuwając uwagę i po raz ostatni manifestując 
fizyczne istnienie budynku.

Marcin Fajfruk

(pol.)

The building in which I realised the installation had three inter-
esting, in my opinion, contexts: nobody knew what it was used 
for, nobody paid any attention to this ruined object (in spite of 
the proximity to a known club), and its existence was supposed 
to finish two days after the SURVIVAL review – hence the title, 
which also emphasises the parasentimental character of the in-
stallation. After dusk the work ‘took over’ the yard of the festival 
club, magnetically attracting attention and manifesting, for the 
last time, the physical existence of the building.

Marcin Fajruk

(eng.)

m
ał

y 
m

ag
az

yn
 n

a 
dz

ie
dz

iń
cu

 k
lu

bu
 fe

st
iw

al
ow

eg
o 

/ 
sm

al
l w

ar
eh

ou
se

 in
 th

e 
ya

rd
 o

f t
he

 fe
st

iv
al

 c
lu

b

Autorka umieściła w miejskiej przestrzeni stoisko z pa-
miątkami (o tej porze roku wyrastają one jak grzyby po 
deszczu), z którego rozprowadzała pocztówki z widokami 
dzielnicy objętej programem przeglądu SURVIVAL. Tury-
styczne pamiątki – pocztówki z zachowanym standar-
dowym zlepkiem kilku zdjęć, z których zostały usunięte 
świątynie, symbole dzielnicy – budziły zaciekawienie 
widzów, zwłaszcza że rozprowadzano je w Dzielnicy Czte-
rech Świątyń, a więc w miejscu, w którym szczególną 
wagę przywiązuje się do zagadnienia tolerancji religijnej.

prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

(pol.)

The author put up a souvenir stall in the city space 
(they pop up like mushrooms at this time of the year), 
which she used to distribute postcards with the views 
of the district where SURVIVAL was taking place. Tour-
ist souvenirs – postcards, with a typical set of several 
photographs, but with the temples, which represent the 
district, removed – aroused curiosity, ecpecially because 
they were distributed in the Four Temples District, i.e. 
a place where religious tolerance is especially important.

prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

(eng.)
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Dominika Łabądź
Pocztówki 

/ Postcards.
akcja / action

Marcin Fajfruk
Ostatnia niedziela / The Last Sunday. 

instalacja / installation
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42.

Jeden z najciekawszych 
artystów pokolenia LUXUSU. 
Bezpretensjonalny, ironiczny, 
przewrotny. Wymowność 
jego prac nie zawiodła i tym 
razem. Firmowy zeppelin, 
opatrzony lapidarnym ko-
mentarzem „Jest bosko!”, po 
zmaganiach z nieprzychylnym 
wiatrem i oporną strukturą 
wewnętrzną, ostatecznie 
wzbił się w powietrze.

Anna Wojtuń

(pol.)

One of the most interesting 
artists of the LUXUS genera-
tion. Unpretentious, ironic, 
cunning. The meaningfull-
ness of his works was visible 
this time, too. His Zeppelin, 
with a succinct comentary  
‘It Is Brilliant’, having de-
feated unfavourable weather 
conditions and stubborn 
internal structure, eventually 
rose up in the air.

Anna Wojtuń

(eng.)

Jerzy Kosałka
Jest bosko! 
/ It Is Brilliant! 
instalacja / installation
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Podczas szóstej edycji przeglądu SURVIVAL teraźniejszość 
wrocławskiej Dzielnicy Czterech Świątyń nierozerwalnie 
splatała się z jej przeszłością. Prace Karoliny Freino („Po-
słuchaj to do Ciebie”) i Moniki Drożyńskiej („Znak”) nawią-
zywały bezpośrednio do tragicznego zdarzenia sprzed kilku 
stuleci – wybuchu wieży prochowej zlokalizowanej przy ulicy 
Pawła Włodkowica. Realizacje Ivo Nikicia i Pawilonu Stabil-
nej Formy otworzyły dla mieszkańców Wrocławia synagogę 
„Pod Białym Bocianem”. Praca Kamila Kuskowskiego z cyklu 
„Antysemityzm wyparty” obnażyła trwanie skrupulatnie 
wypieranych i pokrywanych warstwami świeżej farby śladów 
(czy tylko śladów?) zadawnionych podziałów i wykluczeń. 
Maja Wolińska w realizacji wideo „Nieprzeczytane” odwoła-
ła się z kolei – to jeden z możliwych tropów – do dramatycz-
nych doświadczeń ludzi pokolenia drugiej wojny światowej 
i wielkich przesiedleń.

Począwszy od pracy Rafała Jakubowicza „Stoosiemdziesiąt 
i coś”, o lekkim, humorystycznym zabarwieniu, przez per-
formance Marii Porzyc („Survival”), który zapraszał widzów 
do współuczestniczenia w osobistych doświadczeniach 
artystki, aż do realizacji Eweliny Ciszewskiej i Moniki Ko-
niecznej „Ani żadnej rzeczy, która jego jest...”, szósta edycja 
przeglądu SURVIVAL była swego rodzaju pozytywnie pojmo-
wanym „podglądaniem”, przekraczaniem barier – od archi-
tektonicznych po mentalne i społeczne. Stał się tym samym 
protestem wobec zaniedbywania we Wrocławiu, w polskich 
miastach w ogóle, tak zwanej intersubiektywnej przestrzeni, 
w której mogą się rodzić więzi i międzyludzkie porozumie-
nie – bywa, że ważniejsze od nich stają się fasady kamienic.

SURVIVAL 2008 ujawnił wielki potencjał Dzielnicy Czterech 
Świątyń, wyrastający na fundamencie jej niebanalnych 
losów. Pokazał, że wszelkie rozważania o przyszłości w jej 
granicach powinny się wiązać z odniesieniem do przeszłości 
wciąż sączącej się z murów. Złożona struktura społeczna, 
kulturowa, religijna, także ekonomiczna tego szczególnego 
obszaru upomina się o coś, co moglibyśmy określić jako ruch 

Michał Bieniek

BETTER 
CITY 
BETTER 
LIFE?

(pol.)

During SURVIVAL 6 the here and now of the Four Temples 
District in Wrocław overlapped with its past. The works of 
Karolina Freino (‘Listen It’s For You’) and Monika Drożyńska 
(‘The Sign’) referred directly to a tragic event from ages 
ago – an explosion of a gunpowder depot situated at Pawła 
Włodkowica 6. The projects of Ivo Nikić and the Pavilion of 
Stable Form made the White Stork Synagogue available to 
the inhabitants of Wrocław. Kamil Kuskowski’s work from 
the series ‘Antisemitism Denied’ revealed the continuous 
existence of carefully denied and hidden under fresh paint 
traces (only traces?) of inveterate divisions and exclusions. 
In her video project ‘Unread’, Maja Wolińska referred, in 
turn – it is just one of possible interpretations – to dramatic 
experiences of the World War II generation and the first 
repatriation.

From Rafał Jakubowicz’s ‘Onehundredeightysomething’, 
a light, humour-tinged work, through the performance of 
Maria Porzyc (‘Survival’), which invited the audience to 
participate in the artist’s personal experiences, to Ewelina 
Ciszewska and Monika Konieczna’s work ‘You Shall Not 
Covet...’, SURVIVAL 6 was a kind of positively-understood 

(eng.) ‘voyerism’, overcoming of the barriers – from architectural 
to mental and social. Therefore, it has become a form of 
protest against neglecting, in Wrocław and in other Polish 
cities, the so-called intersubjective space, where bonds and 
inter-human understanding are born – as it happens, fa-
cades of tenements become more important.

SURVIVAL 2008 revealed an enormous potential of the Four 
Temples District, which stems from its unique history. It 
showed that all discussion about the future within its bor-
ders should refer to the past, which radiates from every wall. 
A complex social, cultural, religious, as well as economic 
structure of this peculiar place calls for something that can 
be described as a movement against denial. In this context, 
the history of Hubert Czerepok’s work seems especially 
interesting. A ribbon of wrought iron with an inscription

BETTER
CITY,
BETTER 
LIFE?

przeciw wypieraniu. W tym ujęciu szczególnie ciekawie ry-
suje się historia pracy Huberta Czerepoka. Wstęga z kutego 
metalu przedstawiająca napis „Nie tylko dobro przychodzi 
z góry” nawiązywała formą do napisów umieszczanych nad 
bramami wjazdowymi do niemieckich obozów koncentra-
cyjnych (między innymi Auschwitz: „Arbeit macht frei”). 
Została w związku z interwencją rabina zdjęta w przeddzień 
otwarcia szóstej edycji przeglądu SURVIVAL i w konse-
kwencji uznana przez media i część odbiorców za skanda-
lizującą. Greckie słowo „skandalon” oznacza zgorszenie 
lub – zgodnie z interpretacją zaproponowaną przez René 
Girarda – „tego, przez którego przychodzi zgorszenie” (René 
Girard, „Początki kultury”). Chodzi tutaj o zgorszenie będące 

fot. Łukasz Paluch
. Katarzyna Kondratczyk
. Paweł Woźniak



wynikiem zwrotu przeciwko tabuizacji i wyparciu (w tym 
wypadku także przeciw monopolizacji tematu zagłady przez 
niektóre środowiska), a więc o zgorszenie, które jest nie-
odłącznym elementem mozolnego procesu uświadamiania 
wypartych treści i neutralizowania groźby w nich zawartej. 
Czerepok i Kuskowski, poza odniesieniem do interesujących 
ich zagadnień (rys „teologiczny” w pracy Czerepoka, polski 
antysemityzm u Kuskowksiego), obnażają, bardziej lub 
mniej świadomie, prawdopodobnie największe tabu: sam 
mechanizm wypierania.

Hasło zbliżającej się wystawy Expo 2010 w odległym Szan-
ghaju, jednej z największych i najdynamiczniej rozwijających 
się metropolii świata, będzie brzmiało: „Better city, better 
life”. Być może jednak motto brzmiące „Better life, better 
city” trafniej określałoby kierunek, który należy – nie tylko 
w Szanghaju – przyjąć. Atrakcyjna, pulsująca i obfitująca 
w tysiące bodźców teraźniejszość współczesnych miast 
ogranicza aspiracje poznawcze ich mieszkańców, zawęża 
niebezpiecznie pola widzenia, prowadząc w konsekwencji 
do powielania błędów. A przecież rozrzucone po całym  
świecie miejsca w rodzaju wrocławskiej Dzielnicy Czterech 
Świątyń to nie tylko zbiory odrapanych, brudnych fasad, 
które należy odmalować. To przede wszystkim przestrzenie 
obciążone i wypierane, przestrzenie zapalne. Ich złożone 
i trudne losy stanowią lekcję, z której warto byłoby, nim po-
kryjemy je szczelnie świeżą farbą, choć w części skorzystać.

‘Not only goodness comes from heaven’ referred, through 
its form, to inscriptions put above gateways to Nazi con-
centration camps (especially Auschwitz: ‘Arbeit macht 
frei’). Because of the rabbi’s intervention, it was removed 
one day before opening SURVIVAL 6 and, in consequence, 
came to be considered by media and part of the audience 
as scandalous. The Greek word ‘skandalon’ means offence 
or, as René Girard proposed, ‘he who brings offence’ (René 
Girard, ‘Dialogues on the Origins of Culture’). In this case, it 
is offence resulting from protest against tabooisation and 
denial (also against the monopolisation of Shoah by some 
environments), i.e. offence which is inherent to the labori-
ous process of raising consciousness of denied contents and 
neutralising the threat in them.Czerepok and Kuskowski, 
apart from referring to issues which interest them (the ‘the-
ological’ feature in Czerepok’s work, Polish antisemitism in 
Kuskowski’s), reveal, more or less consciously, the probably 
biggest taboo: the mechanism of denial itself.

The motto of the approaching Expo 2010 exhibition in far-
away Shanghai, probably one of the biggest and fastest-
growing metropolies of the world, will be: ‘Better City, Better 
Life’. But maybe the motto ‘Better Life, Better City’ would 
define the direction which should be adopted – not only 
in Shanghai – more appropriately. Attractive, vibrant and 
stimulating present of contemporary cities limits cognitive 
aspirations of their inhabitants, narrows the field of vision 
dangerously, leading in consequence to repeating the same 
mistakes. After all, places like the Four Temples District, 
scattered around the world, are more then just sets of dilap-
idated, dirty facades which need painting. They are primarily 
burdensome and denied areas, explosive areas. Their com-
plex and difficult histories are a lesson worth taking before 
we cover them completely with new paint.
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Anna Kołodziejczyk

Czego kurator szuka w mieście?

Sytuowanie działań artystów w przestrzeni publicznej 
inicjuje zjawiska, które można określić mianem „miejskiej 
akupunktury”. Poszukiwanie lokalizacji dla przeglądu od-
bywa się według podobnego tropu: musi mu towarzyszyć 
odczucie, że dane miejsce to może ujawnić zarówno swoją 
słabość, jak i potencjał. Powinno też być przede wszystkim 
obszarem żywym, przestrzenią krzyżowania się wielu ocze-
kiwań i potrzeb. Miejską akupunkturą staje się wtedy eks-
ponowanie zastanego wycinka miasta z całym ładunkiem 
występujących w nim relacji, emocji i perspektyw.
Wybierając co roku inny fragment miasta, docieramy do róż-
nych aspektów danej lokalizacji. Pozostawia to wiele miej-
sca na improwizację, ugruntowanie lub zmianę własnych 
przekonań, każe stawiać pytania o sens sztuki, daje szansę 
sprawdzenia jej nośności, komunikatywności, znaczenia.
Wiadomo jednocześnie, że teren jednorazowych działań 
artystycznych do kogoś należy, wkraczamy zatem na obszar 
własności prawnej i mentalnej, stykamy się z zagadnieniem 
obywatelstwa.

Czego sztuka szuka w mieście?

Sztuka wychodząca poza instytucje wystawiennicze może 
budzić podejrzenia – czego tak naprawdę poszukuje w tak 
nieelitarnym miejscu, pozbawiona swojego podstawowego 
kontekstu (instytucji)? Zwłaszcza że, jak zauważa Anna 
Maria Potocka, przestrzeń publiczna wcale nie deklaruje za-
proszenia dla sztuki, raczej sama jest stroną, która próbuje 
stać się częścią życia publicznego.
Istotą przeglądu SURVIVAL jest sumowanie pewnych do-
znań w obrębie wybranego wycinka miasta. Czy jednak tylko 
artystycznych? Grzegorz Dziamski traktuje sztukę publiczną 
jako swego rodzaju continuum, przebiegające od estetyki 
do polityki. W tym ujęciu sztuka w przestrzeni publicznej 
staje się społecznym działaniem (polityką), które ma swój 
wymiar estetyczny. Cienka jest granica między prawdziwie 
upojną sztuką a eksperymentem z pogranicza socjologii.
Artyści decydujący się na działanie w takim obszarze powin-
ni być świadomi potencjalnej ignorancji odbiorcy w kwestii 
pojmowania autorstwa. Sztuka w przestrzeni publicznej czę-

sto się maskuje, by z zaskoczenia dotrzeć do swojego widza. 
Artysta tworzy nijako dla odbiorcy masowego, a zignorowa-
nie potencjalnych trudności wynikających z „masowości” 
sztuki publicznej przesądza o sile jego sztuki.

Kto szuka sztuki w przestrzeni publicznej, 
a kto ją przypadkiem odnajduje i nawet o tym 
nie wie?

Przestrzeń, w obrębie której lokują się obiekty przeglądu, 
staje się poligonem artystycznych ofert. Nieobecność „in-
stytucji” jest tutaj pozorna – wtajemniczeni są kuratorzy, 
którzy zadbali o rozwój wydarzeń. Kto jednak stanowi od-
biorcę sztuki publicznej? 
Projekt Marka Krajewskiego „Niewidzialne miasto” udo-
wodnił, że nie ma terenów dziewiczych w ujęciu kreowania 
miejsc. Artysta wkracza więc na „cudze podwórko” i może 
jedynie zastosować praktykę dodawania. Ale w odróżnie-
niu od poprzednio zastosowanych strategii czyni to w imię 
bezinteresowności sztuki, na poziomie znacznie bardziej 
zmysłowym.
Z rezultatem tego rodzaju praktyk spotyka się odbiorca 
zbiorowy, czego konsekwencją staje się natężenie miejskich 
wędrówek zapomnianymi szlakami. Moment nabierania 
odwagi do eksplorowania nieznanych i nieoswojonych do-
tąd stref ma swoją wagę. Sztuka staje się pretekstem do 
odbywania indywidualnych podróży, odwiedzania obszarów 
należących do kogoś innego. Odkrywanie takich miejsc (po-
dwórka, klatki schodowe, zaułki) – rzadko uprawiane na co 
dzień (nie mamy w zwyczaju włóczyć się bez celu) – nagle 
staje się usprawiedliwione; gremialne wędrówki i masowość 
realizują się pod szczytnym celem: szukamy sztuki.
Odnajdywanie na mapie przestrzeni wydarzeń artystycznych 
to rozrywka kusząca (dla przygotowanego widza). Przyjem-
ności może również dostarczać intuicyjne „natrafianie” na 
obiekty sztuki (widz przypadkowy). Nawet jeśli – podobnie 
jak na tegorocznym berlińskim Biennale w Sculpture Park 
– doszukujemy się sztuki tam, gdzie jej nie ma. Ostatecznie 
jednak misterna praca kuratorów, którzy planują rozmiesz-
czenie obiektów i wydarzeń, konstruując pętle i warstwy 
narracyjne, może okazać się fiaskiem. Przy powierzchow-
nym, przypadkowym albo wybiórczym oglądzie prac zostają 
i tak ledwie strzępy i dalekie impresje. A nawet przed  
wnikliwym odbiorcą otwiera się nieznośna perspektywa  
– znajdź mnie, jeśli potrafisz!

At the same time we know that the venue for one-time 
artistic action belongs to somebody; therefore, we enter 
legal and mental property, we encounter the issue of citi-
zenship.

What is art looking for in the city?

Art which abandons exhibiting institutions can arouse 
suspicions – what is art really looking for in such a non-elite 
place, devoid of its basic context (an institution)? Especially 
that, as Anna Maria Potocka notices, the public space does 
not issue an invitation for art, being itself a side which is 
attempting to become part of public life.
The essence of Survival is to sum up certain experiences 
within a chosen fragment of the city. But are these only 
artistic experiences? Grzegorz Dziamski treats public art as 
a kind of continuum from esthetics to politics. From this 
perspective art in the public domain becomes a social activ-
ity (politics), which has its esthetic dimension. The border 
between truly thrilling art and an experiment verging on 
sociology is narrow.
Artists who decide to act in such surroundings should be 
aware of the audience’s possible ignorance of perceiving 
authorship. Art in the public space maintains a front in 
order to take the audience by surprise. The artist produces 
art for a mass audience, and ignoring potential difficulties 
which stem from the ‘massiveness’ of public art makes his 
or her art powerful.

Who is looking for art in the public space and 
who finds it without knowing?

The space where objects of the review are situated becomes 
a testing ground for artistic offers. The absence of an ‘insti-
tution’ is deceiving – there are curators who take care of the 
events. But who is the audience of public art? 
Marek Krajewski’s project ‘Invisible City’ proved that there 
are no virgin territories in the context of creating places. 
An artist enters ‘somebody else’s patch’ and all he or she 
can do is use the practice of adding. But, in contrast to the 
strategies used previously, the artist does it in the name of 
disinterestedness of art, at a more sensual level.
Mass audience faces the effect of practices like that, whose 
result is the intensification of city tours of forgotten routes. 
The moment of gathering courage to explore as yet un-
known and unfamiliar zones has its weight. Art becomes 
a pretext to start individual journeys, visit places belong-
ing to somebody else. Discovering such places (courtyards, 
stairwells, nooks and crannies), which we rarely do (we are 
not accustomed to wandering aimlessly), suddenly becomes 
justified; mass journeys and massiveness serve a noble 
purpose: we are looking for art.
Finding venues for artistic events on the map is tempting 
entertainment (for an informed and prepared audience). 
Finding works of art by chance can also be a source of 
pleasure (for accidental audience). Even if, as it was the 
case at this year’s Berlin Biennial in the Sculpture Park, we 
find art where there is none. In the end, meticulous work of 
curators, who plan the arrangement of objects and events 
in loops and narrative layers, may turn into a fiasco. When 
looking at the works superficially, accidentally or selec-
tively, all that is left are snatches and distant impressions. 
Even an insightful audience faces an unbearable perspec-
tive – find me if you can!

(pol.)

What is a curator looking for in the city?

Situating artistic action in the public space initiates a phe-
nomenon which can be defined as ‘urban acupuncture’. Look-
ing for the venue for the review always follows a si-milar pat-
tern: it must be accompanied by a premonition that a given 
the venue can reveal both its weaknesses and potential. 
It must be, above all, a vibrant place, a plane where many 
influences and needs overlap. Urban acupuncture means 
focusing on a fragment of the city, with all the relations, 
emotions and perspectives which are inherent to the place.
Each year, by choosing a different fragment of the city we 
discover various aspects of a given location. It leaves much 
room for improvising, solidifying – or changing – one’s be-
liefs; it poses questions about the purpose of art, enables 
to verify art’s popularity, comprehesibility, meaning.

(eng.)

WHAT IS 
A CURATOR 
LOOKING FOR 
IN THE CITY?

CZEGO KURATOR
SZUKA
W MIEŚCIE
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