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SURVIVAL on Crisis?
Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk

SURVIVAL zmienia się. Ósma edycja Przeglądu miała 
po raz pierwszy hasło przewodnie. Nazwa uległa 
skróceniu – teraz to Przegląd Sztuki, a nie Przegląd 
Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach. SURVI-
VAL nadal zajmuje przestrzenie, miejsca, budynki 
znajdujące się w przededniu rewitalizacji (lepiej lub 
gorzej pojmowanej i realizowanej). Ale w tym roku 
to miejsce szczególne: Schron (tak zwany Bunkier) 
Strzegomski, który za dwa lata ma zostać przekształ-
cony w siedzibę wrocławskiego Muzeum Współcze-
snego. SURVIVAL 8 był więc awangardą i laborato-
rium sztuki w tym miejscu – jego zadaniem stało się 
wypróbowanie Schronu jako potencjalnej przestrzeni 
wystawienniczej, czyli muzeum, galerii…

SCHRON PRZY PLACU STRZEGOMSKIM WE 
WROCŁAWIU
Schron przy Placu Strzegomskim we Wrocławiu, 
wybudowany w 1942 roku jako jeden z kilku po-
wstałych w tym czasie schronów przeciwlotniczych 
dla ludności cywilnej, zaprojektowany został przez 
kontrowersyjnego wrocławskiego architekta Richar-
da Konwiarza, współautora projektu przebudowy 
Wrocławia (wspólnie z Maxem Bergiem i Ludwigiem 
Moshamerem) w latach 1919-1920. Cylindryczny 
wolno stojący obiekt ma żelbetowe ściany grubości 
1,1 m i półtorametrowe stropy. Wysokość Schronu 
wynosi 25 metrów. Początkowo w znajdującym się od 
zachodniej strony ryzalicie znajdowały się dwa wej-
ścia poprzedzone pięcioosiowym portykiem (obecnie 
zabudowanym), zaś płycinę zdobiła sylwetka orła ze 
swastyką. W czasie oblężenia Festung Breslau Schron 
pełnił funkcję szpitala fortecznego nr II (Festunglaza-
ret II), a następnie punktu oporu.  
 
Budowę naziemnych schronów przeciwlotniczych 
rozpoczęto we Wrocławiu w latach 1940-42, czyli 
w czasach, gdy wojska niemieckie, w następstwie 
trwającej właśnie II wojny światowej, kontrolowały 
niemal całe terytorium Europy, a miasta niemieckie 
zagrożone były jedynie nalotami alianckiego lotnic-
twa. Rzeczywista rola tych schronów była ograniczo-
na, ponieważ mogły pomieścić stosunkowo niewielu 

ludzi. W znacznym stopniu poprawiały one jednak 
morale ludności. W roku 1945, czyli w czasie natarcia 
Armii Czerwonej, były silnymi ośrodkami oporu, sku-
tecznie chroniąc znajdujące się w nich załogi przed 
atakami z powietrza i ostrzałem artyleryjskim.  
 
Schron zachował się do dziś w stanie dobrym, nie 
doznając większych uszkodzeń ani w okresie walk 
o Festung Breslau, ani też w czasie ponad sześć-
dziesięcioletniej eksploatacji po wojnie, kiedy pełnił 
funkcję magazynu – w latach dziewięćdziesiątych 
mieścił różnego rodzaju sklepy i hurtownie.
 

ARCHITEKTURA I ZBRODNIA.
Hasło SURVIVALU 8, „Architektura jako miejsce 
zbrodni”, powstało w momencie, w którym nie wie-
dzieliśmy jeszcze, czy uda nam się zrealizować ko-
lejną edycję Przeglądu. Zastanawiając się nad możli-
wymi drogami wyjścia z trudnej sytuacji finansowej 
(charakterystycznej zresztą dla tak zwanego „trzecie-
go sektora” w Polsce i tylko w części będącej wyni-
kiem trwającego kryzysu ekonomicznego), wpadliśmy 
na pomysł zrealizowania w pełni „konceptualnego” 
Przeglądu. Chodziło o to, by za minimalne środki 
stworzyć wystawę sztuki „niemożliwej”, tj. projektów 
artystycznych, które pozostają jedynie w sferze myśli 
(i na papierze), bo w zastanych realiach niemożliwe 
jest ich zbudowanie. Tak zrozumieliśmy tytułową 
zbrodnię – jako zaniechanie i niechęć do zmiany. I nie 
dotyczyło to jedynie SURVIVALU, ale sfery kultury 
w Polsce w ogóle – braku jej zrozumienia (rzekoma 
hermetyczność – przy deficycie wsparcia dla inicja-
tyw, które tę hermetyczność przezwyciężają), pozy-
cjonowania i finansowania (w ramach metody nazy-
wanej coraz częściej „grant-artem” i bez jasno sfor-
mułowanych narzędzi weryfikacji jakościowej) oraz 
recepcji (poprzez promowane medialnie przekonanie 
o marnotrawieniu publicznych pieniędzy). Wątki te 
zostały przybliżone Survivalowej publiczności przez 
Kubę Szredera w tekście towarzyszącym ósmej edycji 
Przeglądu oraz omówione podczas debat z udziałem 
m. in. wiceprezydenta Wrocławia, pana Jarosława 
Obremskiego, oraz kuratorów SURVIVALU.
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Hasło „Architektura jako miejsce zbrodni” miało rów-
nież zbudować problematykę na poziomie ściśle arty-
stycznym – wiążącą artystyczne realizacje w spójną 
całość i stanowiącą o ciągłości narracji w ekspozycji. 
Architektura jest szczególnym nośnikiem historii. 
Schron skrywa pewną nieokreśloną grozę i zdaje się 
wciąż pamiętać minione historie związane z wojen-
nymi losami ludzi i ich psychologicznym wymiarem. 
Ulokowanie Przeglądu w tak szczególnym miejscu, 
będącym w czasie wojny namiastką azylu i bezpie-
czeństwa, miało pozwolić na artystyczne odwołania 
do zbioru pojęć związanych z tematyką degradacji, 
odchodzenia w niepamięć, ale także przekształceń, 
odbudowywania i niesienia nadziei. W pojęciu „archi-
tektura” zawarliśmy zarówno odniesienie do samego 
Schronu Strzegomskiego (jego złożonej, labirynto-
wej struktury), do SURVIVALU w ogóle (tradycyjna 
mapa Przeglądu i związek pomiędzy „wystawianym” 
dziełem oraz miejscem ekspozycji), jak i do historycz-
nych przeobrażeń miasta, jego zniszczenia i procesu 
odbudowy. Architektura jest świadkiem zbrodni, 
a zbrodnia dokonuje się w architekturze i na archi-
tekturze. Ponadto zbrodnia ma swą własną strukturę 
i logikę – własną architekturę. To, co nieosiągalne, 
niemożliwe i (nie)wyobrażalne zamyka się właśnie 
w tej logice.
 

BYŁO, JEST, BĘDZIE.
Publiczność uczestnicząca w Przeglądzie powiększa 
się z każdą edycją. Mówienie o lawinowym wzroście 
zainteresowania wydaje się nieuniknione. Nie mamy 
własnych badań dotyczących naszych odbiorców, ale 
obserwujemy, jak z każdą edycją zmieniają się ich 
świadomość i oczekiwania. Mimo że SURVIVAL jest 
realizowany w przestrzeni publicznej, która, co oczy-
wiste, stanowi arenę ścierania się indywidualnego 
z powszechnym, nie jesteśmy „skazani” wyłącznie na 
przypadkowych widzów. Nasza publiczność to osoby, 
które nie tylko chcą poznać sztukę współczesną, ale 
też pragną się rozwijać, doświadczać siebie, pytać, 
błądzić i spotykać z innymi – podobnie poszukujący-
mi. Ta publiczność ma powody, dla których przycho-
dzi na SURVIVAL – uświadomione lub nie. Formuła 

Przeglądu zdaje się odpowiadać na pytania, potrzeby 
i emocje widzów.

SURVIVAL to zjawisko niszowe, funkcjonujące 
w obrębie i tak niszowego świata polskiej sztuki 
współczesnej. Ta niszowość wynika także z innowacji, 
która wymaga od widza otwartości na nieznane oraz 
zaangażowania możliwości percepcyjnych w sposób 
do niedawna rzadko akceptowany – polegający na 
włączenia w odbiór dzieła wielu zmysłów jednocze-
śnie, posługiwaniu się intuicją i przeczuciem. Intencją 
kuratorów Przeglądu nie jest dbałość o wprawienie 
odbiorcy w dobry nastrój – przeciwnie może on 
opuścić SURVIVAL z poczuciem intelektualnej klęski. 
Uważamy, że sztuka powinna być ważna, znacząca 
i wymagająca w stosunku do osoby podejmującej 
trud kontaktu z nią w samodzielnym odczytaniu 
i zinterpretowaniu dzieła – nawet za cenę dyskomfor-
tu. Istotne jest więc indywidualne doświadczenie.

SURVIVAL od lat wspiera proces tworzenia nowocze-
snego odbiorcy sztuki, zmieniającego się z biernego 
uczestnika w aktywnego współautora (współtwórcę), 
którego opinia i doświadczanie uwzględniane są 
z kolei przez artystów i kuratorów. W tym kontek-
ście Przegląd i jego założenia ciekawie wpisują się 
w toczącą się właśnie debatę dotyczącą przyszłości 
powoływanych lawinowo w całej Polsce muzeów 
sztuki nowoczesnej. Programy tych instytucji budo-
wane są w oparciu o wiedzę, że sztuka współczesna, 
często niematerialna i trudno uchwytna, a także 
ekscentryczna i bezkompromisowa, jest często spo-
łecznie odrzucana. Natomiast tradycyjne metody 
oceny i odbioru sztuki okazują się wciąż bardzo silne 
i trwałe. Próby urozmaicenia oferty programowej 
tych instytucji i wychodzenia w przestrzeń publiczną 
z częścią działań wydają się być odpowiedzią na coraz 
głośniej zadawane pytanie: czy klasyczne muzeum nie 
jest zbyt mocno utożsamiane z budynkiem?

SURVIVAL to mobilna platforma sztuki, która zakłó-
ca dość powszechne przekonanie, że instytucje są 
jedynymi pośrednikami między artystami i odbiorca-

Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk / kuratorzy 8. edycji  

Przeglądu Sztuki SURVIVAL

mi. Misją SURVIVALU jest wykorzystanie potencjału 
tkwiącego w bezpośredniej interakcji widza ze sztu-
ką i z artystami oraz posłużenie się nim w taki spo-
sób, by inspirować i opowiadać o ideach, kształtować 
krytyczne i kreatywne sposoby myślenia, wreszcie 
zachęcać do indywidualnych poszukiwań i refleksji. 
SURVIVAL może przyczynić się tym samym do wy-
konania czegoś na kształt kulturalnego skoku, który 
dotyczyć będzie szerokich grup społecznych.

Niewątpliwie rolą współczesnej kultury jest uno-
wocześnianie życia. Pojawiła się nawet koncepcja 
miasta jako społecznego dzieła sztuki. Propagatorzy 
idei sztuki miasta i miasto-twórczości, o której pisze 
Ewa Rewers, nie są „niewygodnymi, roszczeniowymi 
petentami”, którzy sięgają do państwowej kasy, lecz 
współczesnymi pionierami, którzy w rozwoju tej idei 

dostrzegają warunek ekonomicznego rozwoju miast. 
Sztuka jest bowiem podstawą kapitału kulturowego, 
który wpływa na jakość kapitału społecznego (napływ 
zwabionej bogatą ofertą kulturalną klasy kreatywnej 
i finansowej) i finalnie przekształca się w kapitał 
ekonomiczny.

Powoli dezaktualizuje się smutny pogląd, że w cza-
sach które wygenerowały kult produktywności 
i pracy (współcześnie jeszcze bardziej wyśrubowany 
perspektywą olbrzymich wynagrodzeń) nie jest już 
potrzebna autentyczna, sięgająca w głąb życia sztuka. 
SURVIVAL, powtarzający swój cykl w coraz to innych 
miejscach, ciągle otwarty na nowe idee i realizowany 
w inspirujących, przesyconych znaczeniami prze-
strzeniach miejskich, może jedynie proces tej dezak-
tualizacji przyśpieszyć.

SURVIVAL is changing. The eighth edition had, for 
the first time, a key phrase. The name has been 
shortened to Art Review instead of Young Art in 
Extreme Conditions Review. SURVIVAL is still held 
in spaces and buildings which are about to be 
renovated. But this year the venue was special: the 
bunker (air-raid shelter) in pl. Strzegomski, which in 
two years’ time will house the Wrocław Museum of 
Modern Art. SURVIVAL 8 was therefore the avant-
garde and a laboratory of art whose task was to test 
the bunker as a potential exhibition space, i.e. mu-
seum, art gallery...

THE BUNKER IN PL. STRZEGOMSKI IN 
WROCŁAW 
The bunker in pl. Strzegomski, built in 1942 as one 
of several air-raid shelters for civilians, had been 
designed by a controversial Wrocław architect Rich-
ard Konwiarz, who had also co-authored (with Max 
Berg and Ludwig Moshamer) the plan of redevelop-
ment of Wrocław in the years 1919-1920. The cy-
lindrical free-standing building has 1.1-meter-thick 
walls of reinforced concrete and 1.5-meter-thick 
floors; its height is 25 meters. Initially, there were 
two entrances in the shelter rysalit on the west side, 

SURVIVAL on Crisis?
Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk
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Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk / the curators of  

the 8th edition of SURVIVAL Art Review

preceded by a five-axe portico (currently walled off), 
whereas the panel was ornamented by a silhouette of 
an eagle with a swastika. During the siege of Festung 
Breslau, the bunker functioned as the fortress hospi-
tal number 2 (Festunglazaret II), and then a pocket 
of resistance.

Ground air-raid shelters in Wrocław were first built 
in the years 1940-42, a time when the German army 
controlled almost the entire territory of Europe, and 
the only threat for German cities were air raids of the 
allied air forces. The military role of these shelters 
was poor since they could protect too few citizens, 
but they improved people’s morale considerably. 
In 1945, during the offensive of the Red Army, they 
were strong pockets of resistance, protecting the crew 
inside both against air raids and artillery fire.

The shelter is in good condition. It avoided significant 
damage both during the fight in Festung Breslau 
and during more than 60 years of exploitation after-
wards, when it served as a warehouse; in the 1990s, 
it housed various shops and wholesale outlets.

ARCHITECTURE AND CRIME
The key phrase of SURVIVAL 8, ‘Architecture as 
a Crime Scene’, was coined when we were still un-
sure whether we would manage to organise another 
edition of the review. When considering various solu-
tions to the difficult financial situation (which is ac-
tually typical for the so-called ‘third sector’ in Poland 
and could only partially be explained by the econom-
ic crisis), we came up with an idea of carrying out 
a fully ‘conceptual’ review. Using minimum financial 
means, we would create an exhibition of ‘impossible’ 
art, i.e. artistic projects which would remain entirely 
in the sphere of thought (and on paper) because in 
the current situation it is impossible to build them. 
That is how we understood the title crime – as an 
act of omission and an unwillingness to change. And 
it was not only about SURVIVAL, but the sphere of 
culture in Poland in general – lack of understanding 
(its alleged hermeticity – without supporting the 
initiatives which overcome this hermeticity), promo-

with the common, we are not ‘doomed’ to accidental 
passers-by. Our audience consists of people who not 
only want to learn about modern art, but are also 
willing to develop, experience themselves and meet 
with others – who are also searching. This audience 
has their reasons – of which they might be aware 
or not – to come to SURVIVAL. The formula of the 
Review seems to meet their needs and emotions.

SURVIVAL is a niche phenomenon within a niche 
world of Polish contemporary art. It is a result of 
innovation which requires from the viewers to be 
open to the unknown and involves their perception 
in a way rarely accepted until recently – based on 
making use of many senses simultaneously, of intui-
tion and premonitions. The curators’ intention is not 
to make the visitors feel good – to the contrary, they 
may leave the venue feeling intellectually defeated. 
We believe that art should be important, meaningful 
and challenging for a person who wishes to make 
an effort to read and interpret a work of art – even 
at a price of discomfort. What counts is individual 
experience.

For years, SURVIVAL has been supporting the process 
of creating a modern recipient of art who undergoes 
a change from a passive participant to an active co-
author and co-creator, whose opinions and experience 
are in turn taken into consideration by artists and 
curators. In this context the Review and its assump-
tions enter into a discussion concerning the future of 
numerous museums of modern art which are being 
opened in Poland at the moment. The programmes 
of these institutions are built on the knowledge that 
contemporary art, often immaterial and volatile, and 
also eccentric and uncompromising, is largely reject-
ed by the society, whereas the traditional methods 
of evaluating and perceiving art are still very strong 
and durable. The attempts to diversify programme 

offers of these institutions and to enter the public 
space seem to be the answer to an ever-louder ques-
tion: isn’t a classical museum too often perceived as 
a building?

SURVIVAL is a mobile art platform which contradicts 
a common belief that institutions are the only inter-
mediary between artists and the public. SURVIVAL’s 
mission is to use the potential of direct interaction 
between the audience and art and artists in order to 
inspire and talk about ideas, shape critical and crea-
tive ways of thinking, encourage individual search 
and reflections. SURVIVAL may thus contribute to 
making a kind of ‘culture leap’ which would include 
many social groups.

Beyond doubt, one of the functions of contemporary 
art is to modernise life. There has even been a con-
ception of a city as a social work of art. Those who 
promote the idea of city art and city art creation, as 
described by Ewa Rewers, are not ‘troublesome ap-
plicants with a claiming attitude’ who want to take 
public money but rather contemporary pioneers who 
perceive this idea as a sine qua non for economic 
development of the city. For art is the basis of culture 
capital which influences the quality of social capital 
(the influx of creative and financial classes tempted 
by a rich cultural offer) and finally changes into 
economic capital.

The pessimistic view that authentic art which 
reaches the depths of life is not needed in the times 
which have generated a cult of effectiveness and 
work (which is additionally increased by a perspec-
tive of huge earnings), is no longer current. SUR-
VIVAL, which repeats its cycle in different venues, 
always open to new ideas and held in inspiring, 
full-of-meanings urban spaces, can only accelerate 
this change.

tion, financing (within a method called ‘grant-art’ and 
without clearly formulated tools to verify its quality), 
reception (through a medially-promoted belief about 
wasting public money). These issues were presented 
to the visitors by Kuba Szreder in his text accompa-
nying the eighth edition of the Review and further 
discussed during debates with the participation of, 
among others, Mr Jarosław Obremski, deputy mayor 
of Wrocław, and the curators of SURVIVAL.

The phrase ‘Architecture as a Crime Scene’ was 
also meant to serve as an introduction at a purely 
artistic level – binding the artistic realisations into 
a coherent unity and adding a thread of continuous 
narration in the exhibition. Architecture is a peculiar 
repository of history. The bunker hides an undefined 
terror and seems to still remember stories of wartime 
plight of the inhabitants and their psychological 
dimension. Holding the Review in such a unique 
place, which used to be a substitute of a safe ref-
uge in the wartime, prompts artistic references to 
a whole reservoir of notions connected with the 
subject of degradation, falling into oblivion, but also 
transformation, rebuilding and giving hope. Under 
the term ‘architecture’ was included a reference 
to the Strzegomski Bunker itself (its complicated, 
maze-like structure), to SURVIVAL as a whole (the 
traditional map of the Review and the connection 
between a work of art which is being ‘exhibited’ and 
the venue) and to historical transformations of the 
city, its destruction and rebuilding. Architecture is 
a witness to crime, and crime is being committed in 
architecture and on architecture. Moreover, crime has 
its own structure and logic – its own architecture. 
What is unattainable, impossible and (un)imaginable 
may be encapsulated in this logic.

WAS, IS, WILL BE
The audience that participates in the Review is grow-
ing in number rapidly. We have not conducted any 
surveys on our audience’s expectations and state of 
mind but we see them change with each edition. 
Although SURVIVAL is organised in the public space, 
which is obviously a zone where the private struggles 
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1 Adam Pluciński 
Entrance
instalacja / installation
 
2 Patrycja Dąbrowska
Bez tytułu / Untitled
instalacja / installation
 
((3)) Andrzej Sobiepan 
Bez tytułu / Untitled
instalacja dźwiękowa
/ sound installation

3
 
4 Tomasz Bajer
Correction on the Wall 
Street
wydruk cyfrowy 
/ digital print

5 Katarzyna Bura, 
Piotr Łakomy
Bez tytułu / Untitled
instalacja / installation
 
((6)) Maja Wolińska 
Przypomnij sobie 
/ Remember
instalacja dźwiękowa
z projekcją 
/ sound installation 
with a projection

7 Piotr Kmita
World..lock
instalacja / installation

8 Stephan Bosse 
The Victims of Symbolic 
Destruction 
instalacja / installation

9 Michał Smandek 
Black Escape
instalacja / installation

((10)) Dorota Nieznalska
Bez tytułu / Untitled
wideo, instalacja 
dźwiękowa
/ video, sound 
installation

11 Paweł Stasiewicz
Instrukcja obsługi przed 
końcem świata 
/ Instruction Manual 
Before the End of the 
World
projekcja wideo 
/ video projection

((12)) Grzegorz Łoznikow
Serce bunkra / The Heart 
of the Bunker
instalacja dźwiękowa
/ sound installation
 
13 Dorota Nieznalska
Zbrodnia / Crime
instalacja / installation
 
14 Janusz Łukowicz
Bez tytułu / Untitled
instalacja / installation

((15)) Wojtek Kucharczyk 
Dobly Southround
instalacja dźwiękowa 
na dwa niezależne 
kanały stereo 
/ sound installation 
for two independent 
stereo channels

16 Karolina Szymanowska, 
Damian Maciejewski
Fi
instalacja, model 
/ installation, model

4
17 Jens Kloppmann 
Bullet Holes
instalacja / installation

18 Szymon Kobylarz 
Improwizowany bunkier 
/ Makeshift Bunker
instalacja / installation

19 Dominik Stanisławski
Bez tytułu / Untitled
wideo-instalacja 
/ video-installation

20 Katarzyna Włodarczyk 
Atrapa / Dummy
instalacja / installation

21 Paweł Kowzan
Wyobraź sobie...  
/ Imagine...
wideo-instalacja 
/ video-installation

((22)) i inni 
(Andrzej Urbański 
& Mira Boczniowicz)
Fuga 1:1 / 1:1 Fugue
wideo, instalacja 
dźwiękowa
/ video, sound installation

23 Piotr Macha 
1933
projekcja / projection
 
24 Monika Aleksandrowicz
Labirynt / Labirynth
instalacja / installation
 
25 Wojciech Pukocz
Cykliczna zmienność  
niepowodzeń / Cyclical 
Changes of Bad Luck
instalacja / installation
 
26 Aleksandra Sojak-Borodo 
Na zapas / In Case 
instalacja, akcja 
/ installation, action

27 Andrew Binkley
Aftershock
instalacja / installation
dokumentacja  
/ documentation

28 Paulina Daniluk 
Sweet Nightmares
malarstwo / painting

29 Marcin Fajfruk 
EXIT
instalacja / installation
dokumentacja  
/ documentation

30 Dominika Łabądź 
1. Peryskop / Periscope
2. Kompozycja pozioma 
nieograniczona 
/ strumień światła 
/ Unlimited Horizontal 
Composition / Stream 
of Light
instalacja / installation
dokumentacja 
/ documentation

31 Dy Tagowska 
Druga płeć / Second Sexx
instalacja / installation
dokumentacja  
/ documentation

32 Benedikt Dichgans
Elevator II
wideo-instalacja 
/ video-installation

33 Nicole Wassall 
Bird in a Cage
wideo-instalacja 
/ video-installation

34 Rafał Górczyński
Forma cykliczna  
/ Cyclical Form
instalacja / installation

35 Piotr Kmita
Wszędzie / Everywhere
instalacja / installation
dokumentacja  
/ documentation
 
36 Paweł Prusaczyk
1942 - 2010 - 2078
obiekt / object
 
37 Marcin Mierzicki
Azyl / Refuge
instalacja / installation

... projekty rozproszone
/ scattered projects

... Jerzy Kosałka
Obecność / Presence
instalacja / installation

... Andrew Binkley
Living Treasures
instalacja interaktywna 
/ interactive installation

... Paweł Jarodzki
Pełzająca zbrodnia
/ Creeping Crime
szablon / template

instalacja / installation

wideo / video

instalacja dźwiękowa
/ sound installation

dokumentacja 
/ documentation

akcja / action

szablon / template

malarstwo / painting
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Niestabilna i wiotka barierka Patrycji Dąbrowskiej zosta-
ła zainstalowana na schodach, które – z powodu przebudo-
wy rampy na tyłach Schronu na czas Przeglądu – prowadzi-
ły donikąd. Oba obiekty zostały oderwane od swej funkcji. 
Ich użyteczność (i celowość) została im, z różnych powodów, 
odebrana, ujawniając metaforyczny wymiar drogi wzno-
szącej się w nieskończoność (lub w pustkę). Choć z całą 
pewnością nie było to zamierzeniem artystki, ten sposób 
wyeksponowania obiektu mógł rodzić pytanie o stosunek 
rzeczy do idei – dzieła do inspiracji. Realizacja Dąbrowskiej 
była szkicem, notatką przedmiotu o sobie samym.

The unstable and fragile railing of Patrycja Dąbrowska’s 
work was assembled on stairs which – because of an ongo-
ing alteration of the ramp at the back of the bunker – led 
to nowhere. Both objects were removed from their func-
tion. Their usefulness (and purposefulness) was, for various 
reasons, taken away from them, showing a metaphorical 
dimension of a road to eternity (or void). Although it defi-
nitely was not the artist’s aim, the way of exhibiting the 
object might have posed questions about the relationship 
between an item and an idea – a work of art and inspira-
tion. Dąbrowska’s realisation was a sketch, an item’s note 
about itself.

Praca Adama Plucińskiego „Entrance” otwierała SURVIVAL 8. Została ona pomyślana jako rodzaj barierki 
lub bramki – labirynt przypominający te, które porządkują kolejki podróżnych czekających na odprawę na 
lotniskach lub prowadzą publiczność do wielkich klasycznych muzeów (na przykład Ufizzi, Luwr). „Entran-
ce” to praca poruszająca problem dostępności sztuki współczesnej. Instytucje kulturalne, oferujące bogaty 
repertuar wydarzeń, angażują się w „wychodzenie do widza” oraz promowanie i wplatanie sztuki w moż-
liwie najszersze konteksty społeczne. Jednocześnie ambicją części artystów staje się, by ich sztuka była 
„szeroko dostępna”. Tytułowe wejście (bramka), będące elementem porządkującym, symbolizuje zarówno 
selekcję, jak i wydłużony czas docierania do celu, a więc oczekiwanie. Moment przekraczania tego wejścia 
może z kolei sprowokować pytanie o popularność sztuki współczesnej – czy jest ona rzeczywiście pożąda-
nym „towarem” wartym oczekiwania? „Entrance” było jedną z prac zaprezentowanych jedynie w formie 
dokumentacji. Plansze zaprojektowane przez Jacka Pawlikowskiego zostały wyeksponowane w niszach 
portyku Schronu.

Adam Pluciński’s work ‘Entrance’ opened SURVIVAL 8. It was thought as a barrier or gate – a labyrinth 
resembling those which order travellers into queues at airports or lead visitors to big classical museums 
(The Uffizi Gallery, The Louvre). ‘Entrance’ raised the issue of the availability of modern art. Cultural 
institutions, which offer a wide range of events, are involved into ‘opening up to the viewer’, promoting art 
and interweaving it in the broadest social context possible. At the same time, some artists’ ambition is for 
their art to be as ‘available’ as possible. The title entrance (gate), which is an ordering element, symbol-
ises both the mechanism of selection and a prolonged time of reaching the aim, that is the waiting time 
itself. The moment of passing through this entrance may in turn raise questions about the real popularity 
of modern art: is it becoming a truly wanted ‘commodity’, worth waiting for? ‘Entrance’ was one of the 
works which were presented only in the form of documentation. Boards designed by Jacek Pawlikowski 
were presented in the niches of the bunker’s portico. 

1, 2 –  fot. Katarzyna Kondratczyk / 3 –  Justyna Fedec

Adam Pluciński Entrance

Patrycja Dąbrowska Bez tytułu 
/ Untitled
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Instalacja dźwiękowa Andrzeja Sobiepana stanowiła rodzaj 
żartu witającego publiczność Przeglądu. Z dwóch jednakowych 
płóciennych worków umieszczonych na ścianie naprzeciw wejścia 
do Schronu wydobywał się nieustająco dźwięk zwielokrotnionych 
rozmów – rodzaj szmeru generowanego przez bywalców 
wernisaży. Praca ta zyskiwała zwłaszcza wtedy, gdy w Schronie 
nie było tłumów. Wydobywający się z worków wyeksponowanych 
na ścianie – jak tradycyjne dzieła sztuki – odgłos otwierał 
wystawę, gwarantując jednocześnie właściwą atmosferę 
i przepowiadając frekwencyjny sukces ósmej edycji SURVIVALU.

Andrzej Sobiepan’s sound installation was a sort of joke which 
welcomed the visitors to the review. Two identical canvas bags 
hung on the wall opposite the entrance to the bunker produced 
continuously an intensified sound of conversation – a murmur 
generated by those who frequent vernissages. The work gained 
in meaning especially when the bunker was not crowded. The 
sound coming out of the bags – presented on the wall as if they 
were traditional works of art – opened the exhibition, guaranteed 
the right atmosphere and predicted a success in terms of the 
number of visitors.

1 –  fot. Justyna Fedec / 2 –  Katarzyna Kondratczyk

Praca Tomasza Bajera wiązała się z istotnymi dla SURVIALU 8 tropami dotyczącymi 
ekonomicznej sytuacji współczesnej sztuki. Odniosła się do zależności zachodzących 
pomiędzy sztuką i wolnym rynkiem. Była jednocześnie, w jakiejś mierze, komentarzem 
do wysuwanych podczas Kongresu Kultury Polskiej postulatów finansowania kultury 
na ściśle komercyjnych zasadach. Warto też dodać, że propozycja Bajera – atrapa 
naśladująca wygląd parkietu giełdy na Wall Street – została ze względów finansowych 
zaprezentowana jedynie w formie dokumentacji (wydruk cyfrowy). W centralnym miejscu 
niezrealizowanego obiektu, na ekranie wyświetlającym bieżące kursy akcji, znalazła się 
data rozpoczęcia Przeglądu – przez wiele miesięcy zaledwie umowna ze względu na brak 
środków finansowych na realizację ósmej edycji SURVIVALU.

Tomasz Bajer’s work was connected with the economic situation of contemporary art, 
which was especially important at SURVIVAL 8. It referred to the connections between art 
and free market. It was also, to some extent, a commentary on the postulates formulated 
during the Congress of Polish Culture which called for financing it on purely commercial 
grounds. It is worth mentioning that Bajer’s idea – an imitation of the Wall Street trading 
floor – due to financial reasons was presented only in the form of documentation (digital 
printout). In the centre of the object that never came into existence, on a screen showing 
current share prices, there was the opening date of the Review – which had been unsure 
for many months because of the lack of funds for the eighth edition of SURVIVAL.
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Tomasz Bajer Correction on the Wall 
Street

Andrzej Sobiepan Bez tytułu 
/ Untitled
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Realizacja Andrew Binkley’a, zatytułowana „Living Treasures”, była efektem buddyjskiej w duchu re-
fleksji nad przemijaniem. Zwracała jednocześnie uwagę odbiorcy na wartość śladów, które na murach 
budynków pozostawia czas. Binkley, poprzez zachęcenie widzów do pokrywania złotą farbą szczelin 
i pęknięć na ścianach wewnątrz Schronu, chciał stworzyć rodzaj ornamentu, będącego hołdem dla prze-
szłości i ukazującego piękno tego, co minęło oraz samego procesu przemijania. Wydarzenia nie potoczyły 
się jednak po myśli artysty. Złota farba posłużyła większej części Survivalowej publiczności do stworze-
nia rodzaju graffiti złożonego z napisów, naiwnych rysunków i prostych wzorów. Andrew Binkley nie był 
jednak rozczarowany – słusznie docenił wartość procesu i zaangażowania publiczności. Powstały „orna-
ment” był wyrazem afirmacji teraźniejszości i nieskrępowanej radości tworzenia.

Andrew Binkley’s realisation at SURVIVAL 8, under the title ‘Living Treasures’, stemmed from a Bud-
dhist-spirited reflexion on passing. It also drew the visitors’ attention to the value of traces left on walls 
by the passage of time. By encouraging the visitors to cover cracks in the walls with gold paint, Binkley 
wanted to create an ornament which would be a tribute to the past and highlight the beauty of what 
had passed and the passing itself. But it did not go according to the artist’s intentions. The gold paint 
was used by most of the visitors to create a graffiti consisting of inscriptions, naive drawings and simple 
patterns. But Andrew Binkley was not disappointed – he appreciated the value of the process and the 
visitors’ involvement. The resulting ‘ornament’ was an affirmation of the here and now and an unhin-
dered joy of creation.

1, 3 –  fot. Magdalena Szady / 2 –  Justyna Fedec / 4 –  Łukasz Paluch

Andrew Binkley Living Treasures
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fot. Justyna Fedec
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Wrocławska architektura ekstremalna
Janusz L. Dobesz

Bunkry, schrony, fortyfikacje, pałace kultury, uto-
pijne wieżowce – to przykłady architektury nieco-
dziennej, budowanej lub tylko planowanej na wypa-
dek wojny, dla podkreślenia rangi dyktatury. Czasem 
pozostawały na etapie wizji jako projekcja niczym 
nieskrępowanych marzeń i fantazji architekta.

Po historycznych fortyfikacjach Wrocławia pra-
wie nie ma śladu, a jeśli są, to albo rekonstrukcje 
fragmentów, albo relikty czytelne jedynie dla 
archeologów. Pozostały natomiast w mieście dwie 
budowle z czasów tzw. „gorączki wysokościowców”, 
jaka ogarnęła Niemcy około 1910 r., wręcz zafascy-
nowane architekturą w USA, a dokładniej – feno-
menem wieżowców. Niemieckie prawo budowlane 
aż do 1921 r. dopuszczało wznoszenie w Berlinie 
i pozostałych dużych miastach budynków co naj-
wyżej pięciopiętrowych. Dużą rolę w szerzeniu kon-
cepcji wieżowców odegrał Bruno Taut i jego wizje 
z 1919 r., sformułowane w publikacji „Korona Mia-
sta” („Stadtkrone”), ale zasadnicze znaczenie miały 
artykuły z 1920 r. autorstwa głównego architekta 
Wrocławia, Maxa Berga. Propagował on budowę 
wieżowców, skupiających różne biura i urzędy, co 
pozwoliłoby na odzyskanie zajmowanych przez nie 
mieszkań. Max Berg był pierwszym, niemieckim ar-
chitektem, który chciał połączyć rozwiązanie uciąż-
liwego problemu głodu mieszkaniowego po I wojnie 
światowej z ideą wieżowców. Bruno Taut, Max Berg 
i Walter Gropius, twórca Bauhausu, porównywali 
wieżowce – świątynie ludzkiej pracy – do gotyckich 
katedr, dominujących niegdyś w średniowiecznych 
miastach. Plonem przemyśleń Maxa Berga było 
kilka wizjonerskich szkiców wieżowców, wpisanych 
w tkankę Wrocławia, wykonanych w latach 1919-
-1921. Największy zespół zaokrąglonych budynków, 
przypominających trochę budynek biurowy Hansa 
Poelziga (1911-12) z ul. Ofiar Oświęcimskich, usy-
tuowany został przy ul. Tęczowej, w pobliżu dworca 
Świebodzkiego. Przy pl. Powstańców Warszawy, 
wzdłuż Odry, znalazł się inny, potężny biurowiec, 
naszkicowany w kilku wersjach wysokości. Trzeci 
wieżowiec Berg umieścił przy Podwalu. Najbardziej 
szokujące były trzy warianty wieżowca położonego 

w Rynku, po północnej stronie średniowiecznego 
ratusza. Wzbudził on żywe protesty ówczesnego 
burmistrza Wrocławia.

Należy podkreślić, iż pomysły Maxa Berga nigdy 
nie przekroczyły granicy szkiców i wizji. Stanowiły 
ilustrację czysto teoretycznych rozważań i nigdy 
nie planowano ich realizacji. Stworzyły natomiast 
korzystną atmosferę dla późniejszych inicjatyw, 
niezbyt udanych i mało szczęśliwych dla miasta, 
bo zrealizowanych. Pierwszym, zrealizowanym 
wieżowcem był budynek poczty Lothara Neuman-
na przy ul. Krasińskiego (1926-29), szczęśliwie 
usytuowany poza ścisłym centrum miasta, drugi 
natomiast – wieżowiec Miejskiej Kasy Oszczędności 
(Heinrich Rump, 1930-31), obecnie BZWBK – wy-
pełnił południową część zachodniej pierzei Rynku, 
burząc jego harmonię.

Swe wyraźne piętno na obrazie miasta odcisnę-
ła również epoka III Rzeszy, ale po latach dzieła 
z doby narodowego socjalizmu zdążyły się niemal 
całkowicie wtopić w anonimową masę historycznej 
architektury Wrocławia i dziś są już słabo rozpo-
znawalne.

Stosunkowo jednolitą grupę tworzy wrocławski 
zespół czterech schronów przeciwlotniczych, zre-
alizowanych już w czasie wojny, a projektowanych 
od 1940 r. przez Richarda Konwiarza. Była to ilość 
niewystarczająca na potrzeby tak dużego miasta, 
nawet łącznie z innymi, podziemnymi schronami, 
ale władze upojone optymistyczną propagandą, 
obiecującą Blitzkrieg, nie przewidziały, że bombar-
dowania obejmą również teren Niemiec. 

Schrony przy pl. Strzegomskim i przy ul. Ołbińskiej 
wzniesiono na rzucie kolistym, a dwa pozostałe, 
przy ul. Stalowej oraz przy ul. Ładnej – na planie 
prostokąta. Wszystkie miały żelbetową konstrukcję 
szkieletową o ścianach grubości ok. 0,8 m i głów-
nym stropie około 1,4 m. Ich architektura repre-
zentuje dość wyszukane ambicje artystyczne. 
Było niemal regułą, że schrony przeciwlotnicze,  
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wznoszone w hitlerowskich Niemczech, otrzy-
mywały architekturę o historyzującej formie, na 
ogół odpowiadającej lokalnemu kolorytowi celem 
skuteczniejszego zamaskowania ich prawdziwej 
funkcji. 

Najbardziej niezwykłe formy nadano schronowi 
przy ul. Stalowej. Jego architektura o klasycy-
stycznych formach jest świadomie wzorowana na 
budynku dawnego więzienia dla kobiet w Würz-
burgu projektu Petera Speetha z 1809 r., które 
z kolei sięgało do wzorców francuskiej architektury 
rewolucyjnej, sformułowanych w wizjonerskich 
pomysłach Claude-Nicolasa Ledoux i Etienne-Lo-
uisa Boullée. Przebudowa okien w połaci dachowej 
(w latach 70. XX w.) oraz obniżenie dachu poważnie 
zniekształciły sylwetkę budowli.

Drugi, prostokątny w planie schron przy ul. Ładnej 
i dwa okrągłe, przy pl. Strzegomskim oraz przy 
ul. Ołbińskiej, nie mają już tak dalece wyrafino-
wanych i historycznie wystylizowanych form jak 
ten z ul. Stalowej. Mimo ich maksymalnej redukcji 
klasyczny rodowód nadal pozostał czytelny, zgodnie 
z mieszczańskimi korzeniami nazistowskiej estetyki. 

Pośrednie sięgnięcie do wzorców francuskiej ar-
chitektury rewolucyjnej, zastosowane przez Kon-
wiarza w pierwszym ze wspomnianych schronów, 
przypomina fascynacje Wilhelma Kreisa, jednego 
z największych wizjonerów pośród twórców III 
Rzeszy, który w niezwykle patetyczno-pompa-
tycznej manierze wypowiadał się na temat idei 
pomnika niemieckiego żołnierza. Jego projekty 50 
Pomników Wojennych łączyły idee klasycyzmu 
z „germańskim” stylem lub sztuką średniowiecza, 
czasem nawiązywały do niezrealizowanych uto-
pii wspomnianych już architektów francuskich, 
jak w Pomniku Chwały (1943), który miał stanąć 
w Rosji i niezwykle przypominał słynny Kenotaph 
projektu Etienne-Louisa Boullée. 

Spośród innych, zachowanych budowli obronnych 
z czasu III Rzeszy należy wskazać wrocławski 

bunkier przygotowany jako stanowisko dowodzenia 
komendanta Festung Breslau w przebudowanych 
w tym celu kazamatach bastionu Sakowego przy 
ul. Nowej, wzniesiony jeszcze w końcu XVI w. Do 
odpowiednio przebudowanych kazamatów doda-
no od północy żelbetowe fortyfikacje, pamiętając 
również o ich stronie estetycznej. Efekt jest dość 
mizerny, ponieważ do wejścia od ul. Pięknej dodano 
uskokowe, betonowe ościeża, nakryte nierównym, 
płytkim daszkiem z betonu, imitującym belkowa-
nie. Twórcom tego dzieła zapewne przyświecał cel 
stworzenia imitacji prostego i surowego klasycy-
zmu, zgodnie z zasadami architektury militarnej. 
Program zdobnictwa uzupełnia niezgrabny, pia-
skowcowy gzyms, zdobiący bryłę fortyfikacji od 
strony chodnika.

Przegląd wrocławskich realizacji i planów, powsta-
łych w czasie niespełna 13 lat istnienia III Rzeszy, 
zaskakuje niezwykłą skalą i rozmachem. Spośród 
niezrealizowanych projektów, stworzonych z myślą 
o urbanistycznych przekształceniach Wrocławia, 
najbardziej radykalne były plany Wernera Marcha, 
który wcześniej zdobył rozgłos realizacją berlińskie-
go Stadionu Olimpijskiego. We Wrocławiu March 
zajął się osią południe-północ, pomiędzy Dworcem 
Głównym i kwartałem „rządowym” nad Odrą, oraz 
osią wschód-zachód, wzdłuż Odry. W czasie swej 
wrocławskiej wizyty w 1938 r. Hitler wyraził swe 
uznanie dla innego projektu Marcha, dotyczącego 
urządzenia narodowo-socjalistycznego forum na 
południe od nurtu Odry. W centrum założenia 
March przewidział rozległy plac defilad, otoczony 
ogromnymi, reprezentacyjnymi budowlami jak 
siedziba władz okręgowych, dzwonnica o wysokości 
70 m i Hala Ludowa. Realizacja projektu, połączona 
z planowaną regulacją układu komunikacyjnego 
miasta, wymagała drastycznych wyburzeń, w tym 
również wielu starszych obiektów w dobrym stanie 
technicznym. Projekt Marcha zakładał m.in. likwi-
dację Hali Targowej przy ul. Piaskowej, budynku 
Akademii Sztuk Pięknych, Starej Rejencji (obecnie 
Muzeum Narodowego), kościoła i klasztoru Ber-
nardynów. Bastion Ceglarski miał być zrównany 

z ziemią, natomiast teren między pl. Nankiera, 
ul. Szewską i ul. Oławską planowano zabudować 
ogromnymi bryłami nowych budowli. Wizja Mar-
cha zaskakuje bezwzględnym radykalizmem i nie-
spotykaną skalą ingerencji w historyczną tkankę 
miasta, wówczas jeszcze nie doświadczonego woj-
ną. Prawną podstawą przebudowy centrum wszyst-
kich większych miast niemieckich, a w pierwszym 
rzędzie 41 stolic poszczególnych „krain” (Gaue), była 
„Ustawa o nowym ukształtowaniu miast niemiec-
kich” z 1937 r., tolerująca usuwanie historycznej 
tkanki miejskiej i wysiedlanie lokatorów z domów 
przewidzianych do likwidacji. Wrocławskie projekty 
Marcha nie zostały zrealizowane tylko z jednego 
powodu – w pierwszej kolejności miały być prze-
budowane główne „miasta ruchu” – Berlin, Norym-
berga i Monachium, a dopiero po nich wszystkie 
miasta-siedziby okręgowych urzędów partyjnych. 
Inne, również szczęśliwie niezrealizowane pla-
ny dotyczyły obecnego pl. Wolności (wcześniej 
Musztry, następnie Pałacowego) i ul. Świdnickiej. 
Zagospodarowanie dawnego pl. Musztry planowano 
już od początku XX w., a już w XIX w. odbywały 
się tam m.in. targi i wystawy. W latach III Rzeszy 
zarówno ul. Świdnicka, jak i plac nabrały szczegól-
nego znaczenia jako odpowiednia arena dla różnego 
rodzaju narodowo-socjalistycznych masowych 
imprez i uroczystości, jak np. Niemiecki Festyn 
Sportu i Gimnastyki w 1938 r. Kiedy około 1940 r. 
Josef Schönwälder proponował przekształcenie pl. 
Pałacowego i przyległego odcinka ul. Świdnickiej 
na Narodowo-Socjalistyczne Forum Kultury, zakła-
dał również zmianę koryta fosy i dopasowanie go 
do kształtu zmniejszonego placu. W miejscu teatru 
Langhansa (dzisiejszej Opery) i budynku Generalnej 
Komendantury Wojskowej (zniszczonej w czasie 
wojny i po wojnie rozebranej) miał stanąć nowy, 
ogromny gmach opery, ustawiony frontem ku 
ul. Świdnickiej. Schönwälder wykonał kolorowany 
szkic perspektywiczny, ukazujący pl. Pałacowy 
z pałacem fryderycjańskim oraz zintegrowanym 
z nim Muzeum Rzemiosła Artystycznego. Dłuższe 
boki placu wyznaczają rzędy trybun, od strony fosy 
ozdobione wysokimi masztami flagowymi. 

W 1940 r. powstał szkic przebudowy pl. Wolności 
autorstwa Herberta Boehma z Miejskiego Urzędu 
Planowania. Również i na nim zakładano wybu-
rzenie teatru Langhansa i budynku Generalnej 
Komendantury Wojskowej, a w południowo-
-wschodnim narożu placu autor zakładał wzniesie-
nie nowego budynku opery, skierowanego fasadą 
ku ul. Świdnickiej. Na północ od niego miał stanąć 
Pawilon Sztuki. Pomiędzy operą a Pawilonem Sztu-
ki zaprojektowano otoczony krużgankami, trape-
zowaty Dziedziniec Honorowy. Pośrodku dawnego 
placu wydzielono nowy pl. Pałacowy, od zachodu 
zamknięty budynkiem Muzeum Wschodu, a od pół-
nocy rozwiniętą fasadą pałacu fryderycjańskiego. 
Na północy miał powstać prostokątny, dziedzińco-
wy kompleks hotelu pałacowego. 

Największym, zrealizowanym obiektem z tamtego 
czasu jest kompleks Stadionu Olimpijskiego, zapro-
jektowany przez Richarda Konwiarza jeszcze w la-
tach 1924-1925, a realizowany do 1929 r. W 1930 
r. odbyły się tam III Igrzyska Niemieckie, przygo-
towujące drużynę narodową do Olimpiady w Los 
Angeles (1932). W związku z planowanym na 1937 
r. XII Niemieckim Festiwalem Pieśni, a w roku na-
stępnym Niemieckim Festynem Gimnastyki i Spor-
tu, rozbudowano i zmieniono poszczególne części 
kompleksu – również według projektu Konwiarza. 
Powstała wtedy Hala Gimnastyczna i nowa brama 
od strony Alei Różyckiego, pozwalająca na przejście 
kolumny marszowej o 24-osobowych szeregach.

Fazę rozbudowy stadionu zupełnie zdominowały 
potrzeby polityczno-propagandowe. Po południowej 
stronie kompleksu powstało ogromne (140.000 
m²) „pole sportowe” z trybuną honorową, z której 
w 1937 r. Hitler przemawiał do członków nie-
mieckiego Związku Pieśni, a roku następnego tam 
właśnie zameldowano mu o wspólnocie wszystkich 
Niemców, zrzeszonych w klubach sportowych. 
Obecnych było przy tym 600.000 rodaków z całego 
świata, zjednoczonych spontanicznie podjętym 
hasłem „Jeden naród, jedna Rzesza, jeden wódz!” 
(„Ein Volk, ein Reich, ein Führer!”).

Janusz L. Dobesz, dr hab. prof nadzw. / Wydział Architektury, 

Politechnika Wrocławska
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Bunkers, shelters, fortifications, palaces of culture, 
Utopian skyscrapers – these are some examples of 
out-of-the-ordinary architecture, built or planned 
to be built in the event of war, to emphasise the 
importance of a dictatorship. Sometimes they re-
mained but a vision, a projection of an architect’s 
unhindered imagination.

Max Berg was the first German architect who want-
ed to combine the solution to a bothersome problem 
of the shortages of flats after WWI with the idea of 
skyscrapers. Bruno Taut, Max Berg and Walter Gro-
pius, the creator of Bauhaus, compared skyscrapers – 
the temples of human labour – to gothic cathedrals, 
which once dominated medieval cities. The outcome 
of Max Berg’s ponderings were several visionary 
sketches of skyscrapers, embedded in the tissue of 
Wrocław and built in the years 1919-1921. The most 
shocking of all were three versions of a skyscraper 
situated in the marketplace, to the north of the 
medieval town hall. It stirred angry protest of the 
then Mayor of Wrocław. It ought to be emphasised 
that Berg’s ideas never went beyond sketches and 
visions. They illustrated purely theoretical delibera-
tion and were not intended to be built.

The complex of four air-raid shelters in Wrocław, 
built during WWII and designed since 1940 by 
Richard Konwiarz, constitutes a fairly unified com-
plex. The number was insufficient for the needs of 
such a large city, even in combination with other, 
underground shelters, but the authorities, blinded 
by optimistic propaganda which promised Blitz-
krieg, never predicted that bombings would include 
German territory. 

The shelters in pl. Strzegomski and ul. Ołbińska 
were circular in plan, whereas the other two, in 
ul. Stalowa and ul. Ładna – rectangular. All of them 
had a reinforced concrete framing, with the walls 
ca. 0.8m thick and the ceiling ca. 1.4 m. Their archi-
tecture represents fairly sophisticated artistic ambi-
tions. It was almost a rule that air-raid shelters built 
in Nazi Germany had a historicising form of archi-

Poza kompleksem Stadionu największą, zarazem 
najważniejszą budowlą Wrocławia z tamtych cza-
sów jest biurowiec będący siedzibą władz przy pl. 
Powstańców Warszawy. Budowę jego planowano 
już w 1935 r. Realizację projektu Feliksa Bräulera 
kontynuowano aż do 1945 r. Wojna ograniczyła 
realizację bogatego programu zdobienia budow-
li. Budynek spełnia wszystkie kryteria, jakich 
w okresie III Rzeszy oczekiwano od rządowych, 
reprezentacyjnych obiektów, a dzięki zastosowaniu 
potężnych, wgłębnych portyków filarowych jego 
elewacje zdradzają silny związek z Nową Kance-
larią Rzeszy Alberta Speera w Berlinie. Obecnie 
obiekt ten mieści Urząd Wojewódzki. 

Po przyłączeniu do Polski w 1945 r. rozpoczęła się 
dla Wrocławia nowa epoka – władze musiały zmie-
rzyć się z problemem odzyskanego, „piastowskiego” 
grodu o wyraźnie niemieckim charakterze. Sytuację 
komplikował tragiczny stan zrujnowanego miasta 
i pytanie: co i jak odbudowywać, co pozostawić 
swemu losowi, a co burzyć? 

Godnym uwagi jest wątek architektury epoki stali-
nowskiej, podobnie jak pomysły nazistowskie szczę-
śliwie nie zrealizowany. Po kilku latach pozornej 
wolności i apolitycznej architektury – jak w przypad-
ku Wystawy Ziem Odzyskanych, zaczęto wprowadzać 
w życie zupełnie nowe wzorce. W 1949 r. VI Zjazd 
Naukowy Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa uchwalił rezolucję p.t. „O dalsze po-
głębianie przełomu w dziedzinie projektowania i na 
budowie”, w której ostrzegał przed wrogim imperiali-
zmem i jako poprawne wskazywał radzieckie wzorce.

Polski socrealizm miał jednak dość krótki żywot, 
zgasł jeszcze przed 1956 r. i nigdy nie zdobył więk-
szej popularności. W Muzeum Architektury zacho-
wał się zbiór szkiców Tadeusza Teodorowicza-To-
dorowskiego z Gliwic, wykonanych na ogólnopolski 
zamknięty konkurs zabudowy osi Grunwaldzkiej. 
Prace z 1951 r. cechuje imponująca skala, a do-
minanta założenia ma formę ulubionego w ZSRR 
„pałacu”, zbliżoną do warszawskiego „Pekinu”.

Extreme Architecture of Wrocław
Janusz L. Dobesz

tecture, usually corresponding to the local colour in 
order to mask their true function more effectively.

The most extraordinary form was given to the 
shelter in ul. Stalowa. Its classicistic architecture 
was consciously modelled on the building of the 
former prison for women in Würzburg designed by 
Peter Speeth in 1809, which in turn referred to the 
standards of the French Revolution architecture, 
as formed in the visionary ideas of Claude-Nocolas 
Ledoux and Louis Boullée.

The second, rectangular in plan shelter in ul. Ładna, 
and the two circular ones in pl. Strzegomski and 
ul. Ołbińska, are not as sophisticated and historical-
ly stylised in form as the one in ul. Stalowa. Despite 
their maximal reduction, the classical origins are 
still visible, according to the bourgeoisie roots of 
Nazi aesthetics.

The review or Wrocław’s realisations and plans, cre-
ated during almost 13 years of the existence of the 
Third Reich, surprises with its extraordinary scale 
and panache. Among the unfulfilled plans that were 
created with the thought of urban development of 
Wrocław, the most radical ones were Werner March’s, 
who had previously won renown for the realisation 
of the Olympic Stadium in Berlin. In Wrocław he 
worked on the South-North axis, between the Cen-
tral Railway Station and the ‘governmental’ quarter 
on the Oder river, and the East-West axis, along the 
Oder. During his visit to Wrocław in 1938, Hitler 
showed his appreciation for March’s other design, 
which involved the creation of a national-social 
forum south to the Oder. In the centre of the plan, 
March designed a vast defilade square surrounded by 
huge representative buildings, such as the seat of the 
local authorities, 70-meter tall belfry and the Cen-
tennial Hall. The implementation of the project, in 
conjunction with the planned review of the transport 
system of Wrocław, would require drastic demolition 
of numerous buildings, including some old ones but 
in good technical condition. March’s project involved 
among others the demolishing of Hala Targowa 

(Market Hall) in ul. Piaskowa, the building of the 
Fine Arts Academy, Stara Rejencja (the Old District, 
currently – the National Museum), the Observants’ 
church and monastery. March’s vision surprises with 
uncompromising radicalism and unprecedented 
scale of interference in the historical tissue of the 
city, which had not experienced war destruction yet. 
March’s plans concerning Wrocław were unfulfilled 
for only one reason – first of all, the main ‘Cities of 
the Movement’ – Berlin, Nuremberg and Munich – 
were to be rebuilt, and only later all the other cities-
seats of district Party offices.

Apart from the Olympic Stadium complex, the 
biggest and the most important building from 
that time in Wrocław is the office building in pl. 
Powstańców Warszawy. Its building was planned as 
early as 1935. The implementation of Feliks Bräul-
er’s project lasted up until 1945. The war limited 
the rich programme of ornamentation. The build-
ing meets all the criteria for a stately government 
building at the time of the Third Reich; thanks to 
using massive, deep pillar porticoes, its elevations 
show a strong connection with Albert Speer’s New 
Reich Chancellery in Berlin. Currently, the building 
houses the Voivodship Office.

After incorporation to Poland in 1945, a new era 
started for Wrocław – the authorities had to face 
the issue of a ‘regained, ancient Polish city’, which 
was markedly German in character. The situation 
was complicated by a tragic state of the ruined city, 
and a question of what to rebuild, what to demolish 
and what to leave as it was.

However, Polish socialism was quite short-lived; it 
faded even before 1956 and never gained a wider 
popularity. In the Museum of Architecture, a set of 
sketches survived, made by Tadeusz Teodorowicz-To-
dorowski for a national competition for the develop-
ment of the Grunwaldzki axis. The work from 1951 
is marked by an impressive scale, and the dominant 
feature took on the form of a much-admired in the 
USSR ‘palace’, resembling the ‘Pekin’ in Warsaw.

Prof. Janusz L. Dobesz, PhD / Wrocław University of Technology, 

Faculty of Architecture



fot. Justyna Fedec

28

SU
RV

.  8 Paweł Jarodzki Pełzająca zbrodnia 
/ Creeping Crime

29

SU
RV

.  8P R Z E G L Ą D   S Z T U K I



30

SU
RV

.  8

31

SU
RV

.  8P R Z E G L Ą D   S Z T U K I

Kiedy Adolf Loos ogłosił w 1908 roku słynną tezę „ornament jest zbrodnią”, rodziło się nowe spojrzenie na architekturę, 
której najbardziej pożądanymi cechami były odtąd logika, prostota i funkcjonalność. Schron Strzegomski powstawał już 
w czasach zaawansowanego modernizmu, kiedy zbędność ornamentu była oczywista. Instalacja Pawła Jarodzkiego wpro-
wadziła do – kojarzącej się wyłącznie z surowością – architektury Schronu zwielokrotniony moduł autorskiego dekoru. 
Pamiętając o skomplikowanej historii obiektu, trudno oprzeć się wrażeniu, że ornament to prawdopodobnie ostatnia rzecz, 
jakiej potrzebował ten budynek. W tym sensie ten niepotrzebny dodatek urastał do rangi kontrowersyjnego, wizualnego 
zbytku, zawłaszczającego od lat nieodświeżane połacie ścian. Autorski motyw tworzący elegancką aplikację – prawie 
szyfr – przypominał dalekowschodnie zdobienia. Jednak ci spośród widzów, którzy znali najniższe i powszechnie dostęp-
ne kondygnacje Schronu, wykorzystywane do celów komercyjnych, mogli porównać tę subtelną realizację z naprędce 
skleconymi reklamami, wątpliwej jakości szyldami i krzykliwymi malarskimi aplikacjami. Ta lokalna mieszanka wzorów, 
służących prywatnym przedsięwzięciom, jest pragmatycznym wyrazem wciąż obecnej w naszej mentalności skłonności do 
ozdabiania i upiększania. „Pełzający” ornament Pawła Jarodzkiego był wysublimowanym wariantem tych aspiracji. 

When Adolf Loos declared in 1908 his famous idea that ‘ornament is crime’, a new approach to architecture was born, in 
which logic, simplicity and functionality were its most desired features. The Strzegomski Bunker was built at a time of 
advance modernism, when redundancy of ornament was obvious. Paweł Jarodzki’s installation introduced a multiplied 
module of original decor to the architecture of the bunker, which is associated only with austerity. Remembering the com-
plicated history of the object, it is hard to resist the idea that ornament was the last thing this building needed. In this 
sense, an unnecessary attachment grew into controversial, visual superfluity, which claimed possession of the walls which 
had not been painted for years. The original motif which made up the application, almost a code, looked like Far East or-
naments. But those who knew the lowest, freely available floors of the bunker, used for commercial aims, had before their 
eyes an image of advertisements hastily cobbled together, signboards of dubious quality, gaudy paintings. This local mix-
ture of styles serving particular aims is a pragmatic expression of a predilection for ornamenting and beautifying, which 
is still present in our mentality. Paweł Jarodzki’s ‘crawling’ ornament was a sophisticated variant of such aspirations.

1 –  fot. Magdalena Szady / 2 –  Łukasz Paluch / 3 –  Katarzyna Kondratczyk

Katarzyna Bura i Piotr Łakomy zrealizowali jedną 
z najbardziej enigmatycznych prac Przeglądu. 
Pozbawiony tytułu obiekt odtwarzał zarys pła-
skorzeźby wyobrażającej nazistowskiego orła, 
umieszczonej niegdyś na elewacji Schronu, tuż nad 
wejściem. Orzeł-atrapa został zainstalowany w jed-
nym z licznych pomieszczeń o łukowatym kształcie, 
na tle zastanych tam skrzyń i innych znalezionych 
przedmiotów. Całość sprawiała wrażenie składu 
lub magazynu. Niechlubna nazistowska pamiątka 
została opakowana w sposób zarezerwowany dla 
przedmiotów poddanych ekspozycyjnej „kwaran-
tannie”, tj. okryta połami materiału i obwiązana 
specjalnymi pasami. Zdziwienie budziły jednak 
barwy tego okrycia i jego zaskakujący wzór: błękity 
i żółcienie układały się w niewybredne kufle piwa. 
Być może to komentarz do, wcale nierzadkiego, 
lekceważenia wobec najbardziej nawet przerażają-
cych lekcji historii?

Katarzyna Bura and Piotr Łakomy made one of the 
most enigmatic works of the Review. An untitled 
object imitated the shape of a low relief of the Nazi 
eagle, which once used to hang above the entrance 
to the bunker. The dummy eagle was situated in 
one of many vaulted rooms, against a background 
of boxes and other items scattered there. The whole 
looked like a warehouse or storehouse. The dishon-
ourable Nazi memento was wrapped up in fabric 
and special straps in a way reserved for items in 
exhibiting ‘quarantine’. What aroused astonishment 
though was the colour of the fabric and its surpris-
ing pattern: the blue and yellow shapes formed 
unrefined beer mugs. Maybe it was a commentary 
on the not-so-infrequent indifference to even the 
most terrifying lessons from history?

Bez tytułu 
/ Untitled

Katarzyna Bura 
Piotr Łakomy



Złożona z dwóch części instalacja odwoływała się do stanu obsesji. Przeskalowany obraz 
ukazujący rój much prowokował do rozważań o naturze niepohamowanych natręctw. 
Wyświetlony na monumentalnej ścianie wewnętrznego, ślepego korytarza wymownie 
odcinał możliwość przejścia, a widok rojących się owadów potęgował poczucie osaczenia 
i symbolizował sytuację „znalezienia się pod ścianą”. Energia insektów skoncentrowana 
na próbie przekroczenia płaszczyzny muru oraz natarczywe brzęczenie wyzwalały chęć 
natychmiastowego odwrotu. W oddalonej od projekcji części korytarza ulokowany został 
kolejny element instalacji – ciasne i ciemne wnętrze wypełnione zostało odgłosem brzę-
czącego roju. Nagłe znalezienie się w tym pomieszczeniu przywoływało wspomnienie 
niedawno oglądanego obrazu. To tutaj najpełniej odsłaniał się sens pracy: odwołanie się 
do niemożności całkowitego wyparcia przykrych doświadczeń, rozmyślanie nad możliwo-
ścią ucieczki przed wiedzą o samych sobie, nieustanne zmaganie się ze słabościami.

fot. Łukasz Paluch

Maja Wolińska Przypomnij sobie
/ Remember
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The installation consisted of two parts and referred to the 
state of obsession. The overscaled image of a swarm of 
flies provoked thoughts about the nature of uncontrollable 
phobias. The image was shown on a monumental wall 
of a dead-end corridor inside the bunker and definitely 
ruled out any possibility of passing through, whereas the 
swarming insects intensified a feeling of being trapped. 
The insects’ energy focused on penetrating the surface of 
the wall and their persistent buzz triggered an immedi-
ate willingness to run away. In a distant part of the same 
corridor, the second part of the installation was placed – 
a cramped and dark room was filled with the sound of 
a buzzing swarm. Finding oneself in this room suddenly 
evoked the image seen shortly before. At that time the 
meaning of the work was revealed: referring to the inabil-
ity to fully fend off unpleasant experiences, pondering the 
thought of escaping from the knowledge of oneself, strug-
gling constantly with one’s weaknesses.
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„World..lock” Piotra Kmity to niewielkich rozmiarów płaski obiekt, na 
którego prostokątnej, białej powierzchni artysta umieścił pięćdziesiąt 
identycznych, czarnych żołnierzyków, trzymających w dłoniach karabiny. 
Każda z tych postaci podpisana została nazwą stolicy jednego spośród 
najbardziej zmilitaryzowanych państw świata. Jedną z tych stolic była 
Warszawa. Uważny widz, mijając pracę kilkukrotnie, mógł zauważyć, że 
żołnierzyki bardzo powoli zmieniały swoje położenie, obracając się wokół 
własnej osi. Umieszczone na mechanizmach zegarowych miniaturowe 
sylwetki wykonywały pełen obrót w ciągu doby. Jednocześnie zmianie 
ulegały „militarne napięcia” pomiędzy poszczególnymi stolicami wyzna-
czane liniami potencjalnych karabinowych wystrzałów. Kmita skomento-
wał w ten sposób (nie)zmienność sytuacji na geopolitycznej mapie świa-
ta – sytuacji ciągłego zagrożenia i cyklicznej eskalacji konfliktów. 

Piotr Kmita’s ‘Word..lock’ was a small flat object on whose rectangular 
surface the artist put 50 identical toy soldiers holding machine guns in 
their hands. Each of the figurines was described with a name of the capi-
tal city of one of the 50 most militarised countries of the world. Among 
the capitals was Warsaw. A careful viewer who passed the work several 
times would notice that the soldiers were changing their positions very 
slowly, rotating around their axes. The clockwork figurines made one full 
turn in 24 hours. At the same time, ‘military tensions’ between countries, 
marked by the trajectories of imaginary shots, changed. Kmita made 
a commentary on the (un)changeability of geopolitical situation – a situa-
tion of constant threat and cyclical escalation of conflict. 

Piotr Kmita World..lock

1, 3 –  fot. Justyna Fedec / 2, 4 –  Katarzyna Kondratczyk

Jerzy Kosałka Obecność 
/ Presence
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„Obecność (fragment większej całości) 2010” to szczególna 
odpowiedź na kuratorskie hasła tegorocznej edycji Przeglądu, 
które miały inspirować artystów do poszukiwań w obrębie 
nierozerwalnych z historią Schronu pojęć takich jak: pustka, 
kryzys, nieobecność. Zbiór dwudziestu tabliczek, będących 
imitacją ozdobnie grawerowanych tabliczek muzealnych, 
został rozproszony w wybranych przez artystę miejscach 
w Schronie – zarówno w sąsiedztwie realizacji innych twór-
ców, jak i w miejscach zupełnie przypadkowych. Sytuowanie 
podpisów obok różnego rodzaju urządzeń, drzwi i komórek 
miało sugerować obecność w tej nie-ekspozycyjnej prze-
strzeni dzieł sztuki. Gest ten nabierał mocy zwłaszcza wobec 
realizacji, które, operując elementem iluzji, rezygnowały 
z wyrazistości i stawały się niezauważalną, niemal natural-
ną częścią Schronu. Ze względu na ich niewielkie gabaryty 
i skromny nakład siła oddziaływania tabliczek była bardzo 
subtelna. Wiele wskazuje na to, że artysta podjął kontro-
lowane „ryzyko”: deklarowana „Obecność” skazywała samą 
siebie na nieobecność.

‘Presence (Fragment of a Greater Whole) 2010’ was a pecu-
liar response to the curators’ key phrase of this year’s edition 
of the Review, which was supposed to inspire the artists to 
search within notions inextricably linked with the history 
of the bunker, such as: void, crises, absence. A collection of 
twenty plates, which imitated exquisitely engraved plates 
in a museum, was scattered inside the bunker in places 
chosen by the artist– both in the proximity of other artists’ 
realisations and in purely accidental places. Situating the 
inscriptions next to various devices, doors and cells was 
supposed to suggest the presence of works of art in this 
non-exhibition space. This gesture was most powerful with 
those realisations that used an element of illusion  in order 
to abandon expressiveness and became an invisible, almost 
natural part of the bunker. Because of their small size and 
limited number, the impact of the plates was very subtle. 
It seems that the artist took a ‘controlled’ risk: the declared 
‘Presence’ condemned itself to absence.
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In his very interesting work ‘The Victims of Symbolic 
Destruction’, Stephen Bosse showed a series of miniature 
buildings and works of art which had vanished because 
of destructive impact of an ideology. Among the objects 
was the famous monument of Buddha, destroyed by the 
Taliban in Afghanistan. It was also possible to distinguish 
the WTC Twin Towers and the Berlin Wall. Each miniature 
was accompanied by a detailed description of how it had 
been destroyed. What was especially important in Bosse’s 
work was his explicit (and consistent) attitude to all the 
destructive ideologies shown by means of the miniatures. 

1, 3 –  fot. Justyna Fedec / 2, 4, 5 –  Katarzyna Kondratczyk

Stephan Bosse The Victims of Symbolic 
Destruction

Bosse enumerated his chosen ‘victims’ which, as symbols, 
succumbed to violence – both real and symbolic. The artist 
did not hesitate to make equal the madness of the Taliban 
and Al-Kaida and the triumph of democracy in Central 
Europe – democracy streaked with disinformation, com-
mercialism and surveillance (which made the symbolic 
act of destroying a wall, commonly understood as getting 
rid of barriers and divisions, look grotesque).

Stephan Bosse w swojej niezwykle interesującej pracy „The Victims of Symbolic De-
struction” pokazał serię miniaturowych budynków i dzieł sztuki, które uległy zniszczeniu 
w związku z destruktywnym oddziaływaniem jakiegoś rodzaju ideologii. Pośród obiektów 
znalazł się m. in. słynny, zniszczony przez afgańskich Talibów posąg Buddy. Widz mógł 
także rozpoznać wieże World Trade Center oraz Mur Berliński. Każdej spośród miniatur 
towarzyszył opis sposobu zniszczenia oryginału. W pracy Stephana Bosse szczególnie 
interesujący wydaje się jednoznaczny (i jednakowy) stosunek autora do, zaprezentowanych 
za pośrednictwem miniatur, niszczycielskich ideologii. Bosse wylicza wybrane przez niego 
„ofiary”, które, będąc symbolami, uległy naporowi przemocy – tyleż realnej, co symbolicz-
nej. Artysta nie waha się jednocześnie przed zrównaniem szaleństwa Talibów i Al-Kaidy 
z triumfem demokracji w Europie Środkowej – demokracji podszytej jednak dezinformacją, 
komercjalizmem i wprowadzającej powszechny nadzór (przez co symboliczny wymiar 
zburzenia muru, rozumiany powszechnie jako gest zniesienia barier i międzyludzkich 
podziałów, nabiera cech groteski). 
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Pochwała ornamentu, studium upływającego czasu czy formalne rozgrywki w procesie two-
rzenia rzeźby z masy bitumicznej? Po trosze wszystko. Michał Smandek, wytrawny esteta, 
odnalazł tym razem przyjemność w kształtowaniu pospolitego materiału, nie pozbawionego 
jednak zmysłowości. Smandek stworzył znakomitą iluzję mechanizmu, który samoistnie 
wydziela nieokreśloną substancję. Gęsta, smoliście czarna masa, wylewała się kaskadami 
ze szklanej dyszy na posadzkę zakrzywionego korytarza. Kolejne warstwy spływającej lawy 
nadbudowały zacieki, rozgałęzienia, połacie zastygłej materii. Ten lśniący ornament stał 
się przeszkodą i wyzwaniem dla przemierzających korytarze odbiorców. Pytanie o to, jak 
potraktować ten estetyczny, niemal biżuteryjny w charakterze obiekt, ujawniło się w dys-
kretnych próbach jego ominięcia. Jednak od momentu pierwszego wtargnięcia na taflę 
instalacji nie było już odwrotu: perfekcyjna czerń pokrywała się kurzem, plastyczna masa 
przyjmowała kolejne odciski kroków, ślady, znaki. Monumentalny obiekt zachował swoją 
skalę, ale jego pierwotne piękno zostało nieodwracalnie utracone. Niszczejąca powłoka 
szybko wpisała się w zastany pejzaż Schronu, od lat wypełniający się kurzem i skazany na 
postępującą entropię.

The praise of ornament, a study of passing time or a formal play in a process of creating 
a sculpture made from bitumen? All of it in part. Michał Smandek, a sophisticated aesthete, 
this time found pleasure in shaping an ordinary material, although not devoid of sensual-
ity. Smandek created an expert illusion of a mechanism which spontaneously secretes an 
undefined substance. Thick, pitch-black mass, cascading from a glass nozzle, was poured in 
a curved corridor. Subsequent layers of flowing lava added patches, branches, stretches of 
hardened matter. This shiny ornament became an obstacle and challenged visitors roaming 
the corridors. The fundamental question about how to treat this aesthetic, almost jewel-
lery-like object was manifested in discrete attempts of bypassing it. But from the moment 
of the first intrusion on the surface of the installation there was no going back: the perfect 
blackness became dusted, the plastic mass received more and more footprints, traces, signs. 
The monumental object kept its scale but its original beauty was irreversibly lost and, as 
a deteriorating coat, quickly became part of the landscape of the bunker, which had been 
filling up with dust for years and had been doomed to progressing entropia.

Michał Smandek Black Escape
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Es beginnt in Breslau
Dorota Monkiewicz

W ubiegłym roku kolekcja Dolnośląskiego Towa-
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wzbogaciła się 
o pracę Rafała Jakubowicza „Es beginnt in Breslau” 
(2008). Jest to świecący białym światłem neon 
uformowany w kształcie odręcznego napisu, przed-
stawiającego zdanie zawarte w tytule. Koncept 
tego dzieła opiera się na posłużeniu się niemiec-
kojęzyczną wersją polskiego tekstu „Zaczyna się 
we Wrocławiu”, zawartego w projekcie Zbigniewa 
Gostomskiego, przygotowanym na konceptual-
ne Sympozjum Wrocław ’70 (fragment tej pracy 
znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu). Idea Gostomskiego polegała na tym, 
aby ustanowić wyobrażoną przestrzeń globu ziem-
skiego w oparciu o system modułowych odcinków, 
których odmierzanie zaczęłoby się we Wrocławiu 
i stąd rozprzestrzeniło się na cały świat. 

Hasło „Zaczyna się we Wrocławiu” brzmi jak od-
trąbienie początku nowej ery – odwraca się od 
przeszłości na rzecz tego, co nadchodzi. Owo „coś” 
w utopijnej przestrzeni pracy Gostomskiego nie 
zostaje zdefiniowane – czy chodzi o nowy podział 
świata, nowego człowieka, nowy sposób myślenia, 
nową sztukę? Istotny w gruncie rzeczy jest ten mo-
dernizacyjny apel, wychylenie ku przyszłości, które 
zawiera się w zdaniu „zaczyna się we Wrocławiu”. 
I dziś także to optymistyczne hasło brzmi niesły-
chanie aktualnie w mieście, gdzie buduje się nowy 
stadion, nową salę koncertową, gdzie projektuje 
się nowe muzeum współczesnej sztuki. Wszystkie 
te inwestycje aspirują do osiągnięcia najwyższego 
światowego poziomu w zakresie nowoczesnych 
technologii, co nie dziwi w mieście, którego uczel-
nie znane są z rozwijania różnorodnych specjaliza-
cji informatycznych. Kiedy już wreszcie zbudujemy 
Muzeum Współczesne we Wrocławiu, ja także 
chciałabym, żeby nad jego wejściem pojawiło się 
dumne zdanie „Zaczyna się we Wrocławiu”. Ale czy 
„Es beginnt in Breslau” także?

Kamieniami milowymi w rozwoju polskiej sztuki 
awangardowej okresu PRL-u były rozmaite sympo-
zja i plenery: koszalińskie, elbląskie, zielonogórskie 

i wreszcie jednorazowa edycja wrocławska. Z wy-
jątkiem jednego sympozjum w puławskich zakła-
dach azotowych, będących dumnym symbolem 
industrializacji PRL-u (1966), wszystkie te imprezy 
odbywały się na tzw. Ziemiach Odzyskanych, czyli 
przejętych po Rzeszy Niemieckiej. Komunistyczne 
Państwo zgadzało się tutaj inwestować środki 
w nowoczesną, awangardową i niespecjalnie ak-
ceptowaną przy innych okazjach sztukę, bo tak 
tworzyła się nowa polska historia tych ziem bez 
historii (skoro niemiecka przeszłość miała zostać 
na zawsze zatarta). Dekady temu, wraz z krytyką 
modernistycznego projektu, przekonaliśmy się już 
jednak, że sztuka nigdy nie jest politycznie neutral-
na, nawet wtedy, gdy stawia przed sobą autotelicz-
ne, czy abstrakcyjne cele. „Es beginnt in Breslau” 
Jakubowicza komentuje tę sytuację. Nie wszędzie 
wszystko znaczy to samo. Podobny do Jakubowicza 
niepokój miałam przenosząc wystawę monogra-
ficzną Zbigniewa Libery z warszawskiej Zachęty 
do galerii BWA we Wrocławiu. Zastanawiałam się, 
czy praca tego artysty „Lego. Obóz koncentracyjny” 
nie wykazuje jakiegoś istotnego braku w mieście, 
którego elity przybyły ze Lwowa z własną historią 
wojennej eksterminacji, o odmiennej proweniencji, 
a polska sztuka współczesna w ogóle nie znalazła 
dla niej równie intelektualnie nośnego obrazu.

Paradoksalnie więc, pytanie «„kiedy” zaczyna się 
we Wrocławiu?» należy do kwestii fundamental-
nych także dla muzeum sztuki współczesnej, cho-
ciaż jest ono z samej swej istoty instytucją wychy-
loną w przyszłość. Pytanie tym bardziej istotne, 
że pierwszą, tymczasową siedzibą tej instytucji 
ma być poniemiecki schron na pl. Strzegomskim, 
użytkowany przez szpital polowy w czasie obrony 
Festung Breslau. Koncepcja programowa przyjęta 
dla muzeum wrocławskiego zasadza się na napię-
ciu pomiędzy prezentacją własnej, lokalnej tradycji 
artystycznej a globalną sceną sztuki. Kluczowa jest 
zatem kwestia samoidentyfikacji Wrocławian i ich 
sposobu odczytywania semiotyki własnego miasta. 
I w tej kwestii nie ma jasności. Z ankiet przepro-
wadzonych ostatnio wśród zwykłych mieszkańców 
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Last year, the Lower Silesian Society for the 
Plastic Arts Zachęta added to its collection Rafał 
Jakubowicz’s work ‘Es beginnt in Breslau’ (2008). 
It is a white-light neon formed to present the title 
sentence in handwriting. The concept of the work 
is based on using the German language version of 
a Polish sentence ‘Zaczyna się we Wrocławiu’ (‘It 
Begins in Wrocław’), which was originally included 
in Zbigniew Gostomski’s project prepared for the 
conceptual Symposium Wrocław ’70. Gostomski’s 
idea was to create an imaginary space of the globe 
based on a system of module sections, whose 
measuring off would start in Wrocław and spread 
around the world.

The phrase ‘It Begins in Wrocław’ sounds like 
trumpeting the beginning of a new era – it turns 
its back on the past in favour of what is approach-
ing. This ‘something’ in the Utopian sphere of 
Gostomski’s work is not defined – is it about a new 
division of the world, a new human being, a new 
way of thinking, new art? What really matters is 
this appeal for modernisation, a bias towards the 
future, which is contained in the sentence ‘It Be-
gins in Wrocław’. Today, this optimistic phrase also 
seems to be up-to-date in a city where a new sta-
dium and a new concert hall are being built, where 
a new museum of modern art is being designed.

Paradoxically, asking ‘when’ does it begin in 
Wrocław is fundamental to a museum of modern 
art as well, although by nature it is an institution 
biased towards the future. The question all the 
more important since the first, temporary seat for 
the museum will be an old German air-raid shel-
ter in pl. Strzegomski, which was used as a field 
hospital during the defence of Festung Breslau. 
The conception adopted for the Wrocław museum 
is based on a tension between showing its own 
local artistic tradition and the global art scene. 
Therefore, the question of self-identification of the 
inhabitants of Wrocław and their way of decoding 
the semiotics of their own city seems vital. But it 
is unclear.

According to a survey conducted by Paweł Kubicki, 
an urban sociologist from the Jagiellonian Uni-
versity in Kraków, the most commonly mentioned 
source of self-identification of the inhabitants of 
Wrocław is the experience of a community during 
the flood in 1997. In a debate ‘Habeas Lounge’, 
inspired by the design of the museum, intellectu-
als pointed out many other sources, for example: 
the experience of ‘Solidarity’ in the 1980s, or even 
older memories of ‘Lvivian’ post-war institutions 
of Wrocław. However, the title of the debate, ‘Is It 
Possible to Invent Our Own Tradition’, originated 
by Łukasz Medeksza, a journalist from Wrocław, 
suggested that something which might be called 
local identity and its relation to being Polish, Ger-
man, Czech, is still an unsure attitude, dynamic, 
in the process of shaping. Identity is subject to 
cultural negotiations, which take place, among 
others, in the public sphere of a museum.

Wrocław was and definitely is a ‘meeting place’ – 
not only for the inhabitants of Lviv, Warsaw or 
Poznań who came here after WWII and the few 
Germans who stayed, but also for those who are 
tempted by the aura of the city or job offers and 
stay here after graduation, or arrive from different 
regions of Poland and from abroad. In this respect, 
it should remain a young and dynamically devel-
oping metropolis for a long time. For this lively 
urban community in the making, the Programme 
Conception of the Museum of Contemporary 
Wrocław has been created, whose fragment reads: 
‘The mission of the Museum is broadly defined 
work on the contemporariness (...). Knowledge 
gained through direct contact with art, acquired 
in practical participation and the possibility of 
receiving a commentary explaining a work of art 
facilitate self-cognition, defining one’s identity 
in the private and public spheres and in time 
perspective’ (Piotr Krajewski, Dorota Monkiewicz, 
Wrocław, 21 December 2007, p.6). These pro-
gramme assumptions will be filled by life and art, 
and living through art, but the framework has 
been established.

Wrocławia przez Pawła Kubickego, socjologa miasta 
z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego wynika, że na pierwszym miejscu jako 
źródło wrocławskiej samoidentyfikacji wymieniane 
było doświadczenie wspólnoty podczas powodzi 
1997 roku. Intelektualiści podczas inspirowanej 
przez projekt Muzeum debaty „Habeas Lounge” 
wskazywali na wiele innych źródeł: m.in. doświad-
czenie „Solidarności” z lat 80., czy jeszcze daw-
niejsze wspomnienia o „lwowskich”, powojennych 
instytucjach Wrocławia. Sam jednak tytuł tej deba-
ty „Czy da się wymyślić własną tradycję?”, zreda-
gowany przez wrocławskiego dziennikarza Łukasza 
Medekszę, wskazywał na to, że coś, co moglibyśmy 
określić jako tożsamość lokalną i jej relację do 
polskości, niemieckości, czeskości, jest wciąż sto-
sunkiem niepewnym, dynamicznym, w procesie 
kształtowania się. Kwestię tożsamości w ujęciu 
dynamicznym postrzegają również współcześni 
teoretycy kultury. Spotykamy się z określeniem 
tożsamości rozproszonej, czy tożsamości transak-
cyjnej (Irit Rogoff). Doświadczamy wielości samo-
identyfikacji, jako kobiety i mężczyźni, przedstawi-
ciele swojej grupy, czy klasy społecznej, mieszkańcy 
dzielnicy i miasta, obywatele kraju, członkowie 
wspólnoty europejskiej. Tożsamość jest przedmio-
tem kulturowych negocjacji, których miejscem jest 
m.in. przestrzeń publiczna muzeum. Możemy to 
zjawisko obserwować także we Wrocławiu, gdzie 
Muzeum Narodowe prezentuje stałą ekspozycję 
rzeźby śląskiej (proszę zwrócić uwagę na semanty-
kę – nie niemieckiej, lecz śląskiej) i polskiej sztuki 
nowoczesnej oraz było w przeszłości m.in. inicjato-
rem badań nad lwowską grupą „Artes”, natomiast 
Muzeum Miejskie prezentuje głównie niemiecką 
historię Wrocławia. Podobne fascynacje w stosunku 
do unikalnych wrocławskich zabytków niemieckiej 
architektury modernistycznej przejawia Muzeum 
Architektury. W tym kontekście nieuniknione staje 
się pytanie o pozycję Muzeum Współczesnego po-
śród innych instytucji kulturalnych Wrocławia. 
Wrocław był i jest z pewnością „miastem spotkań” – 
nie tylko dla przybyłych tu po wojnie lwowiaków, 
warszawiaków czy Wielkopolan i nielicznych nie-

wysiedlonych Niemców, ale także dla tych, którzy 
skuszeni aurą miasta lub ofertami pracy pozostają 
w nim po studiach, lub przyjeżdżają z różnych re-
gionów Polski i z zagranicy. W tym sensie powinien 
pozostać jeszcze długo młodą i dynamicznie roz-
wijającą się metropolią. Dla tej ruchliwej miejskiej 
społeczności w procesie stawania się stworzona 
została Koncepcja Programowa MWW, w której czy-
tamy m.in., że „Misją Muzeum Współczesnego jest 
szeroko rozumiana praca nad współczesnością (...). 
Wiedza uzyskiwana z bezpośredniego obcowania 
ze sztuką, przyswajana przez praktyczne uczest-
nictwo oraz możliwość uzyskania tłumaczącego 
dzieło komentarza sprzyja samopoznaniu odbiorcy, 
określeniu własnej tożsamości w przestrzeni pry-
watnej i publicznej oraz w perspektywie czasowej” 
(Piotr Krajewski, Dorota Monkiewicz, Wrocław, 21 
grudnia 2007, s.6). Te założenia programowe wy-
pełni życie i sztuka i życie sztuką, ale ramy zostały 
stworzone.

Dorota Monkiewicz / Wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego 

we Wrocławiu ds. Muzeum Współczesnego 

Es beginnt in Breslau
Dorota Monkiewicz

Dorota Monkiewicz / Deputy Director of the Culural Division  

of the Municipality of Wrocław for the Museum of Modern Art



Pozbawione tytułu wideo Doroty Nieznalskiej jest komentarzem do 
sytuacji, w której przez lata znajdowała się artystka. Wystawienie 
słynnej już pracy „Pasja” w gdańskiej Galerii Wyspa spowodowało 
oskarżenie Nieznalskiej o obrazę uczuć religijnych, dokonane na 
podstawie doniesienia grupy działaczy i posłów Ligi Polskich Ro-
dzin. Sprawa trafiła do sądu. Przez około osiem lat Nieznalska była 
właściwie wyłączona z życia artystycznego w Polsce i pozbawiona 
możliwości wystawiania swoich dzieł. Jak sama mówi, została 
postawiona w roli zbrodniarki jeszcze przed wydaniem wyroku. 
Proces ciągnął się długo, a artystka, jako oskarżona, była wzywa-
na na kolejne rozprawy. Zaprezentowana na SURVIVALU 8 praca 
wideo przedstawia odwróconą plecami do widza nagą kobiecą 
postać, filmowaną statycznie od pasa w górę. Kobieta składa dłonie 
na plecach w sposób, który kojarzy się z modlitwą (odwołanie do 
wcześniejszej pracy tej samej artystki „Pozycja modlitewna”) oraz 
przywołuje asocjacje ze skomplikowanymi i wymagającymi wysiłku 
pozycjami jogi. Nie bez znaczenia jest to szczególne odwrócenie: 
negatyw modlitewnego gestu. Symbolizuje on zarówno „negatyw-
ną” w ujęciu niektórych, obrazoburczą rolę artystki, jak i stosunek 
oskarżonej do oskarżycieli: świadomy przynależności tej pierwszej 
do innego porządku, innego systemu znaków i interpretacji. Kobieta 
(prawdopodobnie sama artystka) stara się wytrzymać w niewygod-
nej i bolesnej pozie jak najdłużej – obserwujemy rosnące napięcie 
mięśni, wreszcie skurcze – w końcu jednak musi zrezygnować. Ulga 
jest chwilowa, bo po kilku sekundach zapętlony film rozpoczyna się 
od nowa... Zapisowi wideo towarzyszyła wielokanałowa instalacja 
dźwiękowa. Z umieszczonych na wysokości ludzkich uszu głośników 
sączył się szept artystki recytującej niekończącą się litanię złożoną 
z dat odbywania się kolejnych procesów sądowych.

Dorota Nieznalska’s untitled video was her commentary on the situ-
ation she had been in for years. Exhibiting the already famous work 
‘Pasja’ (‘Passion’) in Galeria Wyspa art gallery in Gdańsk resulted 
in her being charged with offending religious feelings by a group 
of politicians of the League of Polish Families. The case went to 
court. As a result, for around eight years the artist was virtually 
unable to exhibit her works. As she put it, she was deemed criminal 
even before hearing the sentence. The trial lasted a long time and 
the artist, as the accused, was summoned to numerous hearings. 
The work presented at SURVIVAL 8 showed a naked woman’s back 
filmed statically from waist up. The woman was putting her hands 
together behind her back in a gesture which looked like praying 
(referring to an earlier work by the same artist, ‘Prayer Position’) 
but also evoked associations with complicated yoga positions. This 
peculiar reversal, a negative of a prayer gesture, was meaningful. 
It symbolised both the artist’s ‘negative’, as some would say, icono-
clastic role and the attitude of the accused, who belongs to a differ-
ent order, a different system of codes and interpretations, towards 
her persecutors. The woman (probably the artists herself) was trying 
to freeze in an uncomfortable position for as long as possible – we 
could see her muscles contract in a painful cramp – but in the end 
she had to give up. The relief was temporary because after a few 
seconds the looping film started anew... The video was accompanied 
by a multichannel sound installation. Loudspeakers at ears’ height 
played the artist’s whisper reciting an unending litany of dates of 
her subsequent hearings.

Dorota Nieznalska Bez tytułu / Untitled
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fot. Łukasz Paluch
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Grzegorz Łoznikow Serce bunkra / The Heart 
of the Bunker

Kameralna praca dźwiękowa, minimalistyczna i surowa, była prostym odtworzeniem 
zapisu bicia serca autora. Pierwotnie przeznaczona do centralnej części Schronu, właśnie 
jako „serce bunkra” miała ożywiać uśpione wnętrze i wyznaczać moment wyobrażonego 
przebudzenia. Finalnie źródła dźwięku zostały usytuowane na schodach okalających 
centralne pomieszczenie, w sąsiedztwie instalacji „Zbrodnia” Doroty Nieznalskiej. Tym sa-
mym stały się prologiem do tej ostatniej instalacji, wprowadzając dodatkowy rytm do jej 
monotonnych, cyklicznych obrotów. Praca Łoznikowa stała się centrum kompozycyjnym 
i stanowiła dominantę tej części wystawy. Wchodzący do wewnętrznego korytarza widzo-
wie odczuwali pulsowanie – dla części osób zresztą niekomfortowe, roznoszące się po całej 
przestrzeni korytarza i przenikające dalej, do sąsiednich poziomów. Bicie serca, przypomi-
nające niezwykłą instalację Boltańskiego „Les coeur”, w której serce stawało się autopor-
tretem, opowiadało o tożsamości, przemijaniu i potrzebie archiwizowania teraźniejszości.

The idea of this simple minimalist sound installation was to play back the author’s 
heartbeat. Initially it was intended to be put in the central part of the bunker, in ‘the 
heart of the bunker’, in order to revive the sleeping interior and mark the rhythm of the 
imaginary awakening. In the end, sources of sound were installed on the stairs around 
the central room, near Dorota Nieznalska’s ‘Crime’ installation. Therefore, it became 
a prologue to the latter installation, adding rhythm to its cyclical mechanic rotation. 
Łoznikow’s work became the centre of composition and dominated this part of the exhibi-
tion. All those entering the inside corridor felt pulsating – for some it was actually un-
comfortable, filling in the entire space of the corridor and permeating to adjacent levels. 
The beating of the heart, which resembled Boltański’s extraordinary installation ‘Les 
coeur’ where the heart became a self-portrait, told about identity, passing away and the 
need to archive the present.

fot. Katarzyna Kondratczyk

Paweł Stasiewicz Instrukcja obsługi przed końcem 
świata / Instruction Manual Before 
the End of the World

Wideo Pawła Stasiewicza „Instrukcja obsługi przed końcem 
świata” zostało zainspirowane fragmentami z Biblii. Te re-
ligijne odwołania (oznaczenia adekwatnych wersów Pisma) 
zostały przez artystę umieszczone na ścianie przy wejściu 
do pomieszczenia, w którym prezentowana była praca. 
Zostały one wyryte w tynku i miały charakter więziennych 
zapisków na ścianie celi – kojarzyły się z odliczaniem dni, 
charakterystycznym systemem skreśleń, który jest wizu-
alnym znakiem nadziei i zbliżającej się wolności. Praca wi-
deo przedstawiała nogi mężczyzny (pozbawione korpusu) 
na czarnym tle. W pomieszczeniu było ciemno, a widzowie 
poruszali się w nim niepewnie, niemal po omacku. Nogi, 
będące jedynym jasnym punktem w tym zaimprowizo-
wanym lochu, wykonywały wciąż ten sam ruch upadania 
na kolana. Lekkie spowolnienie obrazu uwidaczniało grę 
mięśni i ból wyzwalany przez uderzenie kości o posadzkę. 
Stasiewicz podjął w tej pracy temat doświadczenia rze-
czy ostatecznych. Jego instrukcja nie jest niczym ponad 
zobrazowanie gestu rozpaczy i poddania, a odwołanie do 
więziennej stylistyki jedynie podbija grozę sytuacji. To 
instrukcja „na wypadek” sytuacji nieuniknionej, od której 
żaden schron nie będzie ucieczką. 

The inspiration behind Paweł Stasiewicz’s video ‘Instruc-
tion Manual Before the End of the World’ was fragments 
of the Bible. Those religious references (to given verses 
of the Scripture) were put by the artist on a wall next to 
the entrance to the room where his work was presented. 
They were carved in plaster and resembled inscriptions in 
a prison cell – counting out the days left, the characteristic 
system of crossings-out which is a visual sign of hope 
and approaching freedom. The video showed man’s legs 
(without the trunk) against black background. The room 
was dark and the visitors groped their way unsteadily. The 
legs, which were the only visible point in this makeshift 
dungeon, made the same movement of falling to the knees 
time and again. Slowing the motion a bit emphasised the 
play of the muscles and the pain caused by the bones hit-
ting the floor. Stasiewicz took up the issue of experiencing 
the ultimate things. His instruction is nothing more than 
visualising a gesture of desperation and surrender, while 
referring to the horrors of prison only adds to the sense of 
dread. This instruction is in case of the unavoidable situa-
tion in which no shelter will help. 
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Twórczość Janusza Łukowicza można za Agatą Saraczyń-
ską z wrocławskiej Gazety Wyborczej określić jako gest 
profanacji sacrum i, jednocześnie, sakralizacji profanum. 
W pracy zrealizowanej dla SURVIVALU 8 artysta obu-
dował zastane fragmenty zniszczonej i prawdopodobnie 
nieczynnej instalacji elektrycznej Schronu styropianowym 
zdobieniem, używanym do imitowania sztukaterii we 
współczesnych, „stylizowanych” wnętrzach. Ingerencja ta 
przybrała charakter ramy okalającej mało atrakcyjny i nie-
potrzebny element wnętrza. Nadała tym samym wartość 
temu, co pozornie zbędne i zadała pytanie, pojawiające 
się często w kolejnych edycjach SURVIVALU, o charakter 
przyszłej rewitalizacji miejsc i budynków. Akcentując sens 
i znaczenie śladów przeszłości, korespondowała z innymi 
pracami prezentowanymi w Schronie Strzegomskim, 
szczególnie z realizacjami „Living Treasures” i „Aftershock” 
Andrew Binkley’a.

The artistic work of Janusz Łukowicz may be described, 
as Agata Saraczyńska from Gazeta Wyborcza put it, as an 
act of the profanation of the sacred and the sacralisation 
of the profane. In his work prepared for SURVIVAL 8, the 
artist covered fragments of destroyed and probably out-
of-order electrical wiring of the bunker with Styrofoam 
ornamentation which is used as imitation of moulding in 
contemporary ‘stylised’ interiors. This interference took on 
the character of a frame surrounding an unattractive and 
unnecessary element of the interior. It thus emphasised 
the seemingly redundant and posed a question which 
crops up during the subsequent editions of SURVIVAL – 
about the character of the future redevelopment of places 
and buildings. By highlighting the sense and meaning of 
traces of the past, it corresponded with other works shown 
inside the Strzegomski Bunker, especially with Andrew 
Binkley’s ‘Living Treasures’ and ‘Aftershock’.

1 –  fot. Justyna Fedec / 2, 3 –  Katarzyna Kondratczyk

W instalacji „Zbrodnia” Dorota Nieznalska odniosła się bez-
pośrednio do hasła SURVIVALU 8 oraz do historii Schronu 
Strzegomskiego. W okrągłym centralnym pomieszczeniu 
budynku artystka umieściła przymocowany do sufitu 
obiekt złożony z czterech ogromnych, połączonych na 
krzyż noży. Powstały w ten sposób stalowy wiatrak unosił 
się nad podłogą pomieszczenia, obracając się bardzo wolno 
wokół swej osi. Z kolei rzucony z góry snop światła ujaw-
niał na posadzce cień wyobrażający nazistowską swastykę 

Janusz Łukowicz Bez tytułu 
/ Untitled

na czerwonym, krwawym tle. W ten sposób Nieznalska 
ukazała niszczącą machinę zbrodniczej ideologii, która 
stworzyła Schron Strzegomski – ideologii odpowiedzialnej 
za śmierć milionów ludzi i zniszczenie setek miast, w tym 
niemieckiego Breslau. Warto dodać, że praca Nieznalskiej 
sąsiadowała z dźwiękową instalacją Grzegorza Łozniko-
wa „Serce bunkra”. Sączący się ze ścian, miarowy odgłos 
bijącego serca powodował, że stalowe noże zdawały się 
przecinać żywą tkankę. 

In her installation ‘Crime’, Dorota Nieznalska referred 
directly to the key phrase of SURVIVAL 8 and to the his-
tory of the Strzegomski Bunker. In the central round room 
of the building, the artist put an object hung to the ceiling 
which consisted of four huge knives forming a cross. The 
steel fan thus created rotated very slowly around its axis. 
A beam of light coming from above created a shadow 
on the floor which resembled the Nazi swastika against 
blood-red background. This way Nieznalska showed the 
destructive mechanism of the murderous ideology which 
made the Strzegomski Bunker come into existence – the 
ideology responsible for the death of millions of people 
and the destruction of hundreds of cities, including the 
German Breslau. It is worth mentioning that Nieznalska’s 
work was adjacent to Grzegorz Łoznikow’s sound instal-
lation ‘The Heart of the Bunker’. The regular heartbeat 
coming from behind the wall made the knives look as if 
they were slicing living tissue. 

Dorota 
Nieznalska

Zbrodnia 
/ Crime
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1 –  fot. Magdalena Szady / 2, 3 –  Katarzyna Kondratczyk / 4 –  Łukasz Paluch / 5, 6 –  Justyna Fedec

Karolina Szymanowska
Damian Maciejewski

Fi

Cylindryczna, ażurowa konstrukcja zatytułowana „Fi” 
stanowiła formalne odniesienie do architektury Schronu. 
Wykonany ze stalowych prętów model, szkicowo ukazujący 
proporcje pierwowzoru, miał być wyobrażeniem jego praw-
dziwej architektonicznej natury, a zatem samej konstrukcji, 
odartej z zewnętrznych warstw, uwidaczniającej stalowy 
szkielet i zbrojenia. Zgodnie z zamysłem autorów dopiero 
widok zniszczonego budynku, splątanego rumowiska stali 
i betonu uświadamia nam, jak złudne są przekonania 
o jego niezniszczalności. Labiryntowa architektura wnętrza 
Schronu stała się sceną dla misternie wykonanego mode-
lu. Jego estetyka eksponowała dodatkowo aspekt piękna 

budynku w fazie konstrukcyjnej, gdy niezakłócone niczym 
stropy i filary ukazują swoją wewnętrzną czystość i logikę. 
Usytuowanie obiektu na atrapie betonowego postumentu 
nadawało mu rangę obiektu muzealnego. Sprawiło także, 
że, podobnie jak nieodległa instalacja Michała Smandka, 
praca stała się jeden z punktów orientacyjnych w topografii 
całej wystawy.

The cylindrical openwork construction under the title ‘Fi’ 
referred formally to the architecture of the bunker. The 
steel-bar model outlined the proportions of the original 
building and presented the true nature of its architecture, 
i.e. the construction itself, devoid of outer layers in order 
to emphasise the steel skeleton and the reinforcement. 
In accordance with the authors’ intention, it was the image 
of the destroyed building, an entangled heap of steel and 
concrete, that made us aware of the falsity of our belief in 
its indestructibility. The labyrinthine architecture of the 
interior became stage for the intricate model. Its aesthetics 
highlighted the beauty of the building in its construction 
phase, when the inner purity and logic of the fully visible 
floors and columns showed clearly. Placing the object on 
a dummy concrete plinth made it look like a museum 
exhibit. It also turned the work, together with Michał 
Smandek’s nearby installation, into a landmark in the 
topography of the whole exhibition.

Instalacja dźwiekowa “Dobly Southround” powstała z po-
mysłu stworzenia w Schronie ogrodu – żywej manifestacji 
pierwotnego przeznaczenia budynku (podtrzymywania 
życia) i problemów ekologii dźwiękowej (degradacja 
środowisk hi-fi w miastach). Do współpracy zaprosi-
liśmy Wojciecha Kucharczyka, artystę dźwiękowego 
i wizualnego, znanego przede wszystkim z prowadzonych 
przez siebie zespołów The Complainer i Mołr Drammaz, 
wytwórni płytowej i projektu mik.musik.! oraz śmiałych 
realizacji projektów graficznych. Przygotowana specjalnie 
na SURVIVAL instalacja Dobly Southround zatapiała 

Wojtek Kucharczyk Dobly Southround

słuchaczy w niezwykle sensualnej przestrzeni dźwiękowej, bazującej 
na fragmentach nagrań terenowych odgłosów przyrody. Godzinna, 
wielowarstwowa kompozycja na cztery kanały dźwiękowe z wyraźną 
narracją doskonale wpisała się w kontekst muzyki konkretnej i for-
muły found soundscape – analogicznie do found footage w sztuce 
filmowej – swoistą kontynuacją plądrofonicznych projektów autora 
i najlepszych tradycji realizacji radiowych (np. Eugeniusza Rudnika 
ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia). Zamierzony błąd 
ortograficzny w tytule pracy to przewrotne nawiązanie do techno-
logii produkcji dźwięku przestrzennego, jak i kultury kasetowej lat 
osiemdziesiątych oraz niedostępności egzotycznych podróży.

The ‘Dobly Southround’ sound installation stemmed from an idea 
of creating a garden inside the Bunker – a living manifestation of 
the original function of the building (sustaining life), and from the 
problems connected with the ecology of sound (deterioration of hi-fi 
environment in the city). We cooperated with Wojciech Kucharczyk, 
a sound and visual artist, known especially from the bands he leads: 
The Complainer and Mołr Drammaz, the mik.musik.! record label 
and bold realisations of graphic design. Dobly Southround, an instal-
lation prepared especially for SURVIVAL, submerged the visitors in 
an extremely sensual sound space based on fragments of recordings 
of the wildlife. The one-hour multilayer composition for four sound 
channels with a clear narration fitted in with the context of concrete 
music and the found soundscape formula – analogically to found 
footage in cinematography – constituting a peculiar continuation 
of the artist’s plunderphonics projects and the best traditions of 
radio realisations (e.g. Eugeniusz Rudnik’s from the Polish Radio’s 
Experimental Studio). The intentional error in the title of the work 
is a cunning reference to the technology of production of surround 
sound as well as the culture of cassettes of the 1980s and the una-
vailability of exotic travel.
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A series of 15 plaster casts of holes made by machine-gun bullets was presented as a coherent composition on one of 
the walls of the main staircase of the bunker. When seen from a distance, the aestheticising arrangement, bathed in cold 
artificial light, resembled a sophisticated ornament rather than evidence of a crime. Taken from the walls of Berlin houses 
raked with machine-gun fire during WWII and transferred onto the snow-white surface of the plaster boards, it told about 
the atrocities of war in a perverse way. As if abstraction and war complemented each other. These random bursts from 
a machine gun were arranged into sophisticated compositions in which each chip and splinter had its weight. The elabo-
rate casts, an archive of damage and scars of architecture, turned out to be universal especially in Wrocław, a city which 
experienced the Battle of Festung Breslau and which still, after 65 years, has not got rid of marks and traces left by those 
events from its tenement houses, churches and public buildings.

In the awareness of the oldest inhabitants of Wrocław and researchers there is an image of the Strzegomski Bunker being 
almost untouched by explosions. However, a purpose-built screen took most of the damage and protected the people barri-
caded inside the bunker until the very last moment. ‘I was there and I have never thought that I would come close to this 
building’ – thanks to this traumatic confession of a man who visited the exhibition and who had taken part in the storm-
ing of the western part of the city in 1945, the ‘Bullet Holes’ installation took on a very intimate meaning. The series of 
boards became a repetition of a controversial ‘painting’ that might have emerged in those circumstances. 

Jens Kloppmann Bullet Holes

Seria piętnastu gipsowych tablic z odlewami śladów ostrzałów 
i wyrw zrobionych przez karabinowe kule została zaprezento-
wana jako zwarta kompozycja na jednej ze ścian głównej klatki 
schodowej Schronu. Estetyzująca aranżacja widoczna z daleka, 
zatopiona w chłodnym, sztucznym świetle, bardziej przypo-
minała fantazyjny ornament niż świadectwo zbrodni. Zdjęte 
z ostrzelanych w czasie II wojny światowej berlińskich kamie-
nic ślady, przetransferowane na śnieżnobiałą taflę gipsu, opo-
wiadały o okropnościach wojny w sposób bardzo przewrotny. 
Tak jakby abstrakcja i wojna dopełniały się nawzajem. Układ 
tych przypadkowych serii po strzałach ułożył się w wytrawne 
kompozycje, w których każdy odprysk, każdy ubytek miały swo-
ją wagę. Wysmakowane odlewy, będące archiwum uszczerbków 
i blizn na architekturze, okazały się uniwersalne zwłaszcza we 
Wrocławiu, mieście które doświadczyło walk o Festung Breslau 
i które sześćdziesiąt pięć lat po wojnie nie pozbyło się śladów 
tamtych wydarzeń z kamienic, kościołów i gmachów licznych 
instytucji.

W świadomości najstarszych mieszkańców Wrocławia oraz 
badaczy pozostaje obraz prawie nienaruszonego przez wybuchy 
Schronu Strzegomskiego. Jednak wybudowany na potrzebę 
jego obrony specjalny ekran przyjął większość serii ostrzałów 
i praktycznie do ostatniej chwili chronił zabarykadowanych 
w budynku ludzi. „Byłem tam wtedy i po tym, co przeżyłem, 
nie sądziłem, że zbliżę się jeszcze do tego budynku” – dzięki 
traumatycznemu wyznaniu odwiedzającego wystawę mężczy-
zny, biorącego udział w szturmie na zachodnią część Wrocławia 
w 1945 roku, instalacja „Bullet Holles” nabrała bardzo intymnej 
wymowy. Seria tablic stała się powtórzeniem kontrowersyjnego 
„rysunku”, który mógł powstać w tamtych okolicznościach.

1, 3 –  fot. Katarzyna Kondratczyk / 2 –  Justyna Fedec
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fot. Katarzyna Kondratczyk

Szymon Kobylarz Improwizowany bunkier 
/ Makeshift Bunker
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1, 3 –  fot. Katarzyna Kondratczyk / 2 –  Justyna Fedec

Szymon Kobylarz w dość absurdalnym geście zbudował 
w Schronie Strzegomskim jeszcze jeden schron – był to 
jednak „budynek” szczególny, bo skonstruowany z książek. 
Artysta zainspirował się amerykańskimi publikacjami 
z czasów zimnej wojny, które instruowały czytelnika jak 
na domowy użytek zbudować osłonę na wypadek ataku 
nuklearnego. Okazało się, że najbardziej przydatnym 
budulcem są w tym przypadku książki. Schron Kobylarza 
powstał jako realizacja – krok po kroku – jednej z tamtych 
instrukcji i wyglądał zaskakująco solidnie (choć nie prze-
trwał w nienaruszonej formie do końca Przeglądu; został 
uszkodzony przez widzów zainteresowanych poszczególny-
mi pozycjami czytelniczymi). Instalacji towarzyszył rysu-
nek imitujący zastany w budynku artefakt – zakurzony, 
oparty o ścianę, w spękanej, szklanej oprawie. Przedstawiał 
on postać budującą książkowy schron i był graficzną 
wersją instrukcji, którą przy tworzeniu tego szczególnego 
dzieła posłużył się artysta.

Szymon Kobylarz, in a somewhat absurd gesture, built 
another shelter inside the Strzegomski Bunker – but it 
was a peculiar ‘building’ because it was made of books. 
The artist’s inspiration was American publications from 
the Cold War era which instructed the reader how to 
construct protection in the home in case of a nuclear 
strike. It turned out that books were the most useful 
material. Kobylarz’s shelter was a scrupulous step-by-step 
implementation of one of such instructions and it looked 
surprisingly stable (even though it did not make it until 
the end of the Review because of some visitors’ interest 
in particular titles). The installation was accompanied by 
a drawing which imitated an artefact found in the build-
ing – dusted, in a cracked frame propped against the wall. 
It showed a man building the book shelter and it was 
a graphic version of the instruction used by the artist to 
create this exceptional work.
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Katarzyna 
Włodarczyk

Atrapa  
/ Dummy

Lamperia w pospolitym kolorze i szereg drzwi prowadzących do 
mieszkań w długim, jasno oświetlonym korytarzu. W instalacji „Atra-
pa” artystka wykorzystała zastaną scenerię, łudząco przypominającą 
wnętrze klatki schodowej w bloku z tak zwanej wielkiej płyty. Ten 
niemal gotowy anturaż został uzupełniony drobnymi rekwizytami: 
wizjerami, klamkami, zamkami do drzwi, wycieraczkami. Zaaranżowa-
na w ten sposób niemal prywatna przestrzeń, mimo znajdujących się 
w niej przedmiotów, które zazwyczaj pełnią funkcję dekoracji, ema-
nowała pustką i chłodem. Część publiczności napotykającej tę scenę 
ulegała złudzeniu, szarpiąc za klamki, zaglądając przez ślepe wizjery, 
używając głuchych dzwonków. Wtedy właśnie iluzja ulegała zburze-
niu… Pierwotnie szereg wnęk (drzwi) prowadził do dziesiątek mikro-
skopijnych kwater, rozlokowanych na wszystkich poziomach Schronu. 
Te klaustrofobiczne pomieszczenia dawały w czasie wojny schronienie 
ludności cywilnej podczas nalotów i ostrzałów. Ten fakt wydobył 
dodatkowy aspekt instalacji, która, ukazując Schron jako tymczasowe 
mieszkanie i przymusową kwaterę, opowiadała o tym, że iluzja to 
także gra pomiędzy tym, co uwidocznione i tym, co na pierwszy rzut 
oka niedostrzegalne.

A plain-colour dado and a number of doors as if leading to flats in 
a long, brightly-lit corridor... In her installation ‘Dummy’, the artist 
used the surroundings which resembled the interior of a staircase in 
a block of flats, so-called panelak. This almost ready-made entourage 

Film wyświetlony na najwyższej, udostępnionej na czas 
wystawy kondygnacji, stanowił komentarz do widmowego 
charakteru architektury Schronu. Ukazywał grupę osób 
wjeżdżającą w górę ruchomymi schodami. Ta niespieszna 
podróż ku nieznanemu celowi, zarejestrowana w statycz-
nym ujęciu, stała się poetycką opowieścią o pokonywaniu 
kolejnych etapów, szczebli, poziomów. Niewielki ekran 
z projekcją został umiejscowiony na ścianie zaślepiającej 
wejście na wyższe kondygnacje. Ten wymowny gest „otwo-
rzył” barykadę, a wizja płynących ku górze osób kazała 
widzom zgadywać, co kryje ukryta powyżej przestrzeń. 
Istotny stał się także aspekt zdobywania kolejnych pięter 
i poziomów o własnych siłach oraz zderzenie wysiłku 
wspinaczki z obrazem wygodnej, nieangażującej podróży. 
Film wyemitowany w przestrzeni, w której następował – 
z uwagi na układ całej wystawy – największy ruch i prze-
pływ osób, dodatkowo eksponował ten komunikacyjny 

fot. Justyna Fedec
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Dominik Stanisławski Bez tytułu 
/ Untitled

węzeł. Sekwencje filmu przyciągały widzów i tym samym 
zmieniały dynamikę tego wycinka Schronu, powodując 
zamieszanie i niejednokrotnie przestój.

The film screened on the highest level available for the 
exhibition made a commentary on the spectral character 
of the architecture of the bunker. It showed a group of 
people going up an escalator. This slow journey towards 
an unknown destination, recorded in a static shot, became 
a poetic tale of going through subsequent stages and 
levels. A small screen was put on a wall blocking access to 
higher floors. This telling gesture ‘opened’ the barricade, 
and the vision of the people going up made the visitors 
guess what the space above them was hiding. The aspect 
of unaided reaching further levels and floors was also 
important when contrasted with an image of comfortable, 
uninvolving journey. The fact that the film was shown in 
a space where there was the highest flow and turnout of 
people – due to the arrangement of the exhibition – added 
extra emphasis to this communication hub. The sequences 
of the film drew viewers and thus changed the dynamics 
of this section of the bunker, which led to confusion and 
often stoppages.

was made complete with some props: spyholes, door han-
dles, door locks, doormats. The almost-private space thus 
created, despite the presence of some objects which usually 
perform a decorative function, emanated void and coldness. 
Some visitors fell for the illusion: they pulled down on door 
handles, peeped through blank spyholes, rang silent door-
bells. That was when the illusion was shattered. Originally, 
the numerous alcoves (doors) led to dozens of tiny rooms 
scattered on all levels of the bunker. These claustropho-
bic quarters provided shelter to civilians during air-raids 
and bombings. This fact brought to light an additional 
aspect of the installation which, by showing the shelter as 
a temporary flat and forced accommodation, said that illu-
sion is also a game between what is visible and what is, at 
a glance, invisible. 
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i inni (Andrzej Urbański
& Mira Boczniowicz)

Fuga 1:1 / 1:1 Fugue
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Duże puste pomieszczenie, w narożniku stoi kobieta. Jej specyficzny ubiór: ciemny dwuczęściowy kostium oraz identyfikator 
zawieszony na piersi pozwalają domyślać się, że znajdujemy się w muzeum lub galerii sztuki. Kobieta jest pracownikiem 
kulturalnej instytucji. Tak wyglądał kadr z filmu „Wyobraź sobie...” Pawła Kowzana, wyświetlony jako samodzielny obraz na 
ścianie jednego z zaułków Schronu. Statyczne ujęcie – wyselekcjonowana stop-klatka – było prologiem do niezrealizowanej 
produkcji. W produkcji tej kobieta, pełniąca funkcję kustoszki, miała w interaktywnym trybie opowiadać o przełomowych 
zdarzeniach dotyczących sztuki współczesnej. Obecność widza w pomieszczeniu, w którym prezentowana była praca, miała, 
dzięki obecności fotokomórki, „wybudzać” kobietę z letargu i inicjować kolejne odsłony opowieści. Prezentacja pojedynczego 
slajdu ukazującego osobę pilnującą galeryjnej ekspozycji stała się ciekawym komentarzem do umiejscowienia wystawy 
w ramach ósmej edycji SURVIVALU w Schronie Strzegomskim. Tym samym znalazła się w grupie realizacji, które rozprawia-
ją się z potencjałem tej przestrzeni, czekającej na przekształcenie w niedalekiej przyszłości w muzeum sztuki.

A large empty room, a woman is standing in the corner. Her characteristic clothes: a dark two-piece suit and an ID badge 
on her neck make us realise that we are in an art gallery or a museum. The woman is employed in a cultural institution. 
That was a scene from Paweł Kowzan’s film ‘Imagine...’, showed as an independent picture on the wall in one of the bunker’s 
back rooms. A static scene – a selected freeze-frame – was a prologue to a production that never came into existence. In this 
production the woman, a custodian, would talk about breakthrough moments in the history of modern art in an interactive 
way. A viewer’s entrance into the room where the film was to be screened would ‘wake up’ the custodian from her lethargy 
(thanks to a photocell) and trigger further parts of her tale. Showing just one slide of a person looking after an exhibition in 
a gallery became an interesting commentary on holding the eighth SURVIVAL Review in the Strzegomski Bunker. Therefore 
it became one of those realisations which dealt with the potential of the venue, which is to be converted in the near future 
into a museum of modern art. 

1 –  fot. Katarzyna Kondratczyk / 2 –  Justyna Fedec

Paweł Kowzan Wyobraź sobie... 
/ Imagine...

Wideo-instalacja „Fuga 1:1” przywoływała skojarzenia z najbardziej 
brzemiennymi w skutki dla sztuki współczesnej dziełami, takimi jak: 
„Czarny kwadrat” Malewicza czy „Dwóch ludzi z szafą” Polańskiego. 
Złożony z kilku ujęć film ukazywał dwóch mężczyzn niosących przez 
miasto białą płachtę podobną do klasycznego, surowego podobrazia. 
Bohaterem tej pracy była więc wymowna biel – symbol niezapisanej 
treści. Ten intrygujący spacer anonimowych osób w anonimowym 
miejscu przypominał defiladę albo procesję. Dynamiczny montaż 
z serią powtórzeń i zatrzymań działał jak przyspieszona prezentacja 
slajdów z białą, pustą klatką. Towarzysząca obrazowi ścieżka dźwięko-
wa, głośno odtwarzana, potęgowała u widza poczucie znalezienia się 
we wnętrzu czystej abstrakcji, wytworzonej przez ekspresyjny obraz, 
emitujący szereg białych powidoków. Praca została wyeksponowana 
na ścianie zamykającej półokrągły korytarz Schronu. Spektakularna, 
pulsująca jasnym światłem i głośnym dźwiękiem projekcja tworzyła 
kontrast dla subtelnej sceny ukazanej w instalacji Pawła Kowzana, 
umiejscowionej w naprzeciwległym pomieszczeniu.

The ‘1:1 Fugue’ video installation triggered associations with art 
works which were most fraught with consequences for modern art, 
such as Malewicz’s ‘The Black Square’ or Polański’s ‘Two Men and 
a Wardrobe’. The film consisted of several shots and showed two men 
in a city carrying a white sheet resembling a crude support of a paint-
ing. Therefore the work featured meaningful whiteness – a symbol 
of unwritten content. An intriguing walk of anonymous people in 
an anonymous place resembled a parade or a procession. Dynamic 
montage with a series of replays and freeze-frames worked like a fast 
slide-show with a white, empty frame. The loud score which ac-
companied the film added to the viewer’s feeling of being inside pure 
abstraction, created by an expressive image which emitted a series 
of white afterimages. The work was shown on a wall which closed 
a semi-circular corridor inside the bunker. The spectacular projection 
which pulsated with light and loud sound was in sharp contrast to 
the subtle scene shown in Paweł Kowzan’s installation, which was 
placed in the opposite room. 
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Piotr Macha 1933

1, 2, 4 –  fot. Katarzyna Kondratczyk / 3 –   Łukasz Paluch

Monika Aleksandrowicz

Labirynt 
/ Labirynth

Praca Moniki Aleksandrowicz to rodzaj tapety umieszczo-
nej na ścianie jednego z korytarzy Schronu. Jej ozdobny, 
graficzny wzór okazywał się jednak przy bliższym oglądzie 
grą: labiryntem, który należało przebyć. Według artystki 
jego przemierzenie powinno zająć graczowi około dziesięć 
minut. Niewielu jednak udało się ukończyć tę grę. Więk-
szość, skoncentrowana na detalu i nie będąca w stanie 
postrzegać rysunku jako całości, szybko gubiła kierunek. 
Historyczny kontekst Schronu, a także sąsiedztwo projektu 
Piotra Machy „1933” powodowały, że praca zdawała się 
graficznym symbolem meandrów historii – o pozornie tyl-
ko jasnej strukturze opisanej w podręcznikach. Podstawo-
wa konstatacja towarzysząca odbiorowi pracy Aleksandro-
wicz to ta, że logikę (porządek, zasadę) historii nie sposób 
jest zrozumieć z pozycji zaangażowania, bycia wewnątrz 
zdarzeń. Ta praca może być również interpretowana jako 

Piotr Macha pokazał na SURVIVALU 8 znalezioną na 
bazarze staroci pocztówkę. Tytuł tej pracy to jednocześnie 
rok, w którym powstała czarno-biała kartka: 1933, w więc 
rok dojścia Hitlera do władzy w Niemczech. Przedstawiała 
ona prężącego muskuły młodego mężczyznę. Uczesanie, 
bielizna i coś bliżej nieokreślonego w pozie chłopaka – to 
wszystko przywoływało skojarzenia ze stylistyką filmów 
Leni Riefenstahl, kultem ciała, nazistowskim uwielbie-
niem tężyzny fizycznej. Było też homoerotyczne. Widz 
stawał z tą postacią twarzą w twarz, bo pocztówka została 
pokazana jako slajd rzucony na ścianę. Figura młodego 
atlety była więc naturalnych rozmiarów. Chłopak stał na 
tle niezwykłej tapety: jej wzór układał się w meandrę, 
której poszczególne moduły wyglądały jak swastyki. Ten 
tajemniczy rysunek wiązał pracę Machy z umieszczoną 
w jej pobliżu realizacją Moniki Aleksandrowicz „Labirynt”. 

Piotr Macha presented at SURVIVAL 8 a postcard which 
he had found at an antiques market. The title of his work 
is also the year when this black-and-white postcard was 
created: 1933, which was the year Hitler came to power 
in Germany. It showed a young man flexing his muscles. 
His haircut, his underwear and something undefined in his 
pose – all this evoked associations with the style of Leni 
Riefenstahl’s films, the cult of the body, the Nazi fascina-
tion with physical strength. It was also homoerotic. The 
viewer came face to face with the young man because the 
postcard was shown as a slide on the wall. The young ath-
lete’s person was therefore life size. The man was standing 
against a peculiar wallpaper whose pattern meandered to 
form modules which looked like swastikas. This mysteri-
ous drawing connected Macha’s work with Monika Ale-
ksandrowicz’s nearby realisation, ‘Labyrinth’. 

pytanie o odpowiedzialność i moralny wymiar następstw 
wyborów, które podejmujemy w niewiedzy, mając, z róż-
nych powodów, ograniczony horyzont. 

Monika Aleksandrowicz’s work was a kind of wallpaper 
put on the wall of one of the corridors inside the bunker. 
Upon closer examination, its elaborate graphic pattern 
turned out to be a game: a labyrinth. According to the art-
ist, to get through it would take about ten minutes. Most 
players, concentrated on details and unable to see the 
drawing as a whole, quickly lost direction. The historical 
context of the bunker and the proximity of Piotr Macha’s 
work ‘1933’ made her work look like a graphic symbol of 
meanders of history – whose structure is only seemingly 
clear in textbooks. The basic observation stemming from 
Aleksandrowicz’s work is that the logic (order, rules) of 
history cannot be perceived from the insider’s position, 
when being in the centre of events. The work may also be 
interpreted as a question about responsibility and moral 
consequences of the choices we make in ignorance, when 
our horizons are (for various reasons) limited. 
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fot. Justyna Fedec 

Wojciech Pukocz Cykliczna zmienność  
niepowodzeń 
/ Cyclical Changes of 
Bad Luck

„Cykliczna zmienność niepowodzeń” Wojciecha Pukocza 
była jedną z bardziej malowniczych realizacji SURVIVALU 
8. Sięgający przeciętnemu widzowi do ramion domek 
został wybudowany z plastrów wosku umieszczonych na 
aluminiowym stelażu. We wnętrzu obiektu płonęły świece, 
co powodowało, że cała półprzezroczysta powierzchnia 
miniaturowego domu jarzyła się ciepłym światłem. Jed-
nocześnie temperatura płomyków sprawiała, że kojarzący 
się z bezpieczeństwem obiekt bardzo powoli rozpadał się. 
Praca ta mówiła o odwrotności tego, na czym ufundowane 
są ludzkie marzenia i dążenia – o niepokoju i poczuciu 
zagrożenia. Jednocześnie zdawała się zauważać, że ta 
odwrotność (negatywność) jest, paradoksalnie, czynnikiem 
twórczym i porządkującym. Ludzka egzystencja oparta jest 
na antynomiach. Bezpieczeństwo współistnieje z niepo-
kojem, co więcej: jedno jest gwarantem drugiego. Ponadto 
definiowanie rzeczy, tworzenie struktur pojęciowych 
wydaje się niemożliwe bez oparcia w negatywnościach, 
tj. w tym, czym opisywane rzeczy z całą pewnością nie 
są – w ich przeciwieństwach. 

Wojciech Pukocz’s ‘Cyclical Changes of Bad Luck’ was 
one of the most picturesque realisations at SURVIVAL 
8. A shoulder-tall house was made from plasters of wax 
put on an aluminium frame. Inside, there were candles 
burning which made the semi-transparent surface of the 
little house glow with warm light. At the same time, the 
temperature of the candles made the whole object disinte-
grate very slowly. The work was about the reverse of what 
human dreams and aspirations are built on – about anxi-
ety and a sense of insecurity. But it also drew attention 
to the fact that this reverse (negativity) is, paradoxically, 
a creative and ordering element. Human existence is based 
on antinomies. Safety coexists with anxiety; what is more, 
each one is a guarantor of the other. Moreover, defining 
things, building frames of reference, seems impossible 
without being founded in negativities, i.e. in what the 
things described are not – in their opposites.
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Realizacja Aleksandry Sojak-Borodo „Na zapas” czerpała wprost 
z rodzinnej historii artystki, której dziadkowie, przesiedleńcy ze 
wschodu, do końca życia gromadzili ogromne zapasy złożone 
z podstawowych produktów żywnościowych, takich jak ziemnia-
ki, cukier, mąka. Żywność składowana była często w miejscach 
do tego nieprzystosowanych, np. w komodach i w wersalkach. 
W powojennej Polsce takie zachowanie było powszechne – sta-
nowiło rodzaj psychologicznego schronu, zapewniało poczucie 
bezpieczeństwa. Praca Sojak-Borodo wpisuje się więc w szereg 
innych prezentowanych na SURVIVALU 8, podejmujących temat 
schronu, azylu, a co za tym idzie – bezpieczeństwa lub jego braku. 
Zgromadzona w ogromnej ilości mąka, precyzyjnie zakompo-
nowana, stanowiła jednocześnie rodzaj hołdu dla ludzi, którzy 
doświadczyli trudnych realiów wojny, lat powojennych i PRL-u. 
Wyrażała też szacunek dla jedzenia jako wytworu ludzkiej pracy, 
gwarantującego przetrwanie. Po zakończeniu wystawy mąka 
została oddana schroniskom przygotowującym bezpłatną żyw-
ność dla ubogich.

Aleksandra Sojak-Borodo’s realisation ‘In Case’ drew directly on 
the experience of the artist’s grandparents who, having been 
relocated from the East, until the end of their lives made huge 
provisions of basic groceries like potatoes, sugar, flour. The food 
was often stored in unsuitable places such as a chest of drawers 
or a sofa bed. In post-war Poland such precautions were com-
mon – functioning as a mental shelter, they ensured a feeling of 
safety. Sojak-Borodo’s work is in line with a number of others pre-
sented at SURVIVAL 8 which took up the subject of a shelter or 
refuge and consequently – security or lack of it. The huge amount 
of precisely arranged flour was a tribute to people who experi-
enced the dire reality of war, the post-war years and the People’s 
Republic of Poland. It also expressed respect for food as a result of 
human work which guarantees survival. After the exhibition the 
flour was donated to charities providing food for the needy.

1, 2, 4 –  fot. Justyna Fedec / 3 – Łukasz Paluch

Aleksandra Sojak-Borodo

Na zapas 
/ In Case
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Będzie! Będzie? Nie będzie...
Kuba Szreder

Tworzenie kultury w Polsce przypomina szkołę 
przetrwania. Jest to bieg przez granty i aplikacje na 
czas, w którym coraz bardziej zmęczeni zawodnicy 
po jakimś czasie nie widzą już mety. Skupiają się 
na omijaniu kolejnych biurokratycznych przeszkód 
czy też po prostu – zwykłym survivalu. 

Nie ma to być jednak zbiór utyskiwań na niemoż-
ność sensownego organizowania akcji artystycz-
nych, czy też wylewania żali na skandalicznie niski 
poziom finansowania kultury. Wszyscy wiemy, że 
według niektórych wyliczeń w Polsce na kulturę 
przeznacza się około 0,36% PKB, czyli mieści się 
w granicach błędu statystycznego. Żyjemy w rela-
tywnie ubogim kraju, każdy z nas może się zgodzić, 
że budowanie dróg, szkół czy przedszkoli jest spra-
wą bardziej priorytetową. Niestety zazwyczaj pie-
niądze publiczne idą raczej na wojny w zamorskich 
krajach, nikną w kieszeniach co bardziej cwanych 
oligarchów albo też są wydawane na koncerty ro-
dzimych czy też zagranicznych gwiazd muzyki pop. 

W momencie, kiedy tak zwane pieniądze podatnika 
już mają trafić na tak zwaną kulturę niezależną 
(pozainstytucjonalną, opartą na entuzjazmie, etc.), 
przechodzą przez maszynkę do mielenia grantów, 
czyli przez system ich przyznawania, wydawa-
nia i rozliczania. Problem został już parokrotnie 
zdiagnozowany, przyznano mu zresztą wdzięczną 
nazwę grant art-u (nawet jeżeli nie ukuł, to przy-
najmniej spopularyzował go Janek Sowa). Pod tą 
nazwą kryje się choroba, która toczy nasze życie 
kulturalne. Aplikacje i biurokracje, które ujarz-
miają kulturę, nakładają jej kaganiec z formularzy 
i przepisów. W długofalowej perspektywie kulturę 
niezależną wpychają do wygodnej szufladki „sek-
tor pozarządowy”. Jednocześnie promuje się jego 
pseudo-profesjonalizację, która w rzeczywistości 
oznacza uzależnienie od różnych form grantów 
i sponsoringu poprzez wyrobienie sobie umiejętno-
ści ich zdobywania i rozliczania. 

GRANT ART
Zazwyczaj myślimy o trzecim sektorze, jak o sfe-

rze kultury niezależnej, w której buzują pomysły 
i krytyczne idee, opartym na entuzjazmie, chęci 
działania i wolnej woli. W kraju takim jak Pol-
ska jest to niestety raczej rzadkością. Co bowiem 
oznacza tworzenie kultury niezależnej w naszej 
rodzimej praktyce? Raczej powtarzalne, taśmowe 
tworzenie grant artu, w ramach którego to systemu 
podstawową jednostką organizowania produkcji 
artystycznej jest „projekt”.

Zastanówmy się więc, czym taki projekt artystycz-
ny jest i jak się go tworzy. W idealnym porządku 
rzeczy na dwa lata przed realizacją konkretnego 
projektu rozpoczynamy fazę tworzenia i wymy-
ślania koncepcji. Mamy do czynienia z momen-
tem zapału, planujemy, myślimy, badamy nasze 
otoczenie w poszukiwaniu inspiracji i istotnych 
problemów, które chcielibyśmy jako kuratorzy 
czy animatorzy podjąć. Rozglądamy się po naszej 
okolicy, mieście i regionie, wędrujemy ulicami, 
polnymi drogami i nieznanymi szlakami, czytamy 
książki i wertujemy karty katalogów, oglądamy 
wystawy, wsłuchujemy się w tętno społecznego 
życia, prowadzimy istotne publiczne dyskusje. 
Myślimy i marzymy. W ten sposób powstaje po-
mysł, który z artystycznego i społecznego punktu 
widzenia ma jakiś sens i polityczny potencjał, 
czujemy, że możemy powiedzieć coś istotnego 
o życiu, miłości i ludzkiej wspólnocie. Jak już 
mamy gotową koncepcję zaczynamy kontak-
tować się z artystami, którzy wspólnie z nami 
chcieliby te problemy eksplorować. Zapraszamy 
ich do współpracy, oferujemy sensowne warunki 
produkcji, organizujemy wizyty studyjne. Dajemy 
im i sobie czas na przemyślenie i przetrawienie 
problemów, na dodatkowe badania. Dopiero wtedy 
przystępujemy do etapu materializowania powsta-
jących pomysłów. Podobnie jak artyści, także i oso-
by pracujące przy wymyślaniu czy produkcji tego 
wydarzenia mają zapewnione środki na zapewnie-
nie sobie godnego życia na czas realizacji projektu. 
Działania artystyczne są szeroko komunikowane 
publiczności, która ma wystarczająco dużo wol-
nego czasu, chęci i kompetencji kulturowej, żeby 
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wziąć udział w nawet najbardziej wymagającym 
wydarzeniu artystycznym czy publicznej debacie. 
Wolna gra wolnej sztuki zapewnia wolnym oby-
watelom nie tylko wrażenia estetyczne, umożliwia 
im raczej swobodne przebudowywanie swojego 
indywidualnego życia i ludzkiej wspólnoty wedle 
zupełnie odmiennych pryncypiów. 

Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w tworzeniu 
jakiegokolwiek „projektu artystycznego”, zdaje 
sobie sprawę z tego, że powyższy opis ma się do 
rzeczywistości grant artu jak wiersze roman-
tycznych poetów do życia chłopów w XIX wieku. 
Codzienna praktyka producentów kultury roku 
pańskiego 2010 prezentuje się zgoła inaczej. Każdy 
z nas wie, że nawet najlepsza koncepcja nie ma 
szansy w konfrontacji z systemem finansowania 
kultury. Nikt z naszych rodzimych entuzjastów nie 
ma także czasu na wymyślanie idei, nie mówiąc 
już o uczestnictwie w rozmowach i refleksji o sta-
nie naszego społeczeństwa. Organizacje trzeciego 
sektora zamiast być matecznikiem entuzjazmu 
i obywatelskiej samoorganizacji są raczej sposo-
bem zarabiania na życie, podstawowym źródłem 
utrzymania, zwykłym zawodem, zresztą często 
słabo płatnym. Wiele osób z tej branży jest po pro-
stu uzależniona od zdobywania środków i realizacji 
projektów. Zamiast więc badać i zmieniać rzeczy-
wistość, profesjonalni fundraiserzy znajdują różne 
źródła finansowania, pod kątem których modeluje 
się i wytwarza z gotowych sztanc nudne i nieistot-
ne projekty. W ten sposób realizuje się bezwolnie 
politykę wytwarzaną w zaciszach urzędniczych 
biur czy międzynarodowych instytutów kultury, 
kształtowaną pod kątem wskaźników, których 
istotność dla naszego społecznego życia jest przy-
najmniej wątpliwa. Dlatego też mamy do czynienia 
z kuriozalną karuzelą zainteresowań i projektów. 
Na przykład w Warszawie w roku 2009 większość 
instytucji obywatelskich nagle zapałała gorącą mi-
łością do brzegów Wisły, z racji na zorganizowanie 
przez urzędników konkursu na 3 miliony złotych 
przeznaczonych na promowanie walorów tego 
urokliwego zakątka stolicy.

 
W system ten wbudowana jest krótkowzroczność, 
cynizm i nadprodukcja projektowych bubli. Każdy 
z uczestników tej gry traktuje jej zasady z cynicz-
nym dystansem. Jest to derywatem zwykłej woli 
przeżycia. Konkursy grantowe ogłaszane są zbyt 
późno i rozliczane zbyt wcześnie, w skali rocznej. 
Stąd też o tym, czy jakiś projekt będzie realizowa-
ny, twórcy kultury dowiadują się zazwyczaj na mie-
siąc przed realizacją, a następnie już w jego trakcie 
pogrążają się w koszmarze rozliczeń i papierkowej 
biurokracji. Nikt nie jest w stanie ani zagwaranto-
wać pokrycia ryzyka związanego z przygotowaniem 
projektów, ani też zwykłych kosztów prowadzenia 
działalności danej organizacji, nie mówiąc już o za-
sobach niezbędnych do podjęcia samokształcenia 
i zapewnienia intelektualnego rozwoju. Poza tym 
nie ma jasnego przełożenia jakości i społecznego 
czy artystycznego znaczenia danego projektu na 
jego przyszłe finansowanie. Powoduje to, że niko-
mu nie opłaca się inwestować w przygotowanie 
sensownych działań artystycznych, wynikających 
z szerszej refleksji nad naszym otoczeniem, no co 
zresztą zaganiany producent kultury nie ma czasu. 
Nastawia się za to na masowy przerób projektów 
równie bezsensownych jak na przykład wymiana 
pomiędzy artystami pochodzącymi z Norwegii 
i Ukrainy, tylko dlatego, że jakiś biurokrata w Oslo 
wymyślił, że będzie to realizować różnorako pojmo-
wane interesy norweskiego podatnika.

Tak więc zamiast wymyślać idee, tworzymy pro-
jekty, zamiast pisać poezję czy manifesty piszemy 
aplikacje. Krok po kroku stajemy się funkcjonariu-
szami grant artu, oddolnymi i samoorganizowany-
mi urzędnikami kultury i sztuki, które uginają się 
pod ciężarem idiotycznych regulacji.

KULTURA – POMIĘDZY PUBLICZNYM 
A PRYWATNYM
W założeniu jednak wszystko wygląda sensownie – 
pieniądze publiczne muszą być przecież wydawane 
w sposób zgodny z prawem i procedurami. W celu 
uniknięcia korupcji oraz zachowania pewnej kontro-
li nad wydawaniem tych funduszy tworzy się cały 

schemat prawny, który ma teoretycznie zapewniać 
przejrzystość, unikać kumoterstwa oraz chronić 
przed matactwami. W praktyce nakłada cały zestaw 
zobowiązań i procedur, które skutecznie utrudniają 
prowadzenie jakiejkolwiek sensownej działalności, 
a osoby tworzące kulturę traktują jak potencjalnych 
złodziei, spychając je do pozycji biurowych wyrobni-
ków. Jest to kwestia pewnej kultury prawnej, w któ-
rej rzeczywistość próbuje się zaklinać formularzami. 
Chroniczny brak zaufania zamienia się w podejrzli-
wość obwarowaną umowami, które następnie i tak 
są notorycznie łamane. Na organizacje pozarządowe 
nakłada się szereg formalnych wymogów, które 
prowadzą jedynie do zwiększania pracy biurowej, 
a niestety nie chronią nas przed korupcją, marno-
trawstwem czy kumoterstwem. Każdy kto kiedy-
kolwiek pisał aplikację do jakiegokolwiek urzędu, 
a następnie niestety miał okazję ją jeszcze rozliczać, 
doskonale zdaje sobie sprawę z biurokratycznego 
obciążenia, które jest z tym związane. 

Podstawowym jednak obowiązkiem, który się z te-
go wyłania jest to, że jedynie przyjmując konkretną 
formę organizacyjną, przyjmując grant-artowe 
zasady produkcji sztuki, jesteśmy w stanie wziąć 
udział w tworzeniu kultury za publiczne pieniądze. 
Fundusze pochodzące z podatków, czyli de facto, 
redystrybucja dochodów wypracowanych w ra-
mach kapitalistycznej gospodarki, są wydawane 
albo poprzez system publicznych instytucji, albo 
w ramach grantów dostępnych dla stowarzyszeń 
i fundacji. Też na pierwszy rzut oka brzmi to sen-
sownie. Przecież pieniądze muszą być wydawane 
i rozliczone przez jakiś konkretny podmiot prawny. 
Trzeba jednak myśleć o ukrytych założeniach i im-
plikacjach tego typu polityki kulturalnej. Przede 
wszystkim wiąże się ona z tym, że z zasięgu pu-
blicznego finansowania, a co za tym idzie, także 
z życia publicznego, usuwa się strefę nieformalnego 
entuzjazmu, wolnej myśli, swobodnej rozmowy, 
krytycznej dyskusji i eksperymentu. Bez nich zaś 
trudno sobie wyobrazić sensowne funkcjonowanie 
jakiegokolwiek społeczeństwa, które chciałoby 
mienić się demokratycznym. Jedynym sposobem 

tworzenia kultury nie obarczonym biurokratyczną 
kontrolą i wydarzającym się poza zasadami grant-
-artu, staje się sfera inicjatywy prywatnej, czego 
konsekwencje wypada prześledzić.

Niekiedy mamy do czynienia z faktycznie nieza-
leżnymi centrami kultury i spółdzielniami, o pro-
weniencji lewicowej, radykalno-awangardowej czy 
anarchistycznej, które są sposobami na tworzenie 
autonomicznej strefy myśli i działania, dążącymi do 
alternatywnej organizacji wspólnego życia i sfery 
publicznej. Są one oparte na systemie kolektywnego 
samo-zarządzania, są ćwiczeniami z bezpośredniej 
demokracji. Jednak podstawowym problemem 
strukturalnym tego Sektora Pi (jak go określa 
w swoich tekstach Janek Sowa) jest to, że i tak 
jego działanie oparte jest na dystrybucji środków 
wypracowanych w innych dziedzinach życia i pracy 
zarobkowej. Z tym, że w tym przypadku transfer ten 
jest przesunięty na poziom indywidualnej decyzji, 
nie zmieniając jednak zasad funkcjonowania całego 
systemu. Zazwyczaj powoduje to, że osoby działają-
ce na scenie kultury niezależnej zmuszone są jedno-
cześnie pracować poza Sektorem Pi, uginając się pod 
jarzmem pracy i starając się zerwać z niewolą kon-
sumpcji. Niestety na takie poświęcenie zdobywają 
się raczej jednostki zupełnie wyjątkowe, nieliczne 
grupy osób podzielających szlachetne przekonania 
i progresywne poglądy polityczne, które w swoim 
życiu codziennym starają się budować jakąś formę 
społecznej alternatywy. Siła charakterów jednostek 
niestety nie jest w stanie przezwyciężyć niszowego 
charakteru takich inicjatyw, ponieważ wymagają 
szeregu zerwań, poświęceń i konsekwencji, na 
które zdobywają się osoby raczej niestandardowe. 
Zazwyczaj przedsięwzięcia te przegrywają w walce 
o rząd dusz z innymi formami organizowania życia 
społecznego i formowania sfery publicznej – czy są 
to wspólnoty tradycyjne jak rodzina, kościół i naród 
czy też nowe, szczęśliwe i tymczasowe wspólnoty 
konsumenckie – tworzą one rafy, na których rozbi-
jają się tratwy ratunkowe niezależnych inicjatyw. 
Stąd się bierze słabość Sektora Pi, który zmuszony 
jest funkcjonować we wrogim środowisku, nie 
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będąc w stanie doprowadzić do takiej zmiany or-
ganizacji społeczeństwa, która umożliwiłaby jego 
zrównoważony, systemowy rozwój oraz kolektywne 
przetrwanie Pi-entuzjastom.

Co jednak jest równie istotne dla naszego życia 
publicznego to fakt, że o wiele częściej prywatna 
inicjatywa w świecie kultury nie przyjmuje by-
najmniej postaci oddolnych, sieciowych spółdzielni, 
przybiera raczej niezbyt przyjemną twarz sponso-
ringu, mecenatu, albo też kolekcjonerstwa. De facto 
oznacza to uzależnienie kultury od dobrej woli, 
zachcianek i kaprysów ludzi bogatych – czy będą to 
żony oligarchów, bankierzy czy prezesi firm. W ten 
sposób dochodzi do wymiany środków pomiędzy 
ludźmi uprzywilejowanymi i twórcami kultury; 
następuje, jak to określał Pierre Bourdieu, wymiana 
kapitału ekonomicznego na kapitał symboliczny. 
Osoby stojące wysoko w hierarchii społecznej gro-
madzą jeszcze dodatkowo prestiż związany z two-
rzeniem i konsumowaniem kultury, co ułatwia im 
dalszą akumulację władzy i kapitału. Podtrzymuje 
też szereg wykluczeń, które zwrotnie wzmacniają 
społeczne hierarchie i niesprawiedliwości. Kultura 
staje się w tym wypadku przywilejem, za którego 
konsumpcję należy słono płacić. Elity kształcą swój 
wysublimowany smak, otaczając się pięknymi 
przedmiotami, czy kontemplując konceptualne 
żarty, a ciemne masy pogrążają się w swojej ciem-
nocie, z całą sferą wyobrażeń, pragnień i aspiracji 
kształtowaną przez mity nacjonalizmu, religii czy 
utowarowionej kultury popularnej.

Inną jeszcze formą organizowania życia kultural-
nego, która jest derywatem prywatnej inicjatywy 
i dążenia do zysku są przemysły kultury. Podaje się 
je często za wzór funkcjonowania całego systemu 
kultury. Są to przedsięwzięcia mające na celu zysk, 
zorganizowane według struktur kapitalistycznego 
przedsiębiorstwa. Niestety w peanach, które są 
zazwyczaj wyśpiewywane na cześć efektywności 
tego sektora zapomina się o paru drobiazgach, 
które powodują, że nie jest to model możliwy do 
zaadoptowania w każdej sytuacji, a społeczne ko-

rzyści z jego przyjęcia wydają się co najmniej wąt-
pliwe. Weźmy chociażby długofalową perspektywę 
czasową potrzebną do wypracowywania istotnych 
z punktu widzenia sztuki czy społeczeństwa treści 
i wartości. Nikt z apologetów nie wyjaśnia, jak to 
pogodzić z nastawieniem na krótkoterminowy zysk, 
charakterystyczny dla kapitalistycznych przedsię-
biorstw. O wiele poważniejszą kwestią jest spra-
wa własności intelektualnej. Sektor przemysłów 
kultury opiera się na prostym pomyśle: kulturę 
zamienia się w towar, który można wytworzyć, 
posiadać, a następnie z zyskiem sprzedać. Niestety 
większość dzieł kultury powstaje zgoła inaczej, jest 
generowana w sieciach entuzjastów, produkowana 
w różnych podziemnych niszach Pi Sektora, a przez 
przemysły kultury jest bezwstydnie zawłaszczana. 
Akumulacja kapitału (także i symbolicznego) wy-
maga zawsze zarówno kulturalnych kapitalistów, 
którzy zamieniają symbole w towar, przejmując 
prawo do czerpania z nich zysku, oraz wyzyskiwa-
nych robotników kognitywnych, którzy z udziału 
w wypracowywanej wartości są wykluczeni. 

Nie sposób wypunktować tutaj wszystkich słabości 
tego projektu, a jest ich dosyć dużo. Nawet pobież-
ny ogląd sytuacji skłania nas ku szukaniu od-
miennych modeli życia i działania na polu kultury, 
których nie da zamknąć się ani w biurokratycznej 
paranoi oficjalnych polityk kulturalnych, ani w ka-
wiorowej schizofrenii oligarchicznego mecenatu 
czy też kapitalistycznej neurozie ustawicznego 
dążenia do zysku. Sektor Pi, na razie zepchnięty do 
defensywy, wciąż czeka na swoją cichą rewolucję, 
na przezwyciężenie strukturalnych ograniczeń, 
które na razie ograniczają jego rozwój.

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA – PREAMBUŁA
W zeszłym roku, razem z grupą intelektualistek, 
artystów, aktywistek i społeczników, w ferwo-
rze debaty nad przyszłością polskiej kultury, 
w kontrze wobec neoliberalnych propozycji reform 
prezentowanymi na krakowskim Kongresie Kultu-
ry, założyliśmy nieformalny Komitet na Rzecz Ra-
dykalnych Zmian w Kulturze. Zamiast zakończenia 

chciałbym nawiązać do preambuły napisanego 
wtedy przez nas Manifestu, jednocześnie zachę-
cając czytelników i czytelniczki do przeczytania 
całego tekstu Manifestu na stronie www.rewolu-
cjakulturalna.pl: 

„Kolejna sfera życia jest kolonizowana przez neoli-
beralny kapitalizm. Usiłuje się nam dziś wmówić, 
że wolny rynek, efektywność i dążenie do zysku 
to jedyne, konieczne i powszechne prawa rozwoju 
społecznego. My uważamy, że jest to zwykłe kłam-
stwo. Dla nas – jako wytwórców kultury – jest ona 
naturalnym polem działania, środowiskiem życio-
wej samorealizacji. Tymczasem nasze życie, emocje, 

wrażliwość, wątpliwości, dążenia i idee mają za-
mienić się w towar, pożywkę dla rozwoju nowych 
form kapitalistycznego wyzysku. Uważamy, że to 
nie kultura potrzebuje nowych ćwiczeń z przedsię-
biorczości, lecz rynek – rewolucji kulturalnej. Re-
wolucji rozumianej nie jako jednorazowy przewrót, 
ale permanentna, czujna i wrażliwa niezgoda, wola 
protestu, weryfikacji i krytyki każdej formy kolo-
nizacji i zawłaszczania kultury dla partykularnych 
celów rynkowych graczy i biurokratów.”

Jednocześnie pamiętajmy: w kulturalnej szkole 
przetrwania wyłącznie działanie zbiorowe przy-
nieść może realne efekty!

It will! Will it? It won’t…
Kuba Szreder

Creating culture in Poland resembles a survival 
school. It is a race for grants against deadlines in 
which exhausted contestants soon lose sight of the 
finish line. They focus on circumventing bureau-
cratic obstacles, or simply – on survival.

The moment the so called ‘taxpayer’s money’ is 
to be spent on the so called ‘independent culture’ 
(non-institutional, based on enthusiasm etc.), it 
goes through a grant-grinding machine, that is 
a system of awarding, spending and accounting 
for. The problem has been diagnosed several times; 
in fact, it has been termed ‘grant-art’ (the phrase 

popularised by Janek Sowa). The term hides a mal-
ady that is eating away our cultural life. Applica-
tions and red tape harness culture, muzzle it with 
forms and regulations. In the long run, they put 
independent culture in a comfortable drawer ‘non-
governmental sector’. Simultaneously, a kind of 
pseudo-professionalism is being promoted, which 
actually means an addiction to various forms of 
grants and sponsorship through the development 
of an ability to win and account for them.

We usually perceive the third sector as a sphere of 
independent culture which is based on enthusiasm, 

Kuba Szreder / niezależny kurator, teoretyk kultury,  

Fundacja „Bęc Zmiana” 
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a willingness to act and free will, where thoughts 
and critical ideas abound. In a country like Poland 
it is unfortunately rare. For what does creating in-
dependent culture in our daily practice mean? It is 
rather a repetitive, clockwork creating of grant art, 
within which the main unit of organising artistic 
productions is a ‘project’.

The day-to-day practice of producers of culture 
Anno Domini 2010 is a gloomy picture. Each of 
us knows that even the best conception stands no 
chance when facing the system of financing cul-
ture. Third-sector organisations, instead of being 
a bastion of enthusiasm and civil self-organising, 
are rather a way to make a living, a normal job, as 
a matter of fact usually badly paid. Many people 
from this sector are simply addicted to appealing 
for funds and carrying out projects. So instead of 
examining and changing the reality, these profes-
sional fund-raisers find various ways of obtaining 
money which determine the modelling of identi-
cal, boring and meaningless projects. In this way, 
a factor-driven policy formulated in cosy offices or 
international institutes of culture is being involun-
tarily implemented. Its utility to our social life is 
doubtful at best.

Short-sightedness, cynicism and an overproduction 
of trash projects are deeply rooted in this system. 
Competitions for grants are called too late and 
accounted for too soon, on a yearly basis. There-
fore, creators of culture usually find out whether 
a project is to be carried out a month before it gets 
off the ground, and then immerse in nightmarish 
paperwork while it is in progress.
Thus, instead of coming up with ideas, we come up 
with projects; instead of writing poetry or mani-
festoes, we write applications. Step by step we 
are becoming officials of grant art, grass-roots and 
self-organised clerks of culture and art which carry 
the burden of idiotic regulations.

However, the main duty which follows is that only 
by adopting a given organisational form, abiding 

by grant-art rules of creating art, are we able to 
participate in creating culture for public money. 
Money from taxes, a form of de facto redistribut-
ing income earned within a capitalist economy, is 
spent either through a system of state institutions, 
or via grants available for societies and founda-
tions. But we must think about the hidden assump-
tions and implications of this cultural policy.

First of all, it is connected with eliminating the 
sphere of informal enthusiasm, free thought, 
unrestricted conversation, critical discussion and 
experiment from the scope of public financing, and 
consequently from public life.

Sometimes we have to do with truly independent 
cultural centres and cooperatives, of left-wing, 
radical, avant-garde or anarchistic origins, whose 
aim is to create an autonomous zone of thinking 
and acting. They are like exercises in direct democ-
racy, based on collective self-governing. But the 
main problem of this Pi Sector (as it is described by 
Janek Sowa in his texts) is that its functioning is 
still based on distributing the means earned in o-
ther spheres of life or professional work. The differ-
ence is that in this case the transfer is shifted to 
the level of individual decisions, without changing 
the rules concerning the functioning of the system 
as a whole. It usually results in the fact that people 
who are active on the scene of independent culture 
are simultaneously forced to work outside the Pi 
Sector, buckling under the yoke of work and trying 
to break up with the slavery of consumerism. More 
often than not such struggles for people’s hearts 
and minds are lost to other forms that organise 
social life and shape the public sphere – be it tradi-
tional communities, such as the family, the Church 
and the nation, or new ones, happy and temporary 
communities of consumers – which become reefs 
that wreck the life rafts of independent initiatives.

What is equally important for our public life is 
the fact that more and more often private initia-
tive in the world of culture does not take on the 

form of grass-roots cooperatives, but rather a not-
too-pleasant face of sponsorship, patronage or 
collecting. It de facto means addicting culture to 
good will, whims and caprices of rich people, be 
it oligarchs’ wives, bankers or CEOs. In this way, 
an exchange of means between the privileged and 
the creators of culture takes place, or, as Pierre 
Bourdieu put it, an exchange of economic capital 
into symbolic capital. The elites shape their so-
phisticated taste by surrounding themselves with 
beautiful things or contemplating conceptual jokes, 
whereas the thickheads plunge into ignorance, 
with its entire sphere of images, desires and aspi-
rations shaped by the myths of nationalism, reli-
gion or commercial popular culture.

Yet another form of organising cultural life, which 
derives from private initiative and is profit-oriented, 
is the creative industries. They are often quoted as 
the optimal organisational formula of the entire 
system of culture. They are undertakings aimed at 
generating profit, organised according to the struc-
tures of a capitalist enterprise. Unfortunately, the 
paeans to their effectiveness usually fail to mention 
several details which make this model impossible to 
adapt in all situations and cause the social benefits 
from their adopting doubtful at best. Let’s take as 
an example the long-term time perspective neces-
sary to work out meanings and values which would 
be important from the point of view of art or socie-
ty. None of their apologists explains how to combine 
it with the typical for capitalist enterprises orienta-
tion at short-term profit. The question of intellec-
tual property is much more serious. Creative indus-
tries are based on a simple idea: culture is turned 
into a commodity, which can be made, owned and 
resold at a profit. Unfortunately, the bulk of works 
of culture is created in a different way, generated in 
networks of enthusiasts, produced in various under-
ground niches of the Pi Sector, only to be shame-
lessly appropriated by the creative industries.

It is impossible to point out all the weaknesses of 
this project here, and they are many. Even a brief 

inspection of the situation makes us look for dif-
ferent models of life and involvement in culture, 
which would not be bound by neither the bureau-
cratic paranoia of official cultural policies nor the 
caviar schizophrenia of oligarchic patronage nor 
the capitalist neurosis of constant profit orienta-
tion. The Pi Sector, which has been forced onto the 
defence so far, is still waiting for its silent revolu-
tion, for overcoming structural restraints which 
limit its development.

Let us remember: in the cultural survival school, 
only collective action can bring about real effects!

Kuba Szreder / Independent curator, culture theoretician,  

Fundation ‘Bęc Zmiana’
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1, 2, 5 –  fot. Katarzyna Kondratczyk / 3, 4 – Justyna Fedec

Andrew Binkley to kolejny artysta, który podjął temat 
miejsc kojarzących się z bezpieczeństwem. Jego pokazana 
jedynie w formie dokumentacji praca „Aftershock” polegać 
miała na umieszczeniu na elewacji Schronu Strzegomskie-
go serii ogromnych pęknięć. W ten sposób Binkley chciał 
zwrócić uwagę na kruchość najbardziej nawet trwałych 
wytworów ludzkich rąk. Praca jednocześnie przypominała 
o historii budynku, stanowiącego punkt oporu w czasie 
szturmu Armii Czerwonej w 1945 roku. W czasie walk 
powstało w elewacji Schronu wiele wyłomów i uszko-
dzeń. Wydarzenia te zostały w pamięci wielu spośród 
wciąż mieszkających w okolicy Wrocławian – nierzadko 
uczestników tamtych walk, a także, obecnie, widzów 
SURVIVALU 8.

Andrew Binkley Aftershock

Andrew Binkley is another artist who took up the subject 
of places triggering a feeling of safety. The idea of his work 
‘Aftershock’, which was presented only in the form of 
documentation, was to put a series of gigantic cracks on 
the elevation of the Strzegomski Bunker. That way Binkley 
wanted to draw attention to the fragility of even the most 
durable objects made by people. The work also referred to 
the history of the building, which was a pocket of resist-
ance during the storming of the city by the Red Army in 
1945. During the fights the elevation of the bunker was 
considerably damaged. These events are still remembered 
by many citizens of Wrocław who live in the neighbour-
hood – some of whom participated in the fighting and now 
were among the visitors to SURVIVAL 8.
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Makieta piętra Schronu Strzegomskiego / A scale model of a floor of the Strzegomski Bunker 
Projekt / Design: Jacek Pawlikowski. Wykonanie / Making: MCW Studio
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Paulina Daniluk Sweet Nightmares

Seria nastrojowych obrazów na płótnie, przypominających zbiór starych fotografii nieznanego pochodzenia, odegrała rolę 
pamiętnika lub archiwum. Nastrój emanujący z większości tych obrazów zdominowany był przez mieszankę melancholii 
i grozy. Cykl zatytułowany „Sweet Nightmares” ukazywał intrygujące sceny rodzajowe, portrety i pejzaże opracowane 
w monochromatycznej tonacji – w konwencji realizmu. Niewątpliwy liryzm i oniryczna tajemniczość prac wiązały się 
z wyobrażonym światem młodych dziewcząt, eleganckich kobiet i bajkowej architektury. Realia lat czterdziestych, możliwe 
do rozpoznania dzięki elementom mody i innym drobnym detalom, jawiły się na tych obrazach jako czas konwenansów 
i skrępowanej ekspresji. Przeszłość, reprezentowana przez sceny rodzajowe, wzbudzała w odbiorcach poczucie ciągłości 
i obecności tego co minione. Kontrolowane usterki w modelunku postaci na poszczególnych płótnach sugestywnie odwo-
ływały się do technicznych usterek widocznych na wielu starych fotografiach. Co ciekawe, efekt ten doskonale korespon-
dował z miejscem ekspozycji – z jego niejasnym przeznaczeniem, z zatartymi na ścianach śladami dawnej, zapomnianej 
aranżacji.

1 –  fot. Katarzyna Kondratczyk / 2, 3, 4, 5 – Łukasz Paluch
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A series of atmospheric paintings on canvas, which resembled a set of 
old photographs of unknown origin, played a role of a diary or archive. 
The atmosphere which emanated from most of these paintings was 
dominated by an indefinable mixture of melancholy and terror. The 
series under the title ‘Sweet Nightmares’ presented intriguing genre 
scenes, portraits and landscapes, in a monochromatic colour – in 
the convention of realism. Undeniable lyricism and oneiric mystery 
of the works were connected with an imaginary world of young 
girls, elegant women and dream-like architecture. The reality of the 
1940s, possible to identify due to fashion and other minor details, 
was presented in the pictures as a time of conventions and limited 
expression. The past, represented by the genre scenes, aroused in the 
visitors a feeling of continuity and presence of the past. Purpose-
ful flaws in the modelling of the characters in individual canvases 
referred suggestively to technical defects visible in many old photo-
graphs. Interestingly enough, the effect corresponded well with the 
place of exhibition – with its unclear destiny, with faded traces of old, 
forgotten decorations on the walls. 
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Praca Marcina Fajfruka „Exit”, kolejna z serii pokazanych 
jedynie w formie dokumentacji, odnosiła się do pierwot-
nego przeznaczenia Schronu Strzegomskiego – budynku 
obiecującego przetrwanie. Schron można potraktować jako 
bramę lub portal, przez który wychodzi się z sytuacji zagro-
żenia. Stąd prosty, ale bardzo adekwatny pomysł artysty, 
polegający na umieszczeniu na dachu budynku napisu 
„EXIT”, którym znakuje się drogi ewakuacyjne.

Marcin Fajfruk’s work ‘Exit’, also presented only in the form 
of documentation, referred to the original function of the 
Strzegomski Bunker – a building promising survival. A bun-
ker may be perceived as a gate or portal which one has to 
pass through in a situation of danger. Hence the artist’s 
simple but accurate idea to put on the roof of the building 
the inscription ‘EXIT’, which marks emergency routes.

Marcin Fajfruk Exit

1 Peryskop 
/ Periscope

Dominika Łabądź
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„Kompozycja pozioma nieograniczona/strumień 
światła” tej samej artystki czerpała z dorobku polskiej 
sztuki konceptualnej, odnosząc się wprost do koncep-
cji Henryka Stażewskiego „Dziewięć promieni światła 
na niebie”. Promienie światła, których źródła miały 
zostać umieszczone w okrągłych otworach elewacji 
Schronu, powinny, w zamierzeniu artystki, wybiegać 
z budynku w nieskończoność. Ta szczególna kompo-
zycja, gdyby została zrealizowana, mogłaby znacząco 
odciążyć architektoniczny monolit i przekształcić go 
w swoiste centrum uwagi mieszkańców okolicy, prze-
chodniów i przyjezdnych (co szczególnie istotne ze 
względu na jego nową funkcję muzeum sztuki współ-
czesnej – a więc ważnego ośrodka kulturalnego). Całe 
założenie stanowiłoby też ciekawe nawiązanie do 
słynnej konceptualnej pracy Zbigniewa Gostomskiego 
„Zaczyna się we Wrocławiu”. 

‘Unlimited Horizontal Composition / Stream of Light’ 
by the same artist drew on the output of Polish con-
ceptualism, directly referring to Henryk Stażewski’s 
conception ‘Nine Rays of Light in the Sky’. The 
artist’s intention was to place sources of light in the 
circular openings in the elevation of the bunker so 
that the rays would go from the building into eter-
nity. Had it been carried out, this unique composition 
would lighten the architectural monolith and turn it 
into a centre of attention of local citizens, passers-by 
and visitors (which would be especially important 
due to its new function of a museum of modern 
art – which is an important centre of culture). The 
project would also refer in an interesting way to Zbig-
niew Gostomski’s famous conceptual work ‘Zaczyna 
się we Wrocławiu’ (‘It Begins in Wrocław’).

1, 3, 4 –  fot. Justyna Fedec / 2 – Katarzyna Kondratczyk

2 Kompozycja pozioma nieograniczona
/strumień światła / Unlimited Horizontal 
Composition/Stream of Light 

„Peryskop” Dominiki Łabądź miał polegać na zrealizowaniu 
w Schronie serii obiektów otwierających zwartą bryłę bu-
dynku na niebo. Praca, pokazana jako dokumentacja, była 
efektem rozmyślań artystki na temat sytuacji zamknięcia 
i oddzielenia od świata. Ponadto w interesujący sposób 
korespondowała z zastanymi w Schronie Strzegomskim 
dźwiękowymi „peryskopami”, tj. systemem rur, które wpro-
wadzały dźwięki okolicznych ulic do wnętrza budynku. 
W pracy Łabądź zawarta była, prócz nadziei, także groza: 
błękit nieba widoczny w okach peryskopów poprzecinany 
był liniami pozostawionymi przez przelatujące samoloty. 

The idea behind Dominika Łabądź’s ‘Periscope’ was to put 
inside the bunker a series of objects which would open 
the compact solid onto the sky. The work, shown as do-
cumentation, was a result of the artist’s pondering of the 
situation of being closed and separated from the world. 
It also corresponded in an interesting way with sound 
‘periscopes’, which had already been in the bunker, i.e. 
a system of pipes which brought the noise from adjacent 
streets inside the bunker. Łabądź’s work, apart from hope, 
included terror: the blue sky visible through the periscope 
would be slashed with lines left by aircraft. 



Daniela Tagowska zaprezentowała na SURVIVALU 8 serię 
rysunków i obiektów z cyklu „Druga płeć”. Na realizowany 
od kilku lat cykl składają się także obrazy i realizacje 
wideo, a całość założenia skupiona jest wokół postaci 
mitycznej Deruginy, alter ego Tagowskiej – gimnastyczki 
i sportsmenki. W Schronie Strzegomskim zaprezentowa-
ne zostały sportowe artefakty: obręcz, maczugi, wstążka 
i baletki. Rysunki wyobrażały postać gimnastyczki, a także 
bryłę Schronu, na którym artystka zamierzała pokazać, 
niezrealizowany niestety ze względów finansowych, film 
z udziałem żeńskiej grupy akrobatycznej, pomyślany 
w duchu „Olimpii” Leni Riefenstahl. Prototyp stroju gim-
nastyczek, zaprojektowany przez artystkę, także znalazł 
się w ekspozycji. „Druga płeć”, skoncentrowana na ciele, 
cielesności i opresji płci, doskonale wpisywała się w nar-
rację ósmej edycji Przeglądu – przywoływała skojarzenia 
z nazistowskim kultem ciała i tężyzny fizycznej. Nato-
miast muzealna w duchu prezentacja projektu zapowia-
dała zbliżające się przekształcenie budynku w muzeum 
sztuki współczesnej.

Dy Tagowska Druga płeć / Second  
Sexx
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fot. Justyna Fedec

Daniela Tagowska presented at SURVIVAL 8 a series of 
drawings and objects from ‘The Other Sex’ series. The series, 
which has been developing for a number of years, consists 
also of paintings and video installations; the whole undertak-
ing focuses around a mythical Derugina, Tagowska’s alter 
ego – a gymnast and sportswoman. In the Strzegomski 
Bunker, sports artefacts were presented – a hoop, clubs, a rib-
bon and ballet shoes. The drawings showed the gymnast and 
also the shape of the bunker on which she wanted to screen 
a film, which she had never shot due to financial difficulties. 
The film, resembling in its spirit Leni Riefenstahl’s ‘Olimpia’, 
would include the participation of a female gymnasts’ group. 
A prototype of their outfit, designed by the artist, was also 
shown at the exhibition. ‘Second Sexx’, which concentrated 
on the body, corporeality and sexual oppression, fit in per-
fectly with the narration of the eighth edition of the Review 
– it brought associations with the Nazi cult of the body and 
physical fitness. On the other hand, a museum-like presenta-
tion of the project foresaw the approaching transformation of 
the building into a museum of modern art. 
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1, 2, 3, 4, 6 –  fot. Katarzyna Kondratczyk / 5 – Magdalena Szady
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W pracy wideo „Bird in a Cage” Nicole Wassall można było 
odnaleźć ślad baśni „Słowik” H. Ch. Andersena. Ta poetycka 
realizacja, opowiadająca o zniewoleniu, otwierała mrocz-
ny budynek na niebo. Nawiązywała tym samym do jego 
pierwotnego przeznaczenia jako schronu przeciwlotniczego 
oraz, opowiadając historię uwięzionego ptaka, zwracała 
uwagę widza na szczególną konstrukcję budowli, której 
siatka architektoniczna kojarzyć się może z klatką.

In Nicole Wassal’s video ‘Bird in a Cage’, one could trace 
references to H. C. Andersen’s fairy tale ‘The Nightingale’. 
This poetic realisation, which talked about enslavement, 
opened the dark building onto the sky. Therefore it re-
ferred to the building’s original function of an air-raid 
shelter and, by telling a story of a captured bird, directed 
attention to the peculiar construction of the bunker 
whose architectural skeleton may trigger associations 
with a cage.

Nicole Wassall Bird in a Cage

1, 4 –  fot. Katarzyna Kondratczyk / 2, 3 – Justyna Fedec

Podobnie jak praca „Atrapa” Katarzyny Włodarczyk, wideo-instalacja „Elevator” operowała 
kategorią iluzji. Jedna z dziesiątek wnęk głównego korytarza została wypełniona reali-
stycznym obrazem otwierających się i zamykających drzwi hotelowej windy. Dyskretny 
zaułek wybrany do tej maskarady ze szczękiem rozsuwających się metalowych ościeżnic 
ukazywał zaskoczonej publiczności surrealistyczne w kontekście otoczenia, ciepłe wnętrze 
hotelowego korytarza. Iluzjonistyczna projekcja została opracowana tak, aby w kolejnym 
cyklach rozsuwania się drzwi widoczny był inny poziom wyimaginowanego hotelu – inne 
jego piętro i inna aranżacja wystroju. Ten intrygujący zamysł potęgował poczucie zagu-
bienia, towarzyszące publiczności odkrywającej kolejne poziomy i zakamarki labiryntu 
we wnętrzu Schronu. Ponadto ciepły, przytulny obraz hotelowego wnętrza odwracał na 
moment uwagę publiczności od szarych, zatopionych w nieprzyjaznym świetle pancernych 
ścian rzeczywistych korytarzy. Dzięki temu projekcja „Elevator” stała się szczególnym przy-
stankiem na szlaku wędrówek po wystawie – przystankiem symbolizującym odmianę losu 
i będącym obietnicą wyjścia z pułapki, a także kuszącym wizją innego, przyjaznego świata.

Just like Katarzyna Włodarczyk’s work ‘Dummy’, the ‘Elevator’ video installation was based 
on illusion. One of dozens of alcoves of the main corridor was filled in with a realistic 
image of opening and closing door of a hotel elevator. A discrete corner chosen for this 
masquerade, accompanied by the clang of parting doors, showed to the surprised visitors 
a warm interior of a hotel corridor, which looked surreal, given the context. The illusionary 
projection was developed in such a way that each time the door parted, another level of an 
imaginary hotel was visible – another floor and different arrangement of decoration. This 
intriguing idea added to the visitors’ feeling of getting lost when discovering further level 
and nooks and crannies of the bunker. Moreover, the warm and cosy image of a hotel’s 
interior diverted the visitors’ attention, albeit for a moment, from the grey armoured walls 
bathed in unfriendly light. Because of this, the ‘Elevator’ projection became a special stop 
while venturing through the exhibition – a stop which symbolised a change of fate and 
promised leaving the trap as well as tempted with a vision of a better, friendly world.

Benedikt Dichgans Elevator II
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Instalacja „Forma cykliczna” wykorzystywała układ wnę-
trza składającego się z dwóch równoległych, łukowatych 
korytarzy. Decydując się na wybudowanie konstrukcji 
przewężającej jeden z nich, Górczyński zaingerował bezpo-
średnio w architektoniczną tkankę Schronu, używając jej 
jak rzeźbiarskiego budulca. Mimo ingerencji na znaczną 
skalę, efekt okazał się zaskakująco dyskretny – a dla części 
osób wręcz niewidoczny. Niemal uniemożliwiające przej-
ście przewężenie fragmentu korytarza tylko w odczuciu 
najbardziej dociekliwych zwiedzających było zamierzonym 
zakłóceniem, zaplanowaną przeszkodą. Nieznajomość 
oryginalnej topografii bunkra spowodowała, że większość 
widzów uznała to charakterystyczne „ucho igielne” za 
celowe i zastane rozwiązanie. Znalezienie się w tak perfek-
cyjnie spreparowanej przestrzeni, która w swym krytycz-
nym punkcie zmuszała widza do pokonywania jej bokiem, 
w niewygodnej pozie, rodziło poczucie znalezienia się 
pułapce i chęć powrotu. Przed tymi, którzy mimo wszystko 
decydowali się na pokonanie klaustrofobicznego momentu, 
otwierała się nowa, bezpieczniejsza przestrzeń.

The ‘Cyclical Form’ installation made use of an indoor 
space which consisted of two parallel arched corridors. 
When deciding to build a construction which would nar-
row one of them, Górczyński interfered directly with the 
architectural tissue of the bunker by using it like material 
for sculpture. In spite of a large-scale interference, the 
effect turned out to by surprisingly discrete – and for some 
people invisible. Narrowing a part of the corridor, almost 
to the point of blocking the passage, was sensed only 
by the most observant visitors who suspected it was an 
intentional distortion, a purposeful obstacle. The igno-
rance of the original topography of the bunker resulted in 
most visitors’ perceiving this peculiar ‘eye of a needle’ as 
an intentional fragment of the original structure. Find-
ing oneself in such a perfectly prepared space which, in 
its critical point, forced the visitors to sidestep it in an 
uncomfortable position resulted in a feeling of being in 
a trap and wanting to go back. Those who persisted in 
overcoming the claustrophobic moment were rewarded 
with entering a new, safe space.

Rafał 
Górczyński

Forma cykliczna 
/ Cyclical Form

Praca Piotra Kmity „Wszędzie...” była jednocześnie żarto-
bliwa i gorzka. Nawiązywała ona do zainstalowanej na 
elewacji Schronu słynnej realizacji Stanisława Dróżdża 
„Było, jest, będzie”, znanej także jako „Klepsydra”. Kmita 
zaproponował drobną ingerencję (jedynie na fotografii 
Schronu z pracą Dróżdża – to kolejna z serii prac pokaza-
nych w postaci niezrealizowanego projektu) w klasyczne 
już dzieło – tak drobną, że pozostała ona dla większości 
widzów niezauważalna. Zastąpienie słów „było”, „jest” oraz 
„będzie” innymi („wszędzie”, „kurwa”, „bydło”) nad wejściem 
do budynku uszło uwadze publiczności dzięki zastoso-
waniu tej samej czcionki i proporcji napisów co w pracy 
wybitnego wrocławskiego artysty. Powstał w ten sposób 
komentarz do powierzchowności w odbiorze wielkofor-
matowych komunikatów umieszczanych w przestrzeni 
publicznej oraz ogólnego braku uwagi charakterystycznego 
dla współczesności, przesyconej nadmiarem często bez-
wartościowych treści, w którym trudno jest wyodrębnić to, 
co prawdziwe, powstałe z autentycznej potrzeby i niena-
stawione na zysk.

Piotr Kmita Wszędzie / Everywhere

1 –  fot. Łukasz Paluch / 2, 3 – Katarzyna Kondratczyk

Piotr Kmita’s work ‘Everywhere’ was both funny and bitter. 
It referred to Stanisław Dróżdż’s famous realisation ‘Was, 
Is, Will Be’, known also as ‘The Hourglass’,  which was 
installed on the elevation of the bunker. Kmita proposed 
a minor interference (only in a photograph of the bunker 
with Dróżdż’s work – it was another work in the series of 
shown only as documentation) in the already classical 
masterpiece; so minor in fact that it remained unnoticed 
by most of the visitors. Substituting the words ‘was’, ‘is’ 
and ‘will be’ with others (‘everywhere’, ‘fucking’, ‘animals’) 
escaped the visitors’ notice because of using the same print 
and proportions of inscriptions as in the original work of 
the outstanding artist from Wrocław. Thus a commentary 
was made about the superficiality of reception of large-
scale announcements in the public space and a general 
lack of attention which characterises the present time, 
which is supersaturated with infoglut in which it is dif-
ficult to single out what is authentic, resulting from a true 
need and not oriented towards profit.
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Instalacja zatytułowana „Azyl” była tak naprawdę zaprze-
czeniem wszystkiego, co składa się na definicję azylu. 
Porzucone, zdewastowane legowisko, zostało ulokowane 
w miejscu, które trudno było utożsamić choćby z namiast-
ką intymności czy rzeczywistego schronienia. Leżący na 
gołym betonie, spalony czy też oblany nieokreśloną sub-
stancją śpiwór, został wyeksponowany w centralnym miej-
scu pomieszczenia, zaprzeczając standardowym wyobra-
żeniom o organizacji tego rodzaju ochronek. Wyczuwalna 
groza – sprzężona ze smutkiem – uwalniała domysły na 
temat losu nieznanego właściciela tego marnego dobytku. 
Potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa w ekstremal-
nych, nieludzkich warunkach każe ludziom wystawionym 
na tego rodzaju sytuacje wyszukiwać miejsca ukryte, 
wspomagane przez naturalne bariery i przeszkody. Tu-
taj odsłonięty, dostępny bez żadnych ograniczeń barłóg 
wyrażał tragiczny moment całkowitej rezygnacji z obrony, 
opowiadał o stanie najwyższej bezradności i godzeniu się 
z losem. Praca emanowała aurą zagrożenia, które rodzi 
się na krawędzi – w miejscu skażonym niepowodzeniem, 
przegraną, beznadzieją. 

The installation entitled ‘Refuge’ was actually a negation 
of all the positive aspects of this term. An abandoned, 
destroyed shakedown was situated in a place which could 
hardly be identified even with a substitute of intimacy 
or real shelter. Lying on bare concrete, partially burnt or 
covered with an unidentifiable substance, the sleeping bag 
was placed in the middle of the room, in contrast to the 
standard ideas about the organisation of such shelters. 
A perceptible terror – in conjunction with sadness – trig-
gered speculations about the fate of the unknown owner 
of these miserable possessions. The need of providing 
oneself with safety makes people in extreme, inhuman 
conditions look for hidden places, walled off by natural 
barriers and obstacles. Here, the uncovered, immediately 
accessible makeshift bed showed a tragic moment of 
giving up all defence, told about the state of uttermost 
helplessness and accepting one’s fate. The work emanated 
an aura of threat, which is born on the edge – in a place 
tainted with failure, loss, hopelessness.

Marcin Mierzicki Azyl / Refuge

1 –  fot. Paweł Prusaczyk / 2, 3 – Justyna Fedec

Praca Pawła Prusaczyka to rodzaj zegara odliczającego czas 
od dnia powstania Schronu Strzegomskiego do momentu 
odbywania się w nim ósmej edycji SURVIVALU. Odliczanie 
to trwać będzie do 2078. „1942-2010-2078” to refleksja 
nad naturą czasu – jego upływem (lub przepływem) oraz 
abstrakcyjnym, wymykającym się ludzkiemu doświadcze-
niu wymiarem. Czas oderwany od cielesności poddanej 
procesowi starzenia staje się linią, po której poruszać się 
można w dowolnym kierunku. Ponadto linia podzielona na 
odcinki staje się fraktalem – niewyobrażalny bezkres czasu 
istnieć może jedynie w podzieleniu na (nie)skończone, 
identyczne części. Praca Prusaczyka zdaje się nawiązywać 
do „Klepsydry” Stanisława Dóżdża – być może jest jej 
swoistym wariantem.

Paweł Prusaczyk 1942 - 2010 - 2078

Paweł Prusaczyk’s work was a kind of clock showing the 
time which had elapsed since the day the Strzegomski 
Bunker was created until the moment the eighth edition 
of SURVIVAL was held in it. This counting will last until 
2078. ‘1942-2010-2078’ is a reflection on the nature of 
time – its passing (or flowing), and its abstract dimen-
sion which escapes human experience. Time separated 
from corporeality, which undergoes the process of ageing, 
becomes a line on which we can travel in any direction. 
Moreover, a line divided into sections becomes a fractal – 
the immeasurable boundlessness of time may exist only 
when divided into (in)finite, identical parts. Prusaczyk’s 
work seems to be referring to Dróżdż’s ‘The Hourglass’ – 
it might be its peculiar variant.
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1, 2, 3, 7 –  fot. Justyna Fedec / 4, 5 –  Magdalena Szady / 6 –  Daniel Brożek / 8 –  Kilinia [KLN]

1

2

3

4

5

6 7 8



95

SU
RV

.  8P R Z E G L Ą D   S Z T U K I

94

SU
RV

.  8

Muzyczna Scena Survivalu
Daniel Brożek

Druga edycja Muzycznej Sceny Survivalu pozwoli-
ła poszerzyć formułę o nowy element – instalację 
dźwiękową – spinający ją silniej z głównym progra-
mem Przeglądu. Praca „Dobly Southround” Wojtka 
Kucharczyka, mimo że w pierwszym kontakcie wy-
jątkowo sensualna i witalna, ujawniła różnorodność 
kontekstów tej dziedziny sztuki współczesnej (prak-
tyczny brak historii polskiego field recordings i sztuki 
realizacji dźwięku oraz pojawiające się pierwsze głosy 
ekologów dźwięku). Realizacja ta, mimo mocno kon-
cepcyjnego charakteru, stanowiła jednak dobry wstęp 
do programu koncertowego. Wychodząc od jej charak-
terystycznych motywów (przygoda, wyprawa w nie-
znane, wyzwanie stawiane kontekstowi, żonglerka 
gatunkami i strategiami dźwiękowymi) staraliśmy się 
zaprosić artystów reprezentujących podobny poziom 
twórczego zaangażowania, jednocześnie świadomie 
przekraczających granice gatunków (mimo że z po-
wodu mocnych limitów finansowych musieliśmy się 
ograniczyć głównie do artystów wrocławskich).

Polską premierę reaktywowanego solowego projektu 
Kucharczyka retro*sex*galaxy udało się zrealizować 
w systemie podwójnego stereo. Jednak nie tylko 
przestrzeń i część materiału dźwiękowego nawiązy-
wały do instalacji „Dobly Southround”. Kucharczyk 
skierował się w stronę gęstych perkusyjnych utwo-
rów, niebywale tanecznych i jednocześnie surowych, 
wręcz plemiennych. Ze wszystkich jego projektów 
ten najdobitniej wskazuje na fascynację afrykański-
mi rytmami – od tradycyjnych rytuałów środkowej 
części Czarnego Lądu, przez Talking Heads, aż do 
południowo-afrykańskich odkryć serwowanych przez 
oficynę Honest Jon’s. Miejmy nadzieję, że ten pełen 
szaleńczej dynamiki koncert był zapowiedzią kolej-
nego zamieszania na polskiej scenie muzycznej (po-
dobnie jak pięć lat temu r*s*g zapoczątkowało projekt 
The Complainer).

Drugim motywem przewodnim programu koncerto-
wego były nowe wrocławskie zespoły gitarowe, które 
podejściem formalnym i energią redefiniują to wy-

świechtane na polskiej mapie muzycznej pojęcie. 
The Kurws dzięki erudycji muzycznej, konsekwentnej 
praktyce kompozytorskiej i świeżemu spojrzeniu na 
tradycję najlepszych lat Rock-In-Opposition i ideę 
post-punk (czyli odejście od rock’n’rollowych i ludycz-
nych cech gatunku punk) stają się jednym z najcie-
kawszych polskich zespołów. Survivalowy koncert 
udowodnił po raz kolejny, że każdy ich występ to 
przygoda obcowania z błyskotliwością muzyczną 
i garażową energią. W sąsiednie rejony podąża Dead 
Snow Monster, druga grupa z „gitarowego” nurtu 
Muzycznej Sceny. Mimo mniejszego doświadczenia 
swoją otwartością muzyczną udowodnili, że na styku 
żywiołowego rocka garażowego i gitarowego mini-
malizmu w stylu Velvet Underground ciągle można 
intrygować.

Najmniej szczęścia mieliśmy natomiast do trzeciej 
części programu – setów dj’skich. Problemy organiza-
cyjno-techniczne nie pozwoliły na występ Ubunoir’a 
(selekcjonera tanecznych objawień młodych inter-
netowych kuriozów muzycznych z Radia Sitka) oraz 
ograniczyły do minimum eklektyczny set dj Plana. Je-
dynie dj QB w ponad godzinnym występie dźwiękową 
wrażliwością i precyzyjnym miksem na światowym 
poziomie udowodnił witalność minimal i dub techno 
(co zresztą ma odzwierciedlenie w zeszłorocznych 
sukcesach artystycznych Roberta Henke i Moritza 
von Oswalda).

The second edition of SURVIVAL’s Music Scene added 
a new element to the formula – a sound installation – 
which brought it closer to the main programme of 
the Review. Wojtek Kucharczyk’s work ‘Dobly South-
round’, in spite of being very sensual and vital at first 
contact, showed a variety of contexts of this branch 
of contemporary art (a virtual lack of Polish field 
recordings and the art of audio engineering, and the 
emergence of sound ecologists). This realisation, de-
spite its highly conceptual character, served as a good 
introduction to the planned concerts. Starting from 
its characteristic motives (adventure, a quest into the 
unknown, a challenge to context, mixing genres and 
acoustic strategies), we tried to invite artists who 
represented an equal level of creative involvement 
and who consciously transcended boundaries be-
tween genres (although, for financial reasons, we had 
to limit ourselves to artists from Wrocław only).

We managed to carry out the Polish premiere of 
Kucharczyk’s revived solo project retro*sex*galaxy in 
a double stereo system. But it was not only the venue 
and part of music material that referred to the ‘Dobly 
Southround’ sound installation. Kucharczyk directed 
his attention towards thick drum pieces, unbelievably 
dance but also crude, tribe-like. Of all his projects, 
this one most clearly shows his fascination with 
African rhythms – from traditional rituals of Central 
Africa to Talking Heads to South African discoveries 
presented by Honest Jon’s record label. Let’s hope that 
this incredibly dynamic concert was an introduction 
to another turmoil on Polish music scene (just like 
five years ago r*s*g initiated The Complainer project).

The second main motive of the concert programme 
was new Wrocław guitar bands, who are redefining 
this well-worn term, in terms of Polish music scene, 
through their formal approach and energy. The Kur-
ws, thanks to their music erudition, consistent prac-
tice of composition and a fresh look at the best years 
of Rock-In-Opposition and the idea of post-punk (i.e. 
abandoning rock’n’roll and carnivalesque elements 

of punk), are becoming one of the most interesting 
Polish bands. The SURVIVAL concert proved yet again 
that each of their performances is an adventure of 
experiencing musical brilliance and garage energy. 
Dead Snow Monster, the second groups from the 
‘guitar’ trend of the Music Scene, explores neighbour-
ing areas. In spite of smaller experience, they proved 
with their musical openness that it is still possible to 
be intriguing at the border of garage rock and Velvet-
Underground-like guitar minimalism.

We were not so lucky with the third part of the 
programme – djs’ sets. Organisational and technical 
problems prevented Ubunoir (the selector of dance 
revelations of young Internet music originals from 
Radio Sitko) from performing, and limited dj Plan’s 
eclectic set to minimum. It was only dj QB in his 
more than one hour long performance who proved 
the vitality of minimal and dub techno (as reflected 
in last year’s artistic accomplishments of Robert 
Henke and Moritz von Oswald) with his sensitivity 
to sound and world-class mixing.

Daniel Brożek / krytyk muzyczny, dj (Radio Sitka, galeria G23 

we Wrocławiu). Kurator sceny muzycznej 8 edycji Przeglądu 

Sztuki SURVIVAL  

Survival Music Stage
Daniel Brożek

Daniel Brożek / music critic, dj (Radio Sitka, G23 art gallery 

in Wrocław). Music curator of the 8th edition of SURVIVAL 

Art Review



96

SU
RV

.  8

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, 
które pomogły przy organizacji 8. edycji Przeglądu Sztuki 
SURVIVAL / We would like to thank the following persons 
and institutions who helped to organise the 8th SURVIVAL 
Art Review: 

Miasto Wrocław [Prezydent Miasta Wrocławia,  
Pan Rafał Dutkiewicz; Wiceprezydent Miasta Wrocławia, 
Pan Jarosław Obremski; Dyrektor Wydziału Kultury 
Urzędu Miejskiego, Pan Jarosław Broda, Wicedyrektor 
Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego ds. Muzeum 
Współczesnego we Wrocławiu, Pani Dorota Monkiewicz, 
Pani Ewa Tuszakowska]
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta  
we Wrocławiu [JM Rektor, Prof. Jacek Szewczyk;  
Prorektor, Prof. Piotr Kielan, Pani Anna Czajka]

Osobom, firmom i instytucjom wspierającym:
/ Supporting persons, companies and institutions:

PPM Jafra [Państwo Janina i Franciszek Bieniek]
Hain Event Team [Pan Janusz Ogrodnik]
WOSEBA
Pan Bogusław Rek

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom.

Produkcja Przeglądu / Production of the Review:

Agata Makowska, Katarzyna Młyńczak, Karolina Bieniek

Produkcja ekspozycji / Production of the exhibition:

Jacek Pawlikowski

Kurator sceny muzycznej / Music curator:

Daniel Brożek

Produkcja sceny muzycznej / Production of the music stage:

Magdalena Szady

Koordynacja debat / Coordination of debates:

Bartek Lis

Koordynacja pokazów filmowych / Coordination of film screenings:

Dominik Pospieszyński

Public relations:

Agata Makowska

Pozyskiwanie funduszy / Fundraising:

Karolina Bieniek

Współpraca / Cooperation: 

Joanna Żamojta, Agnieszka Pająk

Wydawca katalogu / Publisher of the catalogue:

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Współwydawca katalogu / Co-publisher of the catalogue:

ART TRANSPARENT. Fundacja Sztuki Współczesnej

Redakcja / Editing:

Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk

Korekta / Proofreading:

Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk

Autorzy tekstów / Authors of texts:

Dorota Monkiewicz, prof. Janusz L. Dobesz, Kuba Szreder,  

Anna Kołodziejczyk, Michał Bieniek, Daniel Brożek

Tłumaczenia / Translation:

Karol Waniek

Projekt graficzny, skład i DTP / Design and DTP:

Łukasz Paluch, AnoMalia artstudio /www.anomalia.pl/

Fotografie / Photographs:

Justyna Fedec, Katarzyna Kondratczyk 

+Łukasz Paluch, Magdalena Szady

Druk / Print:

CPP Speed Sp. z o.o., Wrocław, ul. Braniborska 70

Copyright: 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

ART TRANSPARENT. Fundacja Sztuki Współczesnej

ISBN: 

978-83-60520-40-6 / 978-83-926272-9-6

Organizator Przeglądu / Organiser of the Review:

ART TRANSPARENT. Fundacja Sztuki Współczesnej

ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław

/fundacja@arttransparent.org, www.arttransparent.org/

Kuratorzy Przeglądu / Curators of the Review: 

Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk




