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PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL ODBYWA SIĘ OD 2003 R. WE WROCŁAWIU ZAWSZE POZA 

TRADYCYJNYMI INSTYTUCJAMI WYSTAWIENNICZYMI. AMBICJĄ JEGO ORGANIZATORÓW JEST 

WPROWADZENIE PODNOSZONYCH PRZEZ MŁODĄ WSPÓŁCZESNĄ SZTUKĘ PROBLEMÓW DO 

SPOŁECZNEGO DYSKURSU I PROWOKOWANIE ODBIORCÓW DO ŻYWYCH REAKCJI.¶

ARTYŚCI SURVIVALU PODEJMUJĄ WYZWANIE MIEJSKIEJ DŻUNGLI, REALIZUJĄC SWOJE PROJEKTY 

W GMACHACH PUBLICZNYCH, MIEJSCACH PORZUCONYCH I W OTWARTYCH PRZESTRZENIACH. 

IMPULSEM DO DZIAŁAŃ JEST BOGATA W ZNACZENIA PRZESTRZEŃ MIEJSKICH AGLOMERACJI. 

KONTEKST SYTUACYJNY OKREŚLA CHARAKTER INTERWENCJI, MOŻLIWY SPOSÓB INTER-

PRETACJI SIEBIE, ZANURZONEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. SZTUKA REALIZOWANA 

POZA OBSZARAMI, GDZIE JEJ OBECNOŚĆ JEST USPRAWIEDLIWIONA I CHRONIONA, ZDERZA 

SIĘ Z RZECZYWISTOŚCIĄ ZAANEKTOWANĄ PRZEZ MASOWE ŚRODKI PRZEKAZU: REKLAMĘ, 

EKONOMIĘ I POLITYKĘ. W ZDERZENIU TYM MOŻE OKAZAĆ ZARÓWNO SWOJĄ WIELKOŚĆ, JAK 

I ODSŁONIĆ SŁABOŚĆ I ZBĘDNOŚĆ.¶

POPRZEDNIE EDYCJE SURVIVALU ODBYŁY SIĘ M.IN. NA DWORCU GŁÓWNYM, W ZABYTKOWYCH 

BUDYNKACH DAWNEJ MIEJSKIEJ ŁAŹNI PRZY PL. TEATRALNYM, W DZIELNICY CZTERECH ŚWIĄTYŃ 

(DAWNY DYSTRYKT ŻYDOWSKI WE WROCŁAWIU), W PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ (ZAPRO-

JEKTOWANYM PRZEZ HANSA POELZIGA I PRZYNALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU ZABUDOWAŃ 

WROCŁAWSKIEJ WYTWÓRNI FILMÓW FABULARNYCH) ORAZ W SCHRONIE PRZECIWLOTNICZYM 

PRZY PLACU STRZEGOMSKIM (OBECNEJ SIEDZIBIE MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW). 

DZIEWIĄTA EDYCJA PRZEGLĄDU, KTÓREJ OMÓWIENIE I FOTOGRAFICZNĄ DOKUMENTACJĘ ZAWI-

ERA TEN KATALOG, ODBYŁA SIĘ W PARKU IM. S. TOŁPY, CZYLI DAWNYM PARKU NOWOWIEJSKIM, 

POŁOŻONYM WE WROCŁAWSKIM ŚRÓDMIEŚCIU.¶

W RAMACH SURVIVALU 9 POKAZANO TRZYDZIEŚCI SIEDEM PRAC ARTYSTYCZNYCH, GŁÓWNIE 

INSTALACJI, OBIEKTÓW, PERFORMANCE’ÓW I INSTALACJI DŹWIĘKOWYCH, NAWIĄZUJĄCYCH 

DO HISTORII PARKU IM. S. TOŁPY I JEGO OKOLICY LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO POWSZECHNYCH 

WYOBRAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z PARKAMI, PEJZAŻEM, PRZYRODĄ. CZĘŚĆ SPOŚRÓD REALIZACJI 

PORTRETOWAŁA OTOCZENIE W JEGO WYMIARZE SPOŁECZNYM, OTWIERAJĄC TYM SAMYM 

KWESTIE O SZERSZYM, POLITYCZNYM ZNACZENIU.¶

SURVIVAL ART REVIEW HAS BEEN CARRIED OUT IN WROCŁAW SINCE 2003, ALWAYS OUTSIDE 

TRADITIONAL EXHIBITION INSTITUTIONS. THE ORGANISERS OF THE REVIEW AIM AT INTRODUC-

ING THE PROBLEMS RAISED BY YOUNG MODERN ART INTO PUBLIC DISCOURSE AND PROVOKING 

VIEWERS TO LIVELY REACTIONS.¶

THE ARTISTS OF SURVIVAL TAKE ON THE CHALLENGE OF THE URBAN JUNGLE BY CARRYING OUT 

THEIR PROJECTS IN ABANDONED VENUES, PUBLIC BUILDINGS AND OPEN SPACES. THE ACTIONS 

ARE TRIGGERED BY URBAN SPACES, WHICH ABOUND IN MEANINGS. THE SITUATIONAL CONTEXT 

DETERMINES THE CHARACTER OF AN INTERVENTION, POSSIBLE WAYS OF INTERPRETING ONE’S 

IMMERSION IN THE CONTEMPORARY WORLD. ART PERFORMED OUTSIDE THE AREAS WHERE 

ITS PRESENCE IS JUSTIFIED AND PROTECTED MUST FACE A REALITY TAKEN OVER BY MASS ME-

DIA, ADVERTISING, ECONOMY AND POLITICS. AS A RESULT OF THIS CLASH, IT MAY EITHER SHOW 

ITS GRANDEUR OR REVEAL ITS WEAKNESS AND REDUNDANCY.¶

THE PREVIOUS EDITIONS OF SURVIVAL HAVE TAKEN PLACE, AMONG OTHERS, AT THE CENTRAL 

RAILWAY STATION, IN THE HISTORICAL BUILDINGS OF THE FORMER CITY BATHS IN PL. TEATRAL-

NY, IN THE FOUR TEMPLES DISTRICT (FORMER JEWISH DISTRICT IN WROCŁAW), IN THE FOUR 

DOMES PAVILION (DESIGNED BY HANS POELZIG, NOW PART OF A COMPLEX OF BUILDINGS OF 

THE WROCŁAW FEATURE FILMS STUDIO), AND IN AN AIR-RAID SHELTER IN PL. STRZEGOMSKI 

(WHICH NOWADAYS HOUSES THE WROCŁAW MUSEUM OF MODERN ART). THE NINTH EDITION 

OF THE REVIEW, WHOSE WRITE-UP AND PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION IS INCLUDED IN THIS 

CATALOGUE, TOOK PLACE IN THE S. TOŁPA PARK, THE FORMER NOWOWIEJSKI PARK, LOCATED 

IN THE ŚRÓDMIEŚCIE DISTRICT IN WROCŁAW.¶

THIRTY-SEVEN ARTWORKS WERE PRESENTED AS PART OF SURVIVAL 9, MAINLY INSTALLA-

TIONS, OBJECTS, PERFORMANCES AND SOUND INSTALLATIONS, WHICH REFERRED TO THE 

HISTORY OF THE PARK AND ITS SURROUNDINGS, OR TO COMMON NOTIONS ABOUT PARKS, 

LANDSCAPES, NATURE. SOME OF THE REALISATIONS PORTRAYED THE SURROUNDINGS FROM A 

SOCIAL PERSPECTIVE, RAISING QUESTIONS OF A WIDER, POLITICAL MEANING.¶
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in contact with what had been consistently marginalized so far. 
A need for greenery emerged when people, separating themselves 
from nature, moved the meeting point of these two worlds too far.

AN ARENA OR A SALON. WAYS OF USING

A majority of contemporary parks are ‘arenas’ of opposite prac-
tices of ordering (as manifested by attention to flora and spatial 
elements) and disobedience, i.e. using parts of the park to fulfill 
individual needs and put into practice ideas and inspirations, often 

untypical, which can both facili-
tate the social function of these 
places and – in extreme cases – 
lead to the devastation of the 
created infrastructure. Parks 
also play the role of a city’s ‘sa-
lons’ because their open space 
facilitates the human tendency 
to parade and expose oneself. 
Parks are background for such 
forms of expression.

Comparing a park to a salon (i.e. 
a room which has a stately char-
acter) may also be related to 
a process which has been quite 
common in Poland in recent 
years – of building the image of 
contemporary metropolises on 
the basis of renovating and aes-
theticising their chosen parts. 
Indeed, Polish parks are some-
times given, usually top-down, 
a ceremonial function of ‘the 
city’s green salons’, ‘furnished’ 
better or worse, playing the role 
of urban forums, venues for the-
atre plays, concerts, banquets, 
picnics and festivals.

ART IN THE PARK

Open park spaces bring new 
quality to thinking about ‘ex-

hibiting’ art in public space – it is a possibility of looking inside 
the landscape deeply and broadly. This situation, which is unique 
in urban conditions, gives artists an opportunity to carry out plain 
air projects connected with the sphere of land art, i.e. interfering 
with various dimensions of landscape – fragmentarily, locally, but 
also totally. What the effects of such actions have in common is 
a feature which may be described as illusory (or rather feigned) 
‘obviousness’ – whose aim is to make objects of art similar to the 
infrastructure, natural formations, or formal results of human ac-
tivity found on the spot.

Two tendencies present in shaping urban green areas: a rational, 
ordering, geometrical one (connected especially with the notion of 
a garden), and an emotional, conservative and aestheticising one 
(identified mainly with the idea of a park) became indicators of the 
ninth edition of SURVIVAL. Referring to the idea of a garden, un-
derstood also as a metaphor of creation, triggered deliberations on 
the relations of art and space in which it was presented. The form 

[  TEKSTY /  TEXTS  ]

nej, zasobów majątkowych itp.), miasta musiały rozrosnąć się do 
rozmiarów, które, paradoksalnie, zaczęły utrudniać kontakt z tym, 
co było dotąd konsekwentnie marginalizowane. Zapotrzebowanie 
na zieleń w mieście pojawiło się wówczas, kiedy człowiek, odcinając 
się od natury, przesunął zbyt daleko granicę styku obu światów.

ARENA ALBO SALON. SPOSOBY UŻYTKOWANIA

Większość współczesnych polskich parków to „areny” opozycyj-
nych praktyk porządkowania (czego wyrazem jest dbałość o szatę 
przyrodniczą i elementy prze-
strzenne) i nieposłuszeństwa, 
czyli wykorzystywania frag-
mentów parku do zaspokajania 
indywidualnych potrzeb oraz 
realizowania jednostkowych, 
nierzadko nietypowych, po-
mysłów i aspiracji, które mogą 
zarówno pomóc w poszerzeniu 
społecznych funkcji tych miejsc, 
jak i – w skrajnych przypad-
kach – prowadzić do dewastacji 
wypracowanej infrastruktury. 
Parki pełnią także funkcję „sa-
lonów” miasta, gdyż ich otwar-
ta przestrzeń sprzyja dość po-
wszechnej ludzkiej skłonności 
do paradowania i wystawiania 
się na widok. Parki są tłem dla 
tego rodzaju form ekspresji.

Przyrównanie parku do salonu 
(a więc pomieszczenia, które 
pełni w domu reprezentacyjny 
charakter) można także od-
nieść do – dość powszechnego 
w ostatnich czasach w Polsce – 
procesu budowania wizerun-
ku współczesnych metropolii 
w oparciu o odnawianie i este-
tyzację ich wybranych fragmen-
tów. Rzeczywiście zdarza się, że 
polskim parkom, niejako odgór-
nie, nadaje się funkcję reprezen-
tacyjnych „zielonych salonów 
miasta”, lepiej lub gorzej „urządzonych”, spełniających rolę miej-
skich forów, miejsc odbywania się spektakli teatralnych, koncertów, 
bankietów, pikników i festiwali.

SZTUKA W PARKU

Otwarte tereny parkowe wnoszą w myślenie o „eksponowaniu” 
sztuki w przestrzeni publicznej szczególny walor – jest to możliwość 
dalekiego i rozległego patrzenia w głąb pejzażu. Ta unikatowa 
w miejskich warunkach sytuacja stwarza artystom szansę realizacji 
przedsięwzięć plenerowych powiązanych z obszarem land artu, czyli 
ingerowania w krajobraz w wymiarze zarówno fragmentarycznym, 
lokalnym, jak i totalnym. Efekty takich działań łączy cecha, którą 
można określić mianem pozornej (lub raczej pozorowanej) „oczy-
wistości” – chodzi o upodabnianie się obiektów sztuki do zastanej 
infrastruktury, tworów przyrody czy wreszcie formalnych rezultatów 
ludzkiej aktywności.

[  TEKSTY /  TEXTS  ]

PARKS, GARDENS, CITY

The term park, which comes from Latin parcus, means: thrifty, 
moderate, modest. Gardinus in turn, from which the English word 
garden, Geman Garten, French jardin are derived, means enclosed. 
The garden is the opposite of the city, but it is also the opposite of 
wild nature because it is a creation of culture (from Latin colere). 
It is cultivated, kept and improved by taming wilderness and remov-
ing its excess, which expresses human striving for beauty.

A condition necessary for a park (i.e. city garden) to come into being 
is the city which surrounds it – usually too big to enable its inhabit-
ants to have regular contact with nature outside its boundaries. 
It is worth remembering that in antiquity, when the history of cities 
began, an urban centre played the role of a fortress – it was sup-
posed to protect against untamed nature. It was both the opposite 
of nature and a peculiar form of human response to nature’s vital-
ity, unpredictability and ubiquity. To produce an idea of a park as 
a garden inside urban areas, accessible to all inhabitants regardless 
of their social position and wealth, it was necessary for the city to 
reach a size which, paradoxically, made it more difficult to come 

PARKI, OGRODY, MIASTO

Termin park, pochodzący od łacińskiego parcus, znaczy: oszczędny, 
umiarkowany, skromny. Z kolei gardinus, z którego w większości 
języków europejskich wywodzi się słowo ogród (ang. garden, niem. 
Garten, fr. jardin) – oznacza wygrodzony. Ogród, będąc w opozycji 
zarówno do dzikiej przyrody, jak i miasta, stanowi twór kulturowy 
(łac. colere, czyli kultura). Uprawia się go, pielęgnuje i udoskonala 
poprzez ujarzmianie dzikości i usuwanie wszelkiego jej nadmiaru, 
w czym wyraża się ludzkie dążenie do piękna. 

Warunkiem istnienia parku (czyli miejskiego ogrodu) jest otacza-
jące go miasto – z reguły zbyt duże, by umożliwiać mieszkańcom 
regularny kontakt z naturą poza jego granicami. Należy pamiętać, 
że w czasach antycznych, w których rozpoczęła się historia miast, 
ośrodek miejski pełnił niejako funkcję fortecy – miał chronić przed 
nieokiełznaną naturą. Był jednocześnie jej opozycją i swoistą odpo-
wiedzią człowieka na witalność, nieprzewidywalność i wszechobec-
ność przyrody. By w późniejszych czasach mogła zrodzić się idea 
parku jako ogrodu usytuowanego wewnątrz obszarów miejskich 
i dostępnego ogółowi obywateli (niezależnie od ich pozycji społecz-

Anna Kołodziejczyk, Michał Bieniek 
Kuratorzy Przeglądu Sztuki SURVIVAL / Curators 
of the SURVIVAL Art Review
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alizacji artystycznych. Był to w jakimś sensie powrót do pierwotnych 
założeń Przeglądu wyrosłego z idei wspólnej, spontanicznej pracy 
artystów, dla których wernisaż był bardziej zwieńczeniem pewnego 
procesu niż formalnym udostępnieniem ekspozycji publiczności. 
Obecność artystów w parku nie mogła pozostać niezauważona, 
a ich prace, nie będąc w żaden sposób odgrodzonymi od otoczenia, 
były niemal nieustannie „narażone” na jego bezpośrednie oddziały-
wanie. Wynikłe z tego ciągłe napięcie i procesualny charakter więk-
szości realizacji wpłynęły na kształt i wymowę całej ekspozycji.

Artyści, decydując się na pracę w tego rodzaju przestrzeni, wyka-
zali otwartość na to, co niespo-
dziewane i nieprzewidywalne. 
W parku trudno o świadomych 
konsumentów współczesnej 
sztuki czy o osoby szczególnie 
na nią uwrażliwione. Dlatego też 
znaczna część dziewiątej edycji 
SURVIVALU rozegrała się w au-
rze ulotności, niezauważona lub 
pominięta przez widzów, zesta-
wiając naturalną szatę parku 
z obiektami dodanymi na za-
sadzie mimikry. Warto jednak 
dodać, że już samo zderzenie 
użytkowników parku (obserwa-
torów) i artystów (obserwowa-
nych), powodujące nieraz sprzę-
żenie skrajnych emocji poprzez 
z jednej strony odebranie arty-
stom komfortu pracy, z drugiej – 
uniemożliwienie użytkownikom 
niezakłóconego przebywania 
w miejscu dobrze znanym, sta-
nowiło o szczególnej wartości 
wydarzenia.

Niespełna czterdzieści projek-
tów i interwencji artystycznych 
wniknęło w tkankę parku, mie-
rząc się z jego specyficznymi 
uwarunkowaniami „ekspozycyj-
nymi” i ingerując w codzienność 
jego użytkowników. Powstało 
w ten sposób miejsce niezupeł-
nie realne, które – podobnie jak 
ogród czy park tematyczny – spełniło funkcje na poły magiczne, na 
poły pragmatyczne. Ta procesualna ingerencja pozwoliła artystom 
nawiązać kontakt z publicznością oraz ponownie rozważyć związek 
współczesnej sztuki i miejskiej przestrzeni publicznej.

When deciding to exhibit in such 
space, the artists demonstrated 
openness to what is unexpected 
and unpredictable. Conscious 
consumers of modern art, or peo- 
ple sensitive to it, are scarce in 
a park. That is why a consider-
able part of the ninth edition of 
SURVIVAL took place in an aura 
of transience, unseen or ignored 
by viewers who equated natural 
elements of the park with the 
objects added using the princi-
ples of mimicry. It is worth men-
tioning though that what con-
stituted the unique value of the 
event was the clash of the park 
users (observers) and the art-
ists (the observed ones), which 
often resulted in extreme emo-
tions, since the artists were not 
able to work in comfort and the 
park users – to use the familiar 
place without disruptions.

Almost forty projects and ar-
tistic interventions permeated 
the fabric of the park, facing 
its special conditions of ‘ex-
hibition’ and interfering with 
the everyday lives of its users. 
A place which was not entirely 
real emerged, which – just like 

a garden or a theme park – had partially magical, partially prag-
matic functions. This processual interference enable the artists to 
establish contact with the audience and reconsider the relationship 
between art and public urban space.

Dwie tendencje obecne w kształtowaniu miejskich obszarów zie-
lonych: racjonalna, porządkująca i geometryczna (związana przede 
wszystkim z pojęciem ogrodu) oraz emocjonalna, zachowawcza 
i estetyzująca (utożsamiana głównie z pojęciem parku) stały się 
wyznacznikami myślenia o dziewiątej edycji SURVIVALU. Nawią-
zanie do idei ogrodu, rozumianego także jako metafora tworzenia, 
zainicjowało rozważania na temat relacji wytworów sztuki i prze-
strzeni, w której miały zostać zaprezentowane. Natomiast pozornie 
uporządkowana, bo skrywająca chaos natury, forma parku w intere-
sujący sposób korespondowała z mającą miejsce podczas Przeglądu 
grą napięć i twórczych wyładowań.

SURVIVAL 9

Po raz pierwszy w swojej dzie-
więcioletniej historii Przegląd 
Sztuki SURVIVAL został zre-
alizowany w zupełnie otwartej 
przestrzeni, niemal całkowi-
cie pozbawionej barier i osłon 
ograniczających widoczność 
i  zapewniających artystom 
względny komfort podczas in-
stalowania ich prac. Dotąd je-
dynie trzy edycje: czwarta, piąta 
i szósta – choć tylko częściowo – 
realizowane były w podobnie 
transparentnych miejscach we 
Wrocławiu (były to kolejno: 
Dworzec Główny, Plac Teatralny 
wraz z otoczeniem oraz Dzielni-
ca Czterech Świątyń).

SURVIVAL 9 był więc bez wąt-
pienia eksperymentem, który 
nie dotyczył już tylko – jak to do-
tąd bywało – zderzenia z miej-
scem nieprzystosowanym do 
prezentowania sztuki i nierzad-
ko przypadkową, reagującą na 
różne, często skrajne sposoby, 
publicznością (w wachlarz tych 
reakcji należy włączyć entu-
zjazm, spontanicznie zadawane 
pytania i wywiązujące się kon-
wersacje, ale także akty wandalizmu i agresji). Tym razem artyści 
wraz z kuratorami i organizatorami zostali dosłownie wystawieni 
na widok publiczny. Park Stanisława Topły we Wrocławiu, miejsce 
odbywania się dziewiątej edycji SURVIVALU, nie oferował bowiem 
żadnego azylu, dachu nad głową czy tymczasowej pracowni.

Z tego powodu praca kuratorów i organizatorów SURVIVALU 9 była 
podwójnie trudna. W fazie koncepcyjnej i przygotowawczej obej-
mowała ona nie tylko opracowanie logistycznych i technicznych 
możliwości prezentowania sztuki w tak niestandardowym miejscu. 
Swoista amorficzność parku, brak zwartej, architektonicznej struk-
tury zapewniającej osłonę, ale też tworzącej punkty odniesienia dla 
prac artystycznych – ich skali, kompozycji, możliwych sposobów 
wystawienia – spowodowały, że podstawowym problemem, z któ-
rym musieli zmierzyć się kuratorzy, była swoista nieobecność formy 
rozumianej jako „rama” lub „obudowa” dla powstałych obiektów. 

Naturalną tego konsekwencją była decyzja o włączeniu w czas ofi-
cjalnego trwania SURVIVALU działań związanych z montażem re-

of a park, which seems to be ordered but hides the chaos of nature, 
corresponded in an interesting way with the game of tensions and 
creative explosions which took place during the Review.

SURVIVAL 9

For the first time in its 9-year history, the SURVIVAL Art Review 
was carried out in a completely open space, almost without bar-
riers which would limit visibility and provide relative comfort to 
artists when assembling their works. So far only three editions: 

the third, the fourth and the 
fifth one, were carried out – al-
beit partially – in similarly trans-
parent venues in Wrocław (in 
chronological order: the Central 
Railway Station, the Teatralny 
Square with its surroundings, 
the Four Temples District).

Undoubtedly, SURVIVAL 9 was – 
more than in previous editions – 
not just an experiment on con-
frontation with a mostly random 
audience, who exhibited a wide 
array of sometimes extreme 
emotions (including enthusi-
asm, spontaneous questions 
and following conversations, but 
also acts of vandalism and ag-
gression), in a venue unsuited 
to presenting art. This time the 
artists, curators and organisers 
were literally exposed to public 
view. The Stanisław Tołpa Park 
in Wrocław, which was the ven-
ue for this year’s edition, pro-
vided no shelter, no roof above 
the head or a makeshift studio.

For this reason, the work of 
the curators and organisers of 
SURVIVAL 9 was twice more 
difficult. In the conceptual and 
preparation phase, it included 
not only creating logistical and 

technical possibilities of presenting art in such an unusual place. 
A peculiar amorphousness, a lack of dense architectural structure 
which would provide protection as well as create points of reference 
for artworks – their scale, composition, ways of presenting – result-
ed in the biggest challenge the curators had to face – the absence of 
form understood as a ‘framework’ or ‘casing’. 

A natural consequence of this was the decision to include activities 
connected with assembling the artworks in the official duration 
time of SURVIVAL. In a way, it was a return to the original principles 
of the Review, which stems from the idea of common, spontane-
ous work of artists for whom the vernissage was a culmination of 
a process rather than making the exhibition formally available to 
visitors. The artists’ presence in the park could not go unnoticed 
and their works, which were not separated from the surroundings 
in any way, were constantly ‘exposed’ to its direct influence. The 
resulting constant tension and the processual character of most 
of the realisations had an impact on the shape and meaning of the 
whole exhibition. 

[  TEKSTY /  TEXTS  ]

[  TEKSTY /  TEXTS  ]

• fot./photo: Łukasz Paluch
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fot./photo: Peter Kreibich

Michał Bieniek – artysta i kurator. W 2004 r. ukończył z wyróżnieniem studia 
na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Obecnie doktorant na wydziale Curating Contemporary Art w Royal College of 
Art w Londynie. Współtwórca i wieloletni szef Przeglądu Sztuki SURVIVAL, 
a także współzałożyciel i Prezes Zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej ART 
TRANSPARENT. Od 2007 r. prowadzi wrocławską galerię sztuki współczesnej 
Mieszkanie Gepperta. Pisuje teksty krytyczne. Ostatnio autor tekstu do kata-
logu wystawy Miasto-zdarzenie. Re-konstrukcja przemocy Doroty Nieznalskiej 
wydanego przez Gdańską Galerię Miejską. Kurator polskiej edycji formatu 
Emergency Room Thierry Geoffroy’a w ramach Europejskiego Kongresu Kultury 
we Wrocławiu w 2011 r. 

Michał Bieniek – an artist and a curator. In 2004 he graduated with honours 
from the Faculty of Painting and Sculpture of the Wrocław Academy of Fine 
Arts. At present he is a PhD student at the Curating Contemporary Art Depart-
ment at the Royal College of Art in London. Co-founder and long-term director 
of the SURVIVAL Art Review, and co-founder and President of the Board of 
the ART TRANSPARENT Foundation for Contemporary Art. Since 2007 he has 
managed the Mieszkanie Gepperta modern art gallery in Wrocław. Author of 
critical texts. Most recently he has written a text for the exhibition catalogue 
of Dorota Nieznalska’s City-Event. Re-Construction of Violence, published by 
the Gdańsk City Gallery. Curator of the Polish edition of Thierry Geoffroy’s for-
mat Emergency Room as part of the European Culture Congress in Wrocław 
in 2011.

Anna Kołodziejczyk – artystka, kuratorka. Absolwentka Wydziału Malarstwa 
i Rzeźby wrocławskiej ASP. Laureatka kilku konkursów, m.in. Nagrody Prezy-
denta Wrocławia w Krajowym Konkursie Malarstwa im. Eugeniusza Gepperta 
2007, Grand Prix Samsung Art Master 2004. Od 2005 r. pracuje jako asystentka 
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocła-
wiu. Członkini Fundacji Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT. Od 2008 r. 
kuratorka Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Swoje prace realizuje głównie w techni-
ce malarstwa i kolażu. Tworzy instalacje w oparciu o archiwum stworzone z ko-
lekcji dokumentów, fotografii, kadrów filmowych. Interesuje ją fikcyjny wymiar 
archiwum, który na potrzeby budowania artystycznej narracji wyrywa zjawisko 
z kontekstu i zaciera wszelkie ślady oryginalnych użyć.

Anna Kołodziejczyk – an artist and a curator. Graduated from the Faculty of 
Painting and Sculpture of the Wrocław Academy of Fine Arts. Winner of several 
competitions, including the Mayor of Wrocław Award in the 2007 Eugeniusz 
Geppert National Painting Competition and the 2004 Grand Prix Samsung Art 
Master. Since 2005 she has been working as an Assistant Lecturer at her alma 
mater university. Member of the ART TRANSPARENT Foundation for Contem-
porary Art. Since 2008 she has been curating the SURVIVAL Art Review. Her 
works are usually created using the technique of painting or collage. She makes 
installations on the basis of her archive consisting of a collection of documents, 
photographs, film stills. She is interested in the fictitious dimension of the 
archive which, in order to build artistic narration, takes a phenomenon out of 
context and covers up all the traces of its original uses.

PIORUN

W dniu otwarcia SURVIVALU 9 o godzinie 18:30 nad parkiem rozpę-
tała się potężna burza. Przypadkowi spacerowicze i zaproszeni na 
wernisaż goście schronili się, stłoczeni, w festiwalowym namiocie. 
Nagle, w strugach deszczu i pośród błyskawic, rozległ się przenikliwy 
huk – w pobliską topolę uderzył piorun, a namiot wypełnił się swądem 
spalonego drewna. Kiedy burza ucichła, można było na własne oczy 
ocenić skalę zniszczeń. Korona wysokiej topoli była strzaskana, 
a spiralna wyrwa w tkance kory świeciła jasnym rdzeniem. Na ziemi 
rozpościerała się kompozycja z rozrzuconych drzazg, fragmentów kory 
i połamanych konarów.

THE LIGHTNING

On the day when SURVIVAL 9 was opened, at 6:30 pm., a ferocious 
storm broke out above the park. Both accidental passers-by and  
guests invited to the vernissage crowded in the festival tent, looking 
for shelter. Suddenly, a thunderous noise was heard through the 
rain – a nearby poplar tree was hit by a lightning, and the tent was 
filled with the smell of burning wood. When the storm subsided, 
everybody could see for themselves the scale of destruction. The top 
of the poplar had been splintered, and a spiral rift in the bark was 
shining with the light core. Scattered on the earth was a composition 
of splinters, fragments of bark and broken branches.
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[  ARTYŚCI /  ARTISTS  ]
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MAPA PRZEGLĄDU / MAP OF THE REVIEW01
Agnieszka Popek-Banach, 
Kamil Banach
Lepiej / Better
instalacja / installation

02
Tomasz Domański 
Wid(mo)st / Ghost Bridge
instalacja / installation

03
Michał Sikorski 
Kultura! Kultura! Kultura! / 
Culture! Culture! Culture!
instalacja / installation

04
Daria Milecka 
Zaklęcie / Spell
instalacja / installation

05
Łucja Grodzicka, Monika 
Łukowska, 
True Love Stories
instalacja dźwiękowa / 
sound installation

06
Grzegorz Łoznikow
Ogród / Garden
instalacja / installation

07
Ewa Kubiak 
Cie(r)plarnia / Greenhouse 
of Pain
instalacja / installation

08
Patrycja Dąbrowska
1. Projekt mebla 
publicznego / Design of 
Public Furniture, 
2. Pyrrhula Pyrrhula(L.),
3. Oferta programowa / 
Programme Offer
projekty konceptualne, 
wydruki cyfrowe / 
conceptual projects, digital 
prints

09
Artur Skowroński 
Life
instalacja / installation

10
Magdalena Kowalewska, 
Magdalena Durczak
Filiżanki / Teacups
instalacja / installation

11
Filip Laskowski 
Złote Śmieci / Golden 
Rubbish
instalacja / installation

12
Ludomir Franczak 
PTAKI / BIRDS
instalacja / installation

13
Szymon Wojtyła
Pięć z dziesiąt drzew / 
Fifty Per Cent Trees
instalacja / installation

14
Andrzej Wasilewski
Anachoreza / Anachoresis
instalacja, performance / 
installation, performance

15
Andrzej Sobiepan
Wędkarskie refleksje / 
Fishing Reflections
instalacja, performance / 
installation, performance

16
Adrian Ziębiński
Arin One
instalacja / installation

17
Piotr Macha
Tanatoza / Thanatosis
obiekt / object

18
Janusz Łukowicz
Grób ekshibicjonisty / The 
Exhibitionist’s Tomb
instalacja / installation

19
Dorota Nieznalska
Kultura w polu widzenia! / 
Culture in Sight!
instalacja, obiekt / 
installation, object

20
Magda Grzybowska, 
Marek Sienkiewicz
Miejsca parkowe / Park 
Spaces
instalacja / installation

21
Katarzyna Włodarczyk
Emilia Kal 
Post impresja / Post 
Impression
instalacja / installation

22
Dy Tagowska
Objawienie / Revelation
instalacja, performance / 
installation, performance

23
Mikołaj Smoleński, Bartosz 
Zieliński 
Chwastnik / Weed Garden
instalacja / installation

24 
Jerzy Kosałka
Przejście / Transition
instalacja / installation

25
Wojciech Puś, Karol 
Jurkanis  
HYDE / HIDE
instalacja / installation

26
Aleksandra Wałaszek, 
Oliwia Beszczyńska
PIC NIC
happening, instalacja / 
happening, installation

27
Piotr Macha
Trzeźwość i posłuszeństwo 
[pomnik dla człowieka] / 
Sobriety and Obedience 
[Monument for the Human 
Being]
obiekt / object

Tomasz Koszewnik 
Ambona / Raised Hide
obiekt / object

Michał Bieniek 
Ambona / Raised Hide
obiekt z cyklu „Wracamy 
z polowania” / object from 
the ‘Back from Hunting’ 
series

28
Grupa Might / The Might 
Group [Joanna Wabik, 
Katarzyna Jakubowska]
Ptasie radio / Birdsong 
Radio
instalacja dźwiękowa / 
sound installation

29
Alicja Patanowska
Kto ty jesteś? Narzedzie 
do przypominania 
o tożsamości narodowej / 
Who Are You? A Tool for 
Reminding about National 
Identity
instalacja / installation

30
Truth
Bez tytułu / Untitled
rzeźba / sculpture

31
Beata Wilczek
Survival Souvenir
instalacja, akcja / 
installation, action

32
Grzegorz Łoznikow 
Ogród / Garden
wideo / video

33
Maja Wolińska 
Bermudzki Sen / Bermuda 
Dream 
wideo / video 

34
Monika Drożyńska
Spacer / The Walk
spacer z artystką i jej synem 
/ a walk with the artist and 
her son

35
Piotr Kotlicki
Twór / Creature
performance, teren całego 
parku / performance, area 
of the whole park

36
Grupa OKO / The OKO 
Group [Aleksandra 
Grunholz, Klaudia Jarecka,
Olga Ozierańska]
Bez tytułu / Untitled
performance, teren całego 
parku / performance, area 
of the whole park

37
Krzysztof Grudziński
Bez tytułu / Untitled
interwencja / intervention

[  MAPA PRZEGL ĄDU /  MAP OF THE REVIEW  ] • projekt mapy/map design: Marcin Siehankiewicz
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Agnieszka Popek-Banach 
& Kamil Banach

Instalacja Lepiej to przestrzenny, wykonany ze styropianu 
napis. Został umieszczony na wyspie, znajdującej się na 
stawie, w centrum parku im. S. Tołpy i był jedną z najbar-
dziej widocznych realizacji dziewiątej edycji SURVIVALU. 
Zarówno umiejscowienie pracy, jak i przyciągająca wzrok 
jasnoróżowa barwa liter decydowały o wymowie realizacji. 
Lepiej opowiada o pewnego rodzaju mentalności: tej, która 
systematycznie oddala perspektywę zmiany na lepsze lub 
utożsamia ją z tym, co nieosiągalne.

The Better installation was a spatial inscription made from 
Styrofoam. It was placed on an island in the centre of a pond 
in the S. Tołpa Park and was one of the most visible artworks 
of the ninth edition of SURVIVAL. Both the placement of the 
work and its eye-catching bright-pink colour influenced its 
meaning. Better refers to a certain kind of mindset: one that is 
always making the possibility of a change for the better seem 
distant, or equates it with something unattainable.

B E T T E R/

02 • fot./photo: Magdalena Szady / 03 • Peter Kreibich[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]

12  |  SURV. 9 01 • fot./photo: Łukasz Paluch

L E P I E J

[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]
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G H O S T 
B R I D G E

04 • fot./photo: Justyna Fedec[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ] SURV. 9  |  15

14 / SURV. 9

W I D ( M O ) S T  /     
Tomasz Domański

04
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Efemeryczny za dnia Wid(mo)st Tomasza Domańskiego osiągał swoją wizualną 
pełnię podczas wieczornej iluminacji. Połączenie świetlnym mostem nabrzeża 
parku z wysepką na stawie wywołało efekt wyabstrahowania z otoczenia i było 
nastawione na procesualność, stopniowe wydobywanie kształtu. Rysunek 
mostu-szkieletu wyostrzał się dopiero po zmroku, zyskując na mocy lśnienia 
i dzięki symetrycznemu odbiciu w tafli wody – dominował nad całą przestrzenią 
wystawienniczą. Czerpiąc moc ze sztuczności sytuacji, stał się uszlachetnioną 
atrapą, rozkwitającą pięknem kształtu i chłodem pulsującego światła.

Ephemeral during the day, Tomasz Domański’s Ghost Bridge reached its visual 
fullness during the nightly illumination. Linking the park shore with a small is-
land on the pond with a light bridge created an effect of visual abstraction from 
the surroundings and was aimed at processualism, gradual extracting of shape. 
The outline of the skeleton bridge got sharper only after dark, gaining in the 
intensity of shining and due to its symmetrical reflection on the surface of the 
water – it dominated the entire exhibition space. It drew its strength from the 
artificiality of the situation and became an ennobled dummy, flourishing with its 
whole beautiful shape and cool pulsating light.

05 • fot./photo: Justyna Fedec [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]
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Daria Milecka „Dopóki będzie trwać przestrzeń i dopóki będą istnieć istoty czujące, obym 
trwał i ja, by rozpraszać cierpienie świata” – to zdanie zaczerpnięte ze starożyt-
nych tekstów buddyjskich miało w intencji artystki, Darii Mileckiej, korespondo-
wać z działalnością patrona parku, profesora Stanisława Tołpy, a więc odwoły-
wać się do idei ratowania ludzkich istnień (Tołpa przez dziesięciolecia pracował 
nad stworzeniem leku na raka, jednak przeciwnowotworowe działanie jego 
preparatu torfowego nigdy nie zostało potwierdzone). Inskrypcja, wypisana 
białą farbą na krawężniku jednej z kamiennych ścieżek, widoczna była zaledwie 
przez krótką chwilę – tuż przed tym, nim została zmyta przez rzęsistą ulewę, 
która poprzedziła wernisaż. Artystka zdecydowała, że nie będzie jej odtwarzać. 
Tym samym związek tej pracy z postacią Stanisława Tołpy i jego szczytną, 
nieurzeczywistnioną ideą stał się jeszcze bardziej wyraźny.

‘As long as space exists, and as long as sentient beings endure, may I, too, 
abide, to dispel the misery of the world’ – this sentence, taken from ancient 
Buddhist scriptures, in Daria Milecka’s opinion corresponds with the work of the 
patron of the park Professor S. Tołpa, i.e. refers to the idea of saving human 
lives (Tołpa spent decades trying to create a cure for cancer, but his peat prepa-
ration’s anti-cancer properties have never been confirmed). The sentence, writ-
ten in white paint on the curb in one of stone alleys, was visible only for a short 
while –it was washed away by a sudden downpour just before the vernissage. 
The artist decided not to re-create it. Therefore the connection between the 
artwork and Stanisław Tołpa and his noble idea, which was never realised, 
became even more apparent.

Z A K L Ę C I E  /  S P E L L

09 • fot./photo: Justyna Fedec[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]

KULTURA! KULTURA ! 
KULTURA!
/
CULTURE! CULTURE! 
CULTURE!

Michał Sikorski’s installation under the title Culture! Culture! Culture! evoked 
a series of important cultural events which took place… thirty years ago. A poster 
pillar, entirely covered with outdated advertisements, posters, references and 
reviews, became both a playful commentary on the short life of press news and 
a test of timelessness of artistic ideas. A scrupulously composed collage of news-
paper cuttings yellowed with age was boring for most people, like a set of old 
facts. However, close examination of the materials could bring an answer to 
some important questions: how does art reveal its popularity or redundancy; what 
is its power of reflection and contribution to the shape of the modern world; and 
finally, how does the role of an artist evolve in the ever-changing social order?

Michał Sikorski 

18  |  SURV. 9 07 • fot./photo: Peter Kreibich / 08 • Justyna Fedec [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]
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Instalacja Michała Sikorskiego pt. Kultura! Kultura! Kultura! 
przywoływała serię istotnych wydarzeń kulturalnych, które 
miały miejsce... trzydzieści lat temu. Słup ogłoszeniowy, 
w całości oklejony zdezaktualizowanymi anonsami, plaka-
tami, wzmiankami i recenzjami, stał się zarówno żartobli-
wym komentarzem do żywotności prasowych newsów, jak 
i testem na ponadczasowość artystycznych idei. Starannie 
zakomponowany z pożółkłych wycinków kolaż był infor-
macyjną nudą, zbiorem przedawnionych faktów. Wnikliwe 
przestudiowanie materiałów mogło jednak przynieść 
odpowiedzi na kilka ważkich pytań: jak po latach sztuka 
ujawnia swoją nośność lub zbędność, jaka jest siła jej re-
fleksji i wkład w kształt współczesnego świata i wreszcie, 
jak ewoluuje model artysty w nieustająco zmieniającym się 
porządku społecznym.
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O G R Ó D  /  G A R D E N 
Grzegorz Łoznikow

20x|  SURV. 9

10

10 • fot./photo: Justyna Fedec
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Łucja Grodzicka & Monika Łukowska 

Images evoked by the word ‘park’, apart from lush green trees, lawns 
and vast landscapes shining in the sun, usually contain a bench, and 
on the bench – a romantic couple. If the couple is for some reasons 
absent, their place is taken by a lonely woman engrossed in her 
reading of love letters… Łucja Grodzicka and Monika Łukowska found 
a place in the S. Tołpa park which reflects the atmosphere of these 
idyllic ideas in an almost perfect way. A bench on a gentle slope 
became an integral element of a sound installation which contrasted 
rapturous love declarations from the period of Romanticism – like 
those written by Chopin to George Sand – with contemporary emails, 
whose authors are unambiguous about their ‘intentions’ towards the 
addressee. What was interesting in this realisation is that despite 
a change in the language of such correspondence over the last two 
centuries, their basic content has remained unchanged – neither its 
crude form nor simplistic expressions and ignorance of grammar rules 
are able to hide a burning desire, but also a kind of clumsiness and 
the writers’ feeling of being lost.

T R U E  L O V E 
S T O R I E S

15 • fot./photo: Justyna Fedec / 16 • Peter Kreibich[  INSTAL ACJA DŹWIĘKOWA /  SOUND INSTALL ATION  ]

Rozmieszczone w kilku mniej lub bardziej widocznych miejscach 
misterne aplikacje Grzegorza Łoznikowa odwoływały się do idei 
ogrodu – oranżerii, będącej kolekcją florystycznych unikatów. Artysta 
zaaranżował dziuple i załomy w drzewach biżuteryjnymi kolażami, 
łącząc ze sobą materiały pasmanteryjne, masy plastyczne i wycinki 
z kolorowych czasopism. Zakomponowane w ten sposób mikroświa-
ty, barwne i kipiące od detali, przypominały nieznane i bujne okazy 
roślin. Powstała wdzięczna, abstrakcyjna forma, swoją egzotyką 
przełamująca monotonną parkowa zieleń. Zamaskowana i obliczona 
na niewielką skalę, dawała swoim odkrywcom estetyczną i zmysłową 
przyjemność.

Scattered in several more or less visible spots, Grzegorz Łoznikow’s 
elaborate compositions referred to the idea of a garden-orangery, 
a collection of unique flora specimens. The artist arranged tree 
hollows with jewellery collages, combining haberdashery, plastic 
forms and cuttings from glossy magazines. The microworlds which 
emerged from the compositions, colourful and full of details, resem-
bled unknown and luxuriant plants. A charming, abstract form was 
created, breaking the monotonous park green with its exoticism. 
Hidden and small-scale, it provided its discoverers with aesthetic 
and sensual pleasure.

11, 12, 13 • fot./photo: Justyna Fedec / 14 • Peter Kreibich [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]
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12 Na obrazach, które przywodzi na myśl słowo „park”, oprócz zieleni 
drzew, trawników oraz rozległych, najczęściej wyzłoconych słońcem 
pejzaży, znajduje się zazwyczaj także ławka, a na niej romantyczna 
para. Jeśli pary z jakichś powodów nie ma, to jej miejsce zajmuje 
samotna, zatopiona w lekturze miłosnych listów dama… Łucja 
Grodzicka i Monika Łukowska znalazły w parku im. S. Tołpy miejsce 
niemal idealnie oddające atmosferę tych idyllicznych wyobrażeń. 
Ławka na łagodnym parkowym wzniesieniu stała się integralnym 
elementem dźwiękowej instalacji, zestawiającej treść egzaltowanych 
wyznań miłosnych epoki romantyzmu – jak choćby te pisane przez 
Chopina do George Sand – ze współczesnymi e-mailami, w których 
autorzy niedwuznacznie wyznają adresatkom swoje „intencje”. Cieka-
we w tej realizacji jest przede wszystkim to, że mimo zmiany języka 
tego rodzaju korespondencji, która nastąpiła na przestrzeni ostatnich 
dwóch stuleci, ich zasadnicza treść pozostaje niezmieniona – ani 
forma wypowiedzi, ani też niewybredne sformułowania i lekceważe-
nie zasad gramatycznych nie są w stanie ukryć potężnego pragnienia, 
a jednocześnie swoistej niezręczności i poczucia zagubienia piszących.
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Praca Ewy Kubiak to obiekt przypominający szklarnię. Nie-
wielka w gruncie rzeczy konstrukcja, wykonana z drewna 
i plastikowej folii, okala i „chroni” znacznie większe od niej 
drzewo. Wygląda to tak, jakby to, co wymagające ochrony, 
przerosło siły ochraniającego lub jakby urosło ponad miarę 
i stało się zagrożeniem – potencjalnie niebezpieczną, bo 
nieokiełznaną siłą. Cie(r)plarnia to komentarz do relacji 
miasta i parku lub szerzej – natury i tego, co kulturowe. 
Całkowicie zależna od natury kultura porządkuje chaotycz-
ną witalność tej pierwszej, ulegając mylnemu przekonaniu 
o własnym prymacie. Natura w miejskich warunkach, tak 
pozornie delikatna i wymagająca ochrony, to w rzeczywi-
stości potencjalność chaosu, wybujałego i nieopanowanego 
rozkwitu.

Ewa Kubiak’s work was an object resembling a green-
house. A rather small construction, made from wood and 
plastic film, surrounded and ‘protected’ a much larger tree. 
It looked as though the thing that needed protection had 
outgrown the protector and become a threat – a poten-
tially dangerous, untamed force. The Greenhouse of Pain 
is a commentary on the relations between the city and 
the park or, to put it more broadly: the nature and that 
what is cultural. Although fully dependent on nature, 
culture orders nature’s chaotic vitality, which leads it to an 
erroneous assumption about its primacy. Nature in urban 
conditions, seemingly fragile and needing protection, is in 
fact a potentiality of chaos: of luxuriant and untameable 
flourishing.

18, 19 • fot./photo: Peter Kreibich[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]

Ewa Kubiak

C I E ( R ) P L A R N I A  / 
G R E E N H O U S E  O F  PA I N

17 • fot./photo: Justyna Fedec [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]
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Artur Skowroński

L I F E

22, 23, 24 • fot./photo: Justyna Fedec[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]

PROJEKT MEBL A 
PUBLICZNEGO, 
PYRRHUL A PYRRHUL A(L .) , 
OFERTA PROGR AMOWA 
/  
DESIGN OF PUBLIC 
FURNITURE, 
PYRRHUL A PYRRHUL A(L .) , 
PROGR AMME OFFER

Zrealizowany w formie wizualizacji projekt Patrycji Dą-
browskiej był propozycją miejskiego designu. Futurystycz-
ne koncepcje dotyczyły ławek (Projekt mebla publicznego), 
mieszkań dla ptaków (Pyrrhula, pyrrhula (L.)) i parkowych 
stanowisk do oglądania telewizji (Oferta programowa).  
Ilustracje kosztownych innowacji można było zobaczyć 
przy jednej z głównych spacerowych ścieżek. Zamoco-
wane na specjalnym pulpicie przypominały muzealną 
ekspozycję – szczegółowe opisy objaśniały ideę i założenia 
konstrukcyjne. Rozmach proponowanych rozwiązań kon-

Patrycja Dąbrowska

20, 21 • fot./photo: Justyna Fedec [  PROJEKTY KONCEPTUALNE, WYDRUKI CYFROWE / 
CONCEPTUAL PROJECT, DIGITAL PRINTS  ]
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Widowiskowa i atrakcyjna formalnie praca Artura Skowrońskiego została umiejscowiona na tafli 
parkowego stawu. Wykonany z nadmuchanych, kolorowych modułów obiekt, układający się w napis 
LIFE, dryfował po wodzie, z pewnej odległości przypominając dziecięcą zabawkę. Pełni znaczenia 
nabierał jednak w momencie wypełnienia jego ram chlebem, przeznaczonym dla mieszkających w par-
ku ptaków. Ujawniający się w tym momencie zamysł autora, polegający na stworzeniu mobilnego 
karmnika, odwoływał się do praktyki dokarmiania zwierząt, często zresztą niezgodnej z regulaminem 
publicznych parków. Wypełniany kilkakrotnie w ciągu dnia czerstwym chlebem obiekt zmieniał swoją 
formę. W czasie karmienia nabierał dynamiki, poza nim pozostawał statyczną ozdobą z przesłaniem.

Artur Skowroński’s spectacular and formally attractive work was placed on the surface of the park 
pond. The object, made from inflated colourful modules forming the word LIFE, drifted on the water, 
looking like a child’s toy from afar. Its full meaning was revealed once its frames had been filled with 
bread for the birds living in the park. The author’s intention to create a mobile bird feeder referred 
to a common practice of feeding animals, which is often against the rules in public parks. Filled in 
with stale bread several times a day, the object would change its form. During the feeding it acquired 
dynamism, at other times – a static ornament with a message.

trastował ze skromnym sposobem ekspozycji, ale właśnie 
taka jej forma, paradoksalnie, była jedynym sposobem 
wprowadzenia tych nowatorskich, użytkowych propozycji 
do publicznej przestrzeni.

Presented in the form of a visualisation, Patrycja 
Dąbrowska showed an idea for urban design. The futuristic 
conceptions referred to benches (Design of Public Furni-
ture) and special places to watch TV in the park (Pro-
gramme Offer). Illustrations of these costly innovations 
could be seen next to one of the main park alleys. Secured 
on a special stand, they resembled a museum exhibition – 
detailed descriptions explained the idea and assump-
tions of the construction. The grandeur of the proposed 
solutions was in stark contrast with their modest form of 
presenting, but, paradoxically, such form was the only pos-
sibility of introducing these innovative, practical solutions 
to common space.
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Dziesiątki białych porcelanowych filiżanek, rozstawionych 
wzdłuż brzegu stawu, rozpoznać można było jedynie z bli-
skiej odległości. Oglądane z daleka, łudząco przypominały 
rytm przesiadujących na brzegu ptaków. Subtelne formy 
naczyń zostały dodane do krajobrazu i zadziałały jak rekwi-
zyty wypełniające scenerię miejskiego parku – ogrodu.  
Instalacja Filiżanki, dzięki swojemu mocno sformalizo-
wanemu charakterowi, uruchamiała łańcuch skojarzeń 
z innymi dziełami współczesnej kultury i sztuki, przywołu-
jąc obrazy wypełnione wdziękiem i ulotnością.

Dozens of white porcelain teacups lined up by the pond 
were only discernible from a short distance. Seen from 
afar, they strongly resembled white birds sitting on the 
shore. The subtle forms of the dishes were added to the 
landscape and functioned like props in the scenery of an 
urban park-garden. The Teacups installation, thanks to its 
highly formalised character, triggered a chain of associa-
tions with other works of modern art and culture, evoking 
images full of charm and nostalgia.

27, 28 • fot./photo: Magdalena Szady / 29 • Justyna Fedec[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]
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26 • fot./photo: Peter Kreibich [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]
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PTAKI  /  BIRDS
Ludomir Franczak

32, 34 • fot./photo: Łukasz Paluch / 33, 35 • Justyna Fedec[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]

Filip Laskowski

ZŁOTE ŚMIECI  /  GOLDEN 
RUBBISH

30 • fot./photo: Peter Kreibich / 31 • Justyna Fedec [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]

Among many other functions, Polish parks are a shelter and ‘home’ for the homeless. Filip Laskows-
ki made a reference to their usually invisible presence. His Golden Rubbish were items found in the 
S. Tołpa Park – most often bottles, cans or articles of clothing forgotten by somebody. They were 
painted gold and abandoned again, shining on the lawns and among trees like treasure. The mean-
ing of this realisation consists in showing the importance of those seemingly worthless items in the 
eyes of people in extremely difficult life situation.

Polskie parki pełnią, oprócz wielu 
innych, także funkcję schronienia 
i „domu” dla bezdomnych. Filip 
Laskowski odwołał się do tej, 
nierzadko utajonej, obecności. Jego 
Złote śmieci to przedmioty znalezione 
w parku im. S. Tołpy. Były to m.in. 
butelki, puszki lub zgubione przez 
kogoś części garderoby. Zostały one 
pomalowane na złoto i na powrót 
porzucone, lśniąc odtąd na trawnikach 
i pośród drzew jak skarby. Sens tej 
realizacji sprowadza się do ukazania 
wagi tych, zdawałoby się, bezwarto-
ściowych przedmiotów, której nabiera-
ją w oczach osób znajdujących się 
w skrajnie trudnej życiowej sytuacji.

31

30

33

34

32

35



SURV. 9  |  35

34  |  SURV. 9

[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ] 36 • fot./photo: Łukasz Paluch
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Na jednym z drzew w parku zasiadła 
gromada egzotycznych ptaków. Przy-
pominały kanarki lub papugi i pięknie 
śpiewały. Wystarczyło zaklaskać, 
stojąc tuż pod drzewem, by spośród 
jego konarów wydobył się wesoły 
świergot – niestety sfabrykowany, po-
dobnie jak wyprodukowane w Chinach 
mechaniczne ptaki rozpościerające 
skrzydełka i kręcące główkami dzięki 
elektrycznemu zasilaniu płynącemu 
z rozmieszczonych na pniu i gałęziach 
baterii. Ptaki Ludomira Franczaka to 
komentarz do parku jako sztucznego 
tworu wewnątrz miasta i namiastki 
natury, mającej z nią tyle wspólnego, 
ile łączy plastikowego ptaszka zaku-
pionego w sklepie „Wszystko za 5 zł” 
ze śpiewem słowika.

A flock of exotic birds sat on one of 
the trees. They looked like canaries 
or parrots ad sang beautifully. It was 
enough to stand under the tree and 
clap one’s hands to hear cheerful 
chirping from among the branches – 
unfortunately artificial, just like the 
mechanical birds made in China, which 
spread their wings and shook their 
heads thanks to electric power coming 
from batteries placed on the trunk 
and branches. Ludomir Franczak’s 
Birds was a commentary on the park 
as an artificial creation, a substitute 
for nature inside the city, which has 
just as much common with it as the 
plastic birds bought in a junk shop 
with a nightingale’s song.
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Szymon Wojtyła

SURV. 9    3737, 38 • fot./photo: Justyna Fedec[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]

Jedną z instalacji powiązanych z obszarem land artu 
i ingerujących w krajobraz w wymiarze fragmentarycznym 
była praca Szymona Wojtyły, zatytułowana Pięć z dziesiąt 
drzew. Geometryczne bloki, utworzone ze spreparowanych 
i zespojonych wodą liści, zostały wpisane w pejzaż nie 
zakłócając jego harmonii. Powstałe w wyniku żmudnego 
i precyzyjnego procesu formowania bryły, mimo znaczących 
gabarytów, sprawiały wrażenie obiektów zastanych, powią-
zanych z charakterem i urodą miejsca. Czynniki atmosfe-
ryczne, a pośród nich gwałtowne zmiany aury, występujące 
podczas kilku dni trwania Przeglądu, wpływały na powolny 
rozpad kompozycji. Atrakcyjny układ stopniowo tracił swój 
zwarty kształt, odsłaniając osypujące się warstwy liści, 
gałązek i traw. 

One of the installations connected with the field of land 
art, which interfered with the landscape on a fragmentary 
dimension, was Szymon Wojtyła’s work entitled Fifty 
Per Cent Trees. Geometrical blocks made from prepared 
leaves bonded together with water were added to the 
landscape without disturbing its harmony. The lumps, 
although created as a result of a long and tiresome process 
of forming and despite their considerable size, conveyed 
an impression of belonging to the place, being connected 
with its character and beauty. Sudden changes of weather 
conditions during the several days when the festival lasted 
contributed to a slow decay of the composition. The at-
tractive arrangement gradually lost its dense shape and 
revealed falling layers of leaves, twigs and grass.

36  |  SURV. 9
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Partyzancka akcja Andrzeja Sobiepana kontestowała 
część obostrzeń regulaminu parku, który m.in. zabrania 
rekreacyjnego wędkowania i biwakowania. Oba zakazy 
zostały złamane: na brzegu stawu, w widocznym miejscu, 
powstało obozowisko z turystycznym namiotem i podróż-
nymi akcesoriami. Ostentacyjny gest nie został jednak 
dostrzeżony przez służby porządkowe, ani zgłoszony przez 
przypadkowych obserwatorów zajścia. Brak konsekwencji 
prawnych i społeczne przyzwolenie na tego rodzaju ak-
tywność doprowadziły, paradoksalnie, do skrócenia czasu 
trwania akcji. 

Andrzej Sobiepan’s unauthorized action contested some 
of the park rules and regulations, in particular those which 
prohibit fishing and camping. Both rules were broken: in 
a well-visible place by the pond, a camping site with a tent 
and travel accessories was put up. However, policing ser-
vices failed to notice this ostentatious act, and no passers-
by reported it to them. Paradoxically, the lack of legal 
consequences and social approval of the action resulted in 
shortening its time of duration.

42 • fot./photo: Justyna Fedec / 43 • Peter Kreibich[  INSTALACJA, PERFORMANCE /  INSTALLATION, PERFORMANCE  ]

Andrzej Sobiepan

WĘDK ARSKIE 
REFLEKSJE

/
FISHING 

REFLECTIONS

39, 40, 41 • fot./photo: Justyna Fedec [  INSTAL ACJA,  PERFORMANCE /  INSTALL ATION, PERFORMANCE  ]

Anachoreza to odseparowanie i kontemplacja. To czas odnaleziony. Azyl. An-
drzej Wasilewski postanowił nawiązać do romantycznych wyobrażeń o parkach 
jako miejscach wyciszenia i czasowego odseparowania od miejskiego zgiełku. 
Jeden z zielonych zakątków parkowej wysepki miał przekształcić się w kilku-
dniowe siedlisko artysty-anachorety wykonane z kartonów i gazet – miejsce 
do, niczym niezakłóconego, spędzania czasu na przemyśleniach i lekturze. 
Niestety, z niewyjaśnionych przyczyn, to „oddalenie od świata” artysty trwało 
zaledwie jedną noc.

Andrzej Wasilewski 

A N A C H O R E Z A  /
A N A C H O R E S I S

Anachoresis means separation and contemplation. 
It is time found anew. A refuge. Andrzej Wasilewski 
decided to make a reference to a romantic idea of a park 
as a place of calming down and temporary separating from 
the bustle of the city. One of the green patches on the park 
island was supposed to turn into the artist-anchorite’s 
cardboard-and-paper home for a couple of days – a place 
of undisturbed contemplation and lecture. Unfortunately, 
for unknown reasons, the artist’s ‘withdrawal from the 
world’ lasted only one night.
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TA N AT O Z A 
/  
T H A N AT O -
S I S

Piotr Macha

47 • fot./photo: Peter Kreibich / 48 • Justyna Fedec[  OBIEKT / OBJECT  ]

Tanatoza to biologiczny odruch zamierania, całkowitego 
znieruchomienia, spowodowanego bodźcami zewnętrzny-
mi. Zatytułowany w ten sposób obiekt autorstwa Piotra 
Machy, utworzony został na bazie skorodowanej dziecięcej 
huśtawki. W tej minimalistycznej konstrukcji krzesełko 
unieruchomiono wysoko, ponad poprzeczką. Zatrzyma-
ny w akrobatycznym układzie element dawał złudzenie 
gwałtownie przerwanej zabawy. Instalacja została umiej-
scowiona w sąsiedztwie parkowego placu zabaw, wygro-
dzonego ażurowym płotem. Na tle wypełnionego życiem 
i dynamiką miejsca, statyczna forma, zgodnie z założe-
niem, stawała się martwa i niewidzialna.

A R I N  O N E
Adrian Ziębiński

44, 46 • fot./photo: Justyna Fedec / 45 • Magdalena Szady [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION ]

Instalacja Arin One, wykonana z kolorowych sznurów rozpię-
tych między drzewami, stanowiła rodzaj przestrzennego ażuru, 
podkreślając widzianą z różnych perspektyw plątaninę warstw 
gałęzi, parkowych traktów i wydeptanych ścieżek. Kompozycja 
stała się czasową dekoracją, rysunkowym, lekkim ornamentem, 
ale nieoczekiwanie spełniła także funkcję użytkową, prowoku-
jąc dzieci do wykorzystania jej w kreatywnych zabawach.  
Powstały w ten sposób swoisty „linowy park” całkowicie zmie-
nił wymowę instalacji. Początkowy układ zmieniał się z każ-
dym aktem dziecięcej ekspresji, gubiąc w punkcie krytycznym 
swój linearny charakter.

The Arin One installation, which consisted of colourful strings 
stretching between trees, was a sort of spatial openwork pat-
tern which emphasised a tangle of many layers of branches, 
park alleys and paths seen from different perspectives. 
The composition became a temporary decoration, a light orna-
ment, but it also had an unexpected practical function, provok-
ing children to use it in creative play. The peculiar ‘rope course’ 
which thus emerged altered the message of the installation 
completely. The initial composition changed with each act of 
children’s expression, eventually losing its linear character in 
the critical point.
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Thanatosis is a biological phenomenon of freezing, being 
motionless, in response to an external stimulus. The object 
under this title, created by Piotr Macha, was made from 
a rustled swing for children. In this minimalist construction, 
the seat was immobilized – high above the crosspiece. Fro-
zen in the middle of an acrobatic trick, the object gave an 
impression of abruptly stopped play. The installation was 
placed in the proximity of a fenced off playground. Against 
the background of a lively and dynamic place, its static form 
became dead and invisible, just as it was intended.
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50 • fot./photo: Justyna Fedec / 51 • Peter Kreibich [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]

Magda Grzybowska, Marek Sienkiewicz

MIEJSC A PARKOWE / 
PARK SPACES

49 • fot./photo: Peter Kreibich [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION ]

Janusz Łukowicz

GRÓB 
EKSHIBICJONIST Y / 
THE E XHIBITIONIST ’S 
TOMB

Ekshibicjonizm jest specyficznym 
zjawiskiem, które nierozerwalnie 
związane jest z otwartą przestrzenią 
publiczną, a szczególnie z parkami. 
Janusz Łukowicz postanowił zażarto-
wać z tej współzależności. Jego Grób 
ekshibicjonisty to praca o związku 
z miejscem, które jako jedyne – lub 
jedno z niewielu – umożliwia realizację 
pewnej szczególnej potrzeby. Jest 
w tej pracy także domieszka tragizmu, 
bo opowiada ona o uwikłaniu – o sytu-
acji bez wyjścia.

Exhibitionism is a peculiar phenom-
enon which is inextricably connected 
with open public spaces, parks in 
particular. Janusz Łukowicz decided to 
make fun of this dependence. His Ex-
hibitionist’s Tomb is an artwork about 
a place which is one of the few that 
makes it possible to satisfy a certain 
unusual need. There is also an ele-
ment of tragedy in this work because 
it talks about entanglement – a situa-
tion from which there is no escape.
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Monumentalny baner reklamowy, uformowany na kształt spadzistego namiotu, 
stanął w harmonijnej scenerii jednego z parkowych skwerów. Ta nieprzysta-
jąca do otoczenia forma podważała zastaną estetykę miejsca. Korzystający 
z pobliskich ławek użytkownicy natykali się na wizualny wtręt z enigmatycznym 
napisem Miejsca parkowe. Napis, zajmujący centralne miejsce baneru zadru-
kowanego we wzór utworzony z białych tkanin i fragmentów wielkomiejskiej 
architektury, mógł być zaproszeniem do wniknięcia w abstrakcyjną konstrukcję. 
Wnętrze namiotu wściełane było bowiem miękkimi warstwami jasnych materii 
i ubrań. Ta delikatna tkanka wydostawała się miejscami, układając się sub-
telnymi kaskadami na trawniku. Instalacja, obliczona na rozmach i ekspresję, 
stworzyła pole do eksperymentu, w które wpisane było ryzyko zniszczeń, ale 
także wiele innych nieoczekiwanych rezultatów.

A gigantic advertising banner, shaped like a high-pitched tent, was put up in 
the harmonious setting of one of park squares. Its unmatching form contrasted 
with the aesthetics of the surroundings. Users of nearby park benches were 
confronted with a visual intrusion bearing an enigmatic inscription Park Spaces. 
The inscription, which took the central place of the banner, was printed on 
a surface created from white fabric and fragments of big-city architecture and 
might have been an invitation to enter the abstract construction. The inte-
rior of the tent was cushioned with soft layers of light materials and clothes. 
This fragile tissue oozed away in some places, forming subtle cascades on the 
lawn. The installation, intended to be spectacular and expressive, gave rise to 
an experiment which carried some risk of damage, but could also result in many 
other unpredictable ways.

44  |  SURV. 9
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The artist from Gdańsk presented 
in Wrocław a realisation which was 
connected with the cities’ competi-
tion for the title of European Culture 
Capital 2016. By the time the work 
was shown, the result of the competi-
tion had already been known – but it 
did not influence its message. Dorota 
Nieznalska, by presenting two quite 
sizeable metal heraldic ribbons which 
pointed at one another with sharp, 
dagger-like endings, directed our 
attention to the artificiality of such 
rivalry. The ribbons had Latin inscrip-
tions which are both cities’ mottos: 
Nulla ethica sine aesthetica, which 
means ‘There is no good without 
beauty’ (Wrocław), and Nec temere, 
nec timide, which may be trans-
lated as ‘Neither rashly nor timidly’ 
(Gdańsk). These solemn sentences 
were floating above passers’-by 
heads, suspended among tree 
branches. The background for this 
work about the connections between 
politics and art was the nearby St. 
Michael’s church. This additional 
context could provide field for further, 
more complex interpretations, which 
might refer to frequent instances of 
using art and its creations for gaining 
political capital.

54 • fot./photo: Justyna Fedec[  INSTALACJA, OBIEKT /  INSTALLATION, OBJECT  ]

CULTURE 
IN SIGHT !

53 • fot./photo: Justyna Fedec [  INSTALACJA, OBIEKT /  INSTALLATION, OBJECT  ]

Dorota Nieznalska

KULTUR A 
W POLU 
WIDZENIA !

Artystka z Gdańska wystawiła we Wrocławiu realizację 
związaną z ubieganiem się obu tych miast o tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016. Gdy praca została pokazana, wy-
nik konkursu był już znany – nie miało to jednak większego 
znaczenia dla jej wymowy. Dorota Nieznalska, eksponując 
dwie wykonane z metalu sporych rozmiarów herbowe 
wstęgi, groteskowo „mierzące” ku sobie nawzajem ostrymi, 
przypominającymi sztylety zakończeniami, zwróciła uwagę 
na sztuczność tego rodzaju rywalizacji. Na wstęgach zawar-
te były łacińskie sentencje, stanowiące motta obu miast: 
Nulla ethica sine aesthetica, czyli „Nie ma tego, co dobre, 
bez tego, co piękne” (Wrocław) oraz Nec temere, nec timide, 
co bywa tłumaczone jako „Bez strachu, ale z rozwagą” 
(Gdańsk). Te wzniosłe zdania unosiły się nad głowami 
przechodniów, podwieszone na konarach parkowych drzew. 
Tłem dla tej pracy o związkach polityki i sztuki był pobliski 
kościół św. Michała. Ten dodatkowy kontekst stanowić 
mógł pole do kolejnych, bardziej złożonych interpretacji, 
odwołujących się do tak częstych w historii przypadków 
wykorzystywania sztuki i jej wytworów do zbijania kapitału 
politycznego.

53
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Gotycki kościół św. Michała, choć 
oddzielony ulicą Wyszyńskiego, jest 
z parku im. S. Tołpy dobrze widoczny. 
Na tle tego kościoła, pośród zieleni 
trawników, krzewów i drzew, rozgry-
wała się scena Objawienia.  
Dy Tagowska, ubrana w pasterski 
strój, jakby wyjęty z kiczowatych 
kościelnych obrazków rozdawanych 
dzieciom po kolędzie i w nakryciu gło-
wy przypominającym zakonny welon, 
klęczała przed dziwnie futurystyczną 
„grotą”. Trudno było dostrzec cokol-
wiek w czarnym wnętrzu łukowatego 
obiektu. Zarówno artystka (modląc 
się?), jak i przypadkowo natrafiająca 
na tę scenę publiczność na coś cze-
kali… Po pewnym czasie artystka od-
wróciła się i wstała, bo jakiś starszy 
pan chciał się z nią sfotografować. 
Ktoś wszedł do zagłębienia „groty”, 
ktoś inny sfilmował tę scenę. 

The gothic St. Michael’s church, although across ul. Wyszyńskiego, is well visible from the S. Tołpa 
Park. Against such background, among the greenery of lawns, bushes and trees, the scene of 
Revelation was being played. Dy Tagowska, who was wearing shepherdess’s clothes as if taken 
from kitsch religious pictures given to children, and headgear resembling a nun’s veil, knelt in front 
of a strangely futuristic cavern. It was difficult to make out anything inside the black interior of the 
vaulted object. Both the artist (praying?) and accidental passers-by were clearly waiting for some-
thing… After some time the artist turned around and got up because an elderly man wanted to take 
a photo with her. Somebody entered inside the 'cavern', somebody else recorded the situation.

OBJAWIENIE /  REVEL ATION

56, 57 • fot./photo: Justyna Fedec / 58 • Peter Kreibich[  INSTALACJA, PERFORMANCE / INSTALLATION, PERFORMANCE  ]

Dy Tagowska

55 • fot./photo: Peter Kreibich [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]
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POST IMPRESJA 
/  POST 
IMPRESSION
Katarzyna Włodarczyk, Emilia Kal 

W grupie realizacji artystycznych wprost kontemplujących 
piękno parkowej infrastruktury znalazła się instalacja Post 
impresja. Umieszczona w malowniczej części parku kompo-
zycja z białych ozdobnych ram zafunkcjonowała zarówno na 
poziomie trywialnej dekoracji, jak i spełniła rolę przyrządu 
do obserwacji i kadrowania rozległej przestrzeni. Rama „za-
mykała” widziany z obu stron wycinek pejzażu. Powstały 
w ten sposób obraz zatrzymywał niezliczone rzeczy, ślady 
i drobiazgi. Zmieniając się nieustanie wraz z aurą, świa-
tłem, pojawiającymi się w kadrze scenami rodzajowymim, 
stał się tableau vivant – żywą sekwencją zdarzeń.

Among the artistic realisations which contemplated the 
beauty of park infrastructure there was the Post Impres-
sion installation. Located in a picturesque part of the park, 
a composition of white ornamented frames played both 
the role of a banal decoration and of a tool for observ-

ing and surveying the vast area. The frame ‘closed’ a section of the landscape 
visible from both sides. The image which was thus created captured countless 
things, traces, details. Changing incessantly with the weather, light, genre 
scenes appearing in the frame – it became tableu vivant, a living sequence 
of events.
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CHWASTNIK /  WEED G ARDEN

59 • fot./photo: Peter Kreibich / 60 • Justyna Fedec [  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]

Mikołaj Smoleński, Bartosz Zieliński 
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Chwastnik to nostalgiczna praca, wyrażająca tęsknotę za dzieciństwem – 
za nieskrępowaną zabawą w ogrodach, na łąkach i miejskich podwórkach. 
W miejscach nie zawsze bezpiecznych, bo kryjących tajemnicze pozostałości 
i porzucone nie wiadomo do czego służące przedmioty, a także pokrytych dziką 
roślinnością. Takie miejsca odchodzą w niepamięć zastępowane atestowanymi, 
spełniającymi unijne normy placami zabaw – jak ten znajdujący się w parku 
im. S. Tołpy. Praca Smoleńskiego i Zielińskiego, zapraszając do wydzielonego 
skrawka parku, w którym zasadzono rośliny powszechnie uznawane za chwasty 
i konsekwentnie usuwane z miejskich terenów zielonych, umożliwiała ponow-
ne odczucie tamtej atmosfery sprzed lat. Atmosfery nieskrępowanej zabawy, 
która nieraz kończyła się poparzeniem liściem pokrzywy, ukłuciem ostem albo 
skaleczeniem kolcem dzikiej róży. 

62

The Weed Garden was a nostalgic artwork which expressed longing for child-
hood – for unhindered play in gardens, on meadows and in city yards. In places 
which were not always safe, because they hid mysterious remains and 
abandoned items of unknown function, covered by dense flora. Such places 
are being forgotten, replaced with officially approved playgrounds which meet 
EU norms – like the one in the S. Tołpa Park. Smoleński and Zieliński’s work, 
inviting us to an isolated patch of land planted with weeds which are normally 
considered unwanted and removed from urban green areas, enabled us to feel 
again that atmosphere from the past. An atmosphere of unhindered play, 
which sometimes ended in falling into the stinging nettles, being pricked by 
thistle or a wild rose.
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PRZEJŚCIE 

Gęsi, jedna za drugą, idą przez trawnik w parku. Niby nic 
nadzwyczajnego, tyle tylko że gęsi – każda kolejna głębiej 
od poprzedniej – zatapiają się w grunt, nikną w nim po 
to, by wyłonić się po przeciwnej stronie ścieżki, którą 
przecinają. Przejście Jerzego Kosałki to pastisz rzeźby pod 
tym samym tytułem autorstwa Michała Potockiego, która 
stoi przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu, tuż przy skrzy-
żowaniu z ulicą Piłsudskiego. To bardzo polityczna praca 
(wbrew intencji samego autora, który podkreślał wielo-
krotnie, że wykonał dzieło apolityczne), bo, po pierwsze, 
zadaje ona pytanie o to, kto ma prawo do decydowania 
o tym, co umieszcza się w przestrzeni publicznej i jak się ją 
użytkuje, a po drugie – sama stała się przyczyną żywego 
negocjowania tego prawa do otoczenia. Artysta, w trosce 
o bezpieczeństwo plastikowych gęsi wzbudzających duże 
zainteresowanie bawiących się w okolicy dzieci, postano-
wił pracę ogrodzić. Ten, wydawałoby się, nic nie znaczący 
gest spowodował jednak duże utrudnienie dla osób na co 
dzień korzystających z niepozornej ścieżki przecinającej 
trawnik, na którym stanęła praca. Kolejne dni upłynęły  
artyście na zapobieganiu próbom przekroczenia prowizo-
rycznego ogrodzenia przez spieszących się dokądś prze-
chodniów lub bawiące się dzieci – nie zawsze udanym.

63 • fot./photo: Jerzy Kosałka / 64 • Magdalena Szady / 65 • Justyna Fedec

Jerzy Kosałka
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A line of geese in a single file on a lawn in the park. 
Looks like nothing out of the ordinary, except 
for the fact that the geese are sinking into the 
ground – each one a little deeper than the one in 
front of it – only to emerge on the other side of 
the path which they are crossing. Jerzy Kosałka’s 
Passage was a pastiche of Michał Potocki's sculp-
ture under the same title, which can be seen at the 
crossroads of ul. Świdnicka and ul. Piłsudskiego in 
Wrocław. It was a very political artwork (despite 

the author’s intentions, who highlighted on several occasions that he had made an 
apolitical work) because, first of all, it posed the question of who has the right to 
decide what should be put in public space and how it should be used, and secondly – 
because the work itself became a reason for difficult negotiations about this right. 
The artist, out of concern for the safety of the geese – which had become object of 
vivid interest of children playing nearby – decided to put a fence around them.  
This seemingly unimportant act caused considerable difficulty for people who wanted 
to use the narrow path across the lawn where the work was put. The artist spent the 
next few days trying to stop passers-by, or children playing, from crossing the make-
shift fence – not always successfully.
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Na najwyższym wzniesieniu, w miejscu, z którego rozciąga się widok nie tylko 
na niemal cały park, ale także na znaczną część otaczającego go osiedla Ołbin, 
ustawiono podest – dodatkowe podwyższenie. Miał on nietypowy, półokrągły 
kształt, a na jego szczyt prowadził rodzaj podjazdu, zaprojektowanego z myślą 
o osobach poruszających się na wózkach. Z mównicy tej można było zabrać głos 
w publicznej debacie, wypowiedzieć lub wykrzyczeć jakąś nie cierpiącą zwłoki 
opinię (w czym, tylko nieznacznie, przeszkadzać mógł rodzaj mechanicznego 
szumu wydobywającego się od czasu do czasu z samego obiektu). Podest 
posłużył grupom młodzieży, odwiedzającym park po dziesiątej wieczorem, za 
stolik pod puszki z piwem i siedzisko. Został też częściowo zdemontowany – 
ktoś, z pewnością rozsądnie, chciał odzyskać zużyty do jego budowy materiał.

[  INSTAL ACJA /  INSTALL ATION  ]56  |  SURV. 9

H Y D E / H I D E
Wojciech Puś, Karol Jurkanis 
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On top of the highest hill, in a place from which not only the entire park, but 
also a considerable part of the surrounding Ołbin housing estate is visible, 
a dais was assembled – which made it even higher. The platform had an unu-
sual, semi-circular shape, and there was a kind of a ramp leading to it, as if 
designed for people on wheelchairs. Everybody could take the floor in a public 
debate and say or shout out some urgent opinion (which was made just a lit-
tle difficult by a sort of mechanical noise coming out from time to time from 
the rostrum). The platform became both a table and a seat for groups of 
teenagers who visited the park after 10 p.m. to drink beer. It was also partially 
dismantled – somebody was sensible enough to reclaim some of the materials 
used to build it.
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P I C  N I C
Aleksandra Wałaszek, Oliwia Beszczyńska

Realizacja Aleksandry Wałaszek i Oliwii Beszczyńskiej 
zatytułowana PIC NIC była niewątpliwie jedną z tych prac 
tegorocznego SURVIVALU, które najpełniej zafunkcjono-
wały społecznie. Zarówno przygotowani na artystyczne 
przedsięwzięcia widzowie, jak i codzienni użytkownicy 
parku, okoliczni mieszkańcy, spacerowicze, przechodnie 
intuicyjnie zaanektowali i wykorzystali do indywidual-
nych potrzeb gigantyczną instalację. Monumentalny koc, 
rozłożony na stoku polany rekreacyjnej, posłużył, na czas 
trwania Przeglądu, za plac zabaw dla dzieci i ich rodzin. 
Ten eksploatowany w nieskrępowany sposób obiekt stał 
się najżywszym i najbardziej widowiskowym akcentem 
Przeglądu. Jednym zapewnił możliwość spontanicznej 
zabawy, innym umożliwił obserwację skupionych tam, 
niecodziennych wydarzeń.

[  HAPPENING, INSTALACJA / HAPPENING, INSTALLATION  ]

68 • fot./photo: Łukasz Paluch [  HAPPENING, INSTALACJA / HAPPENING, INSTALLATION  ]
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70

Aleksandra Wałaszek and Oliwia Beszczyńska’s realisation under the title 
PIC NIC was one of those works of this year’s SURVIVAL which had the fullest 
social function. Both viewers prepared for artistic experiences as well as eve-
ryday users of the park, local inhabitants, strollers and passers-by, intuitively 
took over this gigantic installation and used it for their own purposes. A huge 
blanket spread on a slope of a hill assumed the role of a playground for children 
and their families during the Review. Because everybody took advantage of 
this object, it became the liveliest and most spectacular accent of the Review. 
To some, it provided an opportunity to play spontaneously, to others – a chance 
to watch unusual events happening there.
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Trzy niemal identyczne obiekty 
i trzech autorów. To celowe nagro-
madzenie jest rodzajem żartobliwego 
komentarza do, tak charaktery-
stycznego dla świata współczesnej 
sztuki, dążenia do oryginalności. 
Dwie spośród myśliwskich wież, praca 
Piotra Machy zatytułowana Trzeźwość 
i posłuszeństwo (pomnik dla człowie-
ka) oraz realizacja Tomasza Koszewni-
ka Ambona, zostały zaproponowane 
do SURVIVALU zupełnie niezależnie. 
Trzecią, autorstwa kuratora Przeglą-
du, Michała Bieńka, wykonaną kilka 
miesięcy wcześniej na wystawę Wra-
camy z polowania w galerii Mieszkanie 
Gepperta we Wrocławiu, dostawiono 
do dwóch pozostałych po to, by dopeł-
nić sytuacji, której plagiatem nazwać 
przecież nie można – bo powielenie 
wynika w tym przypadku, jak i w wielu 
innych, z kontekstów otoczenia i po-
wszechnych skojarzeń.

Three almost identical objects of 
three different authors. This pur-
poseful accumulation was a sort of 
playful commentary on struggling for 
originality, which is so typical for the 
world of contemporary art. Two of the 
raised hides, Piotr Macha’s realisation 
under the title Sobriety and Obedience 
(Monument for the Human Being) and 
Tomasz Koszewnik’s Raised Hide, were 
entered for SURVIVAL independently 
from one another. The third one, 
made by the curator of the Review 
Michał Bieniek several months earlier 
for the Back from Hunting exhibition 
in the Mieszkanie Gepperta gallery in 
Wrocław, was added to the other two 
to complement the situation, which 
could by no means be described as 
plagiarism – since in this case, like 
in many others, the multiplication 
stemmed from the context of the sur-
roundings and common associations.

72 • fot./photo: Justyna Fedec[  OBIEKT / OBJECT  ]

AMBONA 
/  R AISED 
HIDE
Tomasz Koszewnik

[  OBIEKT /  OBJECT  ]71 • fot./photo: Łukasz Paluch

TRZEŹWOŚĆ 
I  POSŁUSZEŃST WO 
(POMNIK DL A 
CZŁOWIEK A) 
/  SOBRIET Y 
AND OBEDIENCE 
(MONUMENT 
FOR THE HUMAN 
BEING)

Piotr Macha

AMBONA 
/  R AISED 
HIDE
 
obiekt z cyklu „Wracamy 
z polowania” / object from 
the ‘Back from Hunting’ 
series

Michał Bieniek
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[  OBIEKT /  OBJECT  ]73 • fot./photo: Justyna Fedec
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75

76, 77 • fot./photo: Justyna Fedec[  INSTAL ACJA / INSTALL ATION  ]

Dyskretna instalacja Alicji Patanowskiej pt. Kto ty jesteś? Narzę-
dzie do przypominania o tożsamości narodowej jako jedyna spośród 
wszystkich artystycznych propozycji spotkała się z gwałtownym 
przypadkiem odrzucenia. Zamocowane na łańcuszkach, dekoracyjne 
lusterka z motywem konturu polskiej mapy nieoczekiwanie zakłóciły 
funkcję miejsca, do którego zostały przypisane, czyli parkowych sta-
nowisk do gry w szachy, przy których codziennie spotykają się gracze. 
Instalacja szybko została przez nich zdemontowana i porzucona 
w krzakach. Nie mieliśmy tu zatem do czynienia z klasycznym aktem 
dewastacji, ale raczej z pragmatycznym gestem uporządkowania 
„zdewastowanego” przez artystkę miejsca.

Alicja Patanowska’s discrete installation Who Are You? A Tool for 
Reminding about National Identity was the only one among all the 
artistic realisations which met with strong rejection. Ornamented 
mirrors with an outline of Polish borders hanging on small chains 
unexpectedly disturbed the function of the place to which they had 
been assigned, i.e. sites in the park for playing chess, where players 
meet every day. The installation was quickly dismantled by them and 
abandoned in the bushes. Thus it became not a classic act of vandal-
ism, but rather a pragmatic gesture of ordering the place which had 
been ‘devastated’ by the artist. 
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PTASIE R ADIO / 
BIRDSONG R ADIO
Grupa Might / The Might Group  
[Joanna Wabik, Katarzyna Jakubowska] 

Dźwiękowa instalacja artystek z grupy Might odnosiła się 
do historii Parku im. S. Tołpy i jego okolic. Dotyczyła ona 
historii doświadczanej i opowiadanej subiektywnie – tej, 
która wyłania się z osobistego doświadczenia i nie poddaje 
się uogólnieniom. Jedna z parkowych ścieżek została przez 
artystki potraktowana jako swoisty, okolony zielenią tunel 
wiodący przez zwielokrotnioną opowieść o długotrwałej 
relacji z miejscem i o jego przemianach. Z głośników, 
umieszczonych na gałęziach bujnych krzewów, sączyły się, 
nałożone na siebie, relacje mieszkańców okolicy – nieraz 
przybyłych tu zaraz po wojnie. Ptasie radio było pracą 
o pamięci, w poetycki sposób próbującą ocalić codzienne 
doświadczenie zwykłych ludzi od zapomnienia.

The sound installation of the artists from the Might Group 
referred to the history of the S. Tołpa Park and its sur-
roundings. However, it was about history perceived, expe-
rienced and told subjectively – i.e. the one which emerges 
from individual experience and cannot be expressed in 
general statements. One of the park alleys was treated 
by the artists as a kind of tunnel, surrounded by green-
ery, leading through a multiplied tale about a years-long 
relationship with the place and how it changed. Through 
loudspeakers placed among the branches of lush bushes, 
one could hear overlapping tales of local inhabitants – who 
sometimes arrived here just after the war. Birdsong Radio 
was an artwork about memory which, in a poetic way, 
attempted to save ordinary people’s everyday experiences 
from oblivion.

[  INSTAL ACJA DŹWIĘKOWA /  SOUND INSTALL ATION + 
INSTAL ACJA / INSTALL ATION  ]
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Zlokalizowane na obrzeżach parku zagadkowe stanowisko zakłóciło porządek zbiegu spacerowych 
traktów i ścieżek. Niepozorny stolik, zaaranżowany niecodziennymi gadżetami, imitował turystyczny 
kram oferujący pamiątki z podróży. Instalacja Survival souvenir bazowała na autorskiej kolekcji obraz-
ków dokumentujących przyrodnicze ciekawostki, a motywem przewodnim tego zbioru stała się wie-
wiórka pospolita (Sciurus vulgaris), czyli wytropiony przez autorkę, zwierzęcy symbol parku im. S. Toł-
py. Wysmakowana kompozycja z unikatowych zdjęć i graficznych motywów, zamknięta w szklanej 
gablotce, przypominała muzealny eksponat. Ten pozostawiony wśród drzew, irracjonalny obiekt nie 
dezorganizował jednak przestrzeni, a raczej wprowadzał do niej wątek nieodkrytej tajemnicy.

A mysterious stand located on the outskirts of the park disturbed the order of park alleys and paths. 
An unassuming table, covered with unusual gadgets, imitated a tourist stall selling holiday souve-
nirs. The Survival Souvenir installation consisted of the author’s collection of pictures documenting 
natural curiosities whose central theme was the red squirrel (Sciurus vulgaris), the animal symbol of 
the park found by the author. A sublime composition of rare photos and graphic motives, locked in 
a glass case, resembled a museum exhibit. This irrational object left among trees did not disorgan-
ise space; instead, it introduced an element of undiscovered mystery.

SURVIVAL SOUVENIR
Beata Wilczek

79, 81, 83 • fot./photo: Peter Kreibich / 80 • Justyna Fedec /  

82 • Łukasz Paluch

[  INSTALACJA, AKCJA / INSTALLATION, ACTION  ]
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Obiekt rzeźbiarski Truth’a wpisał się 
w klasyczne założenia tej formy dzieła 
sztuki i stał się dekoracją fragmentu 
przestrzeni, w której został ulokowa-
ny. Projekt zakładał powstanie formy 
będącej „negatywem”, „odlewem” wy-
branego wycinka ziemi. Kształt rzeźby 
został zdeterminowany przez charak-
ter i strukturę tkanki podłoża – przez 
zagłębienia, sieć drobnych korzeni, ka-
mieni itp. Unikatowy proces powsta-
wania rzeźbiarskiej formy i miejsce jej 
ulokowania (historyczne osiedle Ołbin) 
nawiązywały do archeologicznych prac 
odkrywkowych, odsłaniających war-
stwy historii. Dodatkowym aspektem 
obiektu był akt zasadzenia młodego 
drzewka w miejscu wcześniejszego 
wykopu i powiązanie go z powstałą 
formą. Ten gest był symbolicznym 
wskazaniem zjawisk występujących 
w naturze – zależnych od siebie proce-
sów wzrostu i obumierania.

Truth’s sculpture followed the clas-
sical assumptions of this form of art 
and became a decoration of the frag-
ment of space where it was placed. 
The project was based on creating 
a form which would be a ‘negative 
copy’, or a ‘cast’, of a chosen fragment 
of earth. The shape of the sculpture 
was determined by the character and 
structure of the surface – by hollows, 
a network of small roots, stones etc. 
The unique process of making the 
sculpture and its setting (the historic 
Ołbin housing estate) made a refer-
ence to archeological excavation 
work which reveals layers of history. 
Another aspect of the work was 
planting a new tree in the place of 
the earthwork and binding it to the 
newly-created sculpture. This gesture 
showed symbolically the phenomena 
occurring in nature – the interdepend-
ent processes of growth and decay.

[  RZEŹBA /  SCULPTURE  ]78 • fot./photo: Edyta Jezierska
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[  WIDEO / VIDEO  ]

BERMUDZKI 
SEN /  BERMUDA 
DREAM
Maja Wolińska 

Wideo Mai Wolińskiej to zapis pewnego miejsca – próba udokumentowania 
jego przepełnionej historią i warstwami łuszczącego się tynku „pustki”, która 
zasysa domy i zdarzenia jak czarna dziura albo Trójkąt Bermudzki (taką zresztą 
potoczną nazwę nosi ta zdewastowana część Wrocławia, którą z kamerą 
przemierza artystka). To również zapis procesu neutralizowania szczególnych 
właściwości tej dzielnicy poprzez jej podzielenie na małe, strzeżone enklawy: 
parkingi, place zabaw, trawniki, parki. Wolińska pisze: „Przez dziesięciolecia 

Źdźbła traw i drobne listki tańczyły na ekranie w rytm 
muzyki. Był to rodzaj walca – eleganckiego i zwiewnego. 
Wideo Grzegorza Łoznikowa sprawiało wrażenie estetycz-
nej, kameralnej opowieści o przemijaniu. Zielone formy – 
bohaterowie tej tanecznej etiudy – co jakiś czas kurczyły się 
i nikły, co przywodziło na myśl efekt przyspieszenia obrazu, 
często stosowanego w filmach przyrodniczych. Zabieg ten 
pozwala ukazać długotrwałe, zachodzące w naturze procesy 
w zaledwie kilka chwil. W rzeczywistości była to praca o złu-
dzeniu, celowo zwodząca widza. Roślinne formy, wdzięcznie 
kołyszące się na ekranie, były w rzeczywistości odpadami 
(na przykład fragmentami plastikowych butelek) zatknię-
tymi w glinianym podłożu. Poddane działaniu wysokiej 
temperatury zdawały się „tańczyć”.

Blades of grass and small leaves were dancing on the screen 
in time to the music. It was a kind of waltz – elegant and 
fleeting. The viewer could get the impression that Grzegorz 
Łoznikow’s video was an aesthetic, familiar tale about pass-
ing; it was due to the fact that the green forms – the charac-
ters of this dancing short film – were shrinking and eventually 
disappeared, bringing to mind the effect of fast forwarding 
the image, which is sometimes used in nature films to show 
long-lasting processes in a few moments. As a matter of fact, 
it was a work about deception, which deceived the viewer on 
purpose. The floral forms which were swinging gracefully on 
the screen were, in fact, pieces of rubbish (for instance, frag-
ments of plastic bottles) dug in clay surface. Subject to high 
temperature, they seemed to be ‘dancing’ gracefully.

OGRÓD /  GARDEN

Grzegorz 
Łoznikow

Pokaz wideo w cyklu prezentacji Sceny Filmowej w Klubie 
Festiwalowym / Video screening as part of Film Stage in 
the Festival Club

70  |  SURV. 9 [  WIDEO /  VIDEO  ]84 • fot./photo: Peter Kreibich
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Pokaz wideo w cyklu prezentacji Sceny Filmowej w Klubie 
Festiwalowym / Video screening as part of Film Stage  
in the Festival Club

ziemia niczyja, kolonizowana i zużywana w szarej desperacji, w gniewie, bez 
przywiązania i miłości. Zanika teraz pod naporem agresywnej deweloperki, 
przekształcającej zastany krajobraz w pozbawioną estetycznych i etycznych 
właściwości papkę wirtualnego snu dla społeczeństwa na dorobku”.

Maja Wolińska’s video is a recording of a place – an attempt to document its 
‘emptiness’, full of history and layers of plaster falling off the walls, which sucks 
in buildings and events like a black hole or the Bermuda Triangle (which is also 
the common name for a devastated part of Wrocław, which the artist travels 
with her camera). It is also a recording of the process of neutralisation of the 
unique traits of this district by breaking it up into small, protected enclaves: 
parking lots, playgrounds, lawns, parks. Wolińska writes: ‘For decades, no 
man’s land, colonised and used up in grey despair, in anger, without attachment 
nor love. Now it is disappearing as a result of aggressive development which 
changes the landscape into a virtual dream of a society working its way up, 
devoid of any aesthetic or ethical values’.
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Grupa OKO / The OKO Group  
[Aleksandra Grunholz, Klaudia Jarecka,
Olga Ozierańska]

Ogromna maskotka o kształcie ukwiału lub meduzy sunąca 
nieporadnie przez park – to performance trzech artystek 
z Grupy OKO. Stwór wzbudził ogromne zainteresowanie 
wśród dzieci. Najmłodsi widzowie Przeglądu pytali, czy 
to przybysz z kosmosu, po czym przypuścili na stwora 
atak: wtulając się w niego, mocując z puchatymi mackami, 
okładając piąstkami. W efekcie maskotka rozpadła się 
i odsłoniła ukryte w jego wnętrzu artystki – zwrócone do 
siebie tyłem i zawiązane w pasie, w taki sposób, że utrud-
niały sobie nawzajem poruszanie się. Dziewczyny, choć 
wycieńczone, pracowały całą noc, by przywrócić stwora do 
przyzwoitego stanu i powtórzyły performance następnego 
dnia. Dzieci nie reagowały tym razem tak spontanicznie, 
nie chcąc, być może, doprowadzić do ponownego zniszcze-
nia zabawki. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że czar 
po prostu prysł.

A huge mascot which looks like an anemone or jellyfish, 
moving awkwardly through the park – it is a performance 
of three artists from the OKO Group. The creature aroused 
vivid interest in children. The youngest visitors to the Re-
view asked if it was an alien, and then carried out an attack: 
snuggling into it, wrestling with its furry tentacles, banging 
fists. As a result of this, the mascot fell apart and revealed 
the artists hidden inside it – bound back to back in such 
a way that it made moving difficult. The girls, although ex-
hausted, worked the whole night to bring the creature back 
to a decent state, and repeated the performance on the 
next day. This time the children did not react as spontane-
ously – maybe not wanting to destroy the toy again. What 
is more likely, though, was that the magic was gone.

87 • fot./photo: Justyna Fedec / 88 • Peter Kreibich[  PERFORMANCE / PERFORMANCE  ]

Monika Drożyńska

Spacer z artystką i jej synem / A walk with 
the artist and her son

Wczesne lata macierzyństwa to szczególny dla kobiety czas spędzany, niemal 
nieprzerwanie, z dzieckiem. To okres, w którym niemal wszystko zostaje pod-
porządkowane dziecku i jego potrzebom, co w konsekwencji powoduje rodzaj 
separacji od świata – konieczność wycofania się matki do małego uniwersum 
składającego się z domu, ośrodka zdrowia, apteki i sklepu. Spacery, które 
odbywa się z dzieckiem w tym czasie, są jedną z niewielu okazji do wyjrzenia 
poza te ściśle wytyczone granice. Praca Spacer Moniki Drożyńskiej jest właśnie 
takim, podniesionym do rangi działania artystycznego, przekroczeniem granicy 
tego, co prywatne i tymczasowym wyjściem w sferę publiczną, a także bardzo 
poetyckim w swojej zwyczajności – i podobnie bezsilnym – wyrazem niezgody 
na własną alienację.

The first years of motherhood is a special time which the 
woman spends almost incessantly with the child. It is 
a time when almost everything revolves around the baby 
and its needs, which results in a kind of separation from 
the world – in the mother’s necessity of withdrawal into 
a small universe consisting of home, the health centre, 
the chemist’s and the shop. The walks taken with the baby 
are one of the few chances to cross these strict bounda-
ries. Monika Drożyńska’s Walk is just such an act of cross-
ing the boundaries between the private and the public, 
elevated to the rank of an artistic action. It is a temporary 
trip into public sphere, very poetic in its ordinariness – and 
equally helpless – an act of disagreement with one’s own 
alienation.

SPACER / 
THE WALK

85, 88 • fot./photo: Justyna Fedec / 86, 87 • Peter Kreibich
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BEZ T Y TUŁU / 
UNTITLED

Praca Krzysztofa Grudzińskiego powstała poza częścią 
konkursową, na marginesie oficjalnych artystycznych 
wydarzeń SURVIVALU. Spontanicznie wykonany rysunek, 
przedstawiający plątaninę gałęzi, został umieszczony na 
płycie chodnika okalającego park. Wyrysowany kredą ro-
ślinny wzór nawiązywał do cieni rzucanych przez okoliczne 
drzewa i krzewy. Ta subtelna aplikacja traciła jednak szyb-
ko swoją wyrazistość rozcierana przez kroki przechodniów, 
biegające zwierzęta, przejeżdżające rowery. Ostatecznie 
o losie rysunku przesądził ulewny deszcz, który w kilka mi-
nut rozmył, tworzoną wiele godzin, zjawiskową i misterną 
kompozycję.

Krzysztof Grudziński

93, 94, 95 • fot./photo: Justyna Fedec[  INTERWENCJA / INTERVENTION  ]

Krzysztof Grudziński’s work was created outside the 
competition, on the margin of the official artistic events of 
SURVIVAL. A drawing, created spontaneously on the sur-
face of the pavement around the park, showed a maze of 
branches. Drawn with chalk, the floral pattern resembled 
the outline of shadows cast by bushes and trees. However, 
this subtle application rapidly lost its clarity, spread by 
passers-by, running animals, bicycles. Eventually, its fate 
was decided by a downpour, which, in just a few minutes, 
washed away the elaborate, dreamlike composition, which 
had been drawn for many hours.

Piotr Kotlicki Piotr Kotlicki carried out a performance entitled Creature. A group of several 
people was walking in the park. Suddenly one of them was lifted from the 
ground by the others and suspended upside down. After a short while, the 
situation was back to normal: the group continued their walk as if nothing 
had happened. Creature was a funny joke, but also a form of a virus disturbing 
a well-known, typically-used space – trying to breach it.

Piotr Kotlicki zrealizował performance pt. Twór. Grupa kilku osób przechadzała 
się po parku. W pewnym momencie jedna z nich została poderwana w powie-
trze przez pozostałych spacerowiczów i zawieszona twarzą do ziemi. Po chwili 
sytuacja wróciła do normy: grupa, spokojnym krokiem, jakby nic nigdy się nie 
stało, przechadzała się dalej. Praca Twór to zabawny psikus, ale także rodzaj 
wirusa, który zakłóca przestrzeń dobrze znaną i odpowiednio użytkowaną – 
próbuje zrobić w niej wyłom.

[  PERFORMANCE /  PERFORMANCE  ]91, 92 • fot./photo: Justyna Fedec
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20.06. [PONIEDZIAŁEK / MONDAY] 

 
 
12:00 – 16:00 / 12 pm – 4 pm 
warsztaty / workshops 
Otacza nas… / Around Us...
warsztaty dla dzieci / workshops for children 
miejsce / venue: Park im. S. Tołpy / S. Tołpa Park 
trener / trainer: Beata Fertała-Harlender 
 
15:00 – 19:00 / 3 pm – 7 pm 
warsztaty / workshops
Mój Znak – moja Dzielnica – moja Ulica / My 
Sign – My District – My Street
warsztaty dla młodzieży / workshops for 
youths  
miejsce / venue: Park im. S. Tołpy / S. Tołpa Park 
trener / trainer: Agnieszka Ćwieląg, Tomasz 
Opania 
 
 

 

 
 

 
 
21.06. [WTOREK / TUESDAY]  

 
 
 
12:00 – 16:00 / 12 pm – 4 pm 
warsztaty / workshops 
Otacza nas… / Around Us...
warsztaty dla dzieci / workshops for children 
miejsce / venue: Park im. S. Tołpy / S. Tołpa Park 
trener / trainer: Beata Fertała-Harlender 
 
15:00 – 19:00 / 3 pm – 7 pm 
warsztaty / workshops
Mój Znak – moja Dzielnica – moja Ulica / My 
Sign – My District – My Street
warsztaty dla młodzieży / workshops for 
youths  
miejsce / venue: Park im. S. Tołpy / S. Tołpa Park 
trener / trainer: Agnieszka Ćwieląg, Tomasz 
Opania 
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23.06. [CZWARTEK / THURSDAY] 

 

12:00 – 16:00 / 12 pm – 4 pm 
warsztaty / workshops 
Otacza nas… / Around Us...
warsztaty dla dzieci / workshops for children 
miejsce / venue: Park im. S. Tołpy / S. Tołpa Park 
trener / trainer: Beata Fertała-Harlender 
 
15:00 – 19:00 / 3 pm – 7 pm 
warsztaty / workshops
Mój Znak – moja Dzielnica – moja Ulica / My 
Sign – My District – My Street
warsztaty dla młodzieży / workshops for 
youths  
miejsce / venue: Park im. S. Tołpy / S. Tołpa Park 
trener / trainer: Agnieszka Ćwieląg, Tomasz 
Opania 

 
 

 
24.06. [PIĄTEK / FRIDAY] 

16:00 / 4 pm
warsztaty / workshops
Prezentacja efektów pracy dziecięcych 
i młodzieżowych grup warsztatowych / 
Presentation of works of children’s and 
youths’ workshop groups 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park
 

19:00 / 7 pm 
Otwarcie 9. edycji Przeglądu  
Sztuki SURVIVAL / Opening of the 9th 
Edition of SURVIVAL Art Review 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park

20:00 / 8 pm
Scena Filmowa / Film Stage

[  PROGR AM PRZEGL ĄDU /  PROGR AMME OF THE REVIEW  ]

 
22.06. [ŚRODA / WEDNESDAY] 

 
 
 
12:00 – 16:00 / 12 pm – 4 pm 
warsztaty / workshops 
Otacza nas… / Around Us... 
warsztaty dla dzieci / workshops for children 
miejsce / venue: Park im. S. Tołpy / S. Tołpa Park 
trener / trainer: Beata Fertała-Harlender 
 
15:00 – 19:00 / 3 pm – 7 pm 
warsztaty / workshops
Mój Znak – moja Dzielnica – moja Ulica / My 
Sign – My District – My Street
warsztaty dla młodzieży / workshops for 
youths  
miejsce / venue: Park im. S. Tołpy / S. Tołpa Park 
trener / trainer: Agnieszka Ćwieląg, Tomasz 
Opania

16:00 / 4 pm
debata / debate
Wszystko, czego nam potrzeba, to więcej 
festiwali! / All We Need is More Festivals!
prowadzenie / moderators: Magdalena Zięba, 
Joanna Kobyłt, Piotr Stasiowski
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park 
 
18:00 / 6 pm
debata / debate
Sąsiedzi – inicjatywy mieszkańców 
w praktyce. Kawiarenka dyskusyjna / 
Neighbours – Inhabitants’ Initiatives in 
Practice. Discussion Cafe 
prowadzenie / moderator: Bartek Lis 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park 
 
20:00 / 8 pm
Scena Filmowa / Film Stage
Człowiek z kamerą filmową / Man with the 
Movie Camera 
(1929), reż. / dir. Dżiga Wiertow, ZSRR / 
USRR, 68 min.  
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park 
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Projekcja dla widzów powyżej 15 roku życia / 
screening for viewers over 15 
Cichy chaos / Quiet Chaos
(2008), reż. / dir. Antonio Luigi Grimaldi, Wlk. 
Brytania, Włochy / UK, Italy, 105 min. 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park
 

22:30 / 10.30 pm
Scena Muzyczna / Music Stage
IGNAZ SCHICK + PRZEMYSŁAW ETAMSKI + 
NIWEA 
miejsce / venue: Przestrzeń Muzyczna 
PUZZLE, Rynek – Przejście Garncarskie 2 
(2 piętro) / Puzzle Music Club, Przejście 
Garncarskie 2, 2nd floor 

 

25.06. [SOBOTA / SATURDAY] 
 

 
 
 
10:00 / 10 am
Scena Filmowa / Film Stage
Pokazy dla dzieci / Screening for children: 
Tajemniczy ogród / The Secret Garden 
(1993), reż. / dir. Agnieszka Holland, USA, 
Wlk. Brytania / USA, UK, 97 min. 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park 
 
12:00 / 12 pm  
Zwiedzanie wystawy podczas spaceru 
z kuratorami Przeglądu / Watching the 
exhibition during a walk with the curators of 
the Review  
start: Klub Festiwalowy / Festival Club

13:00 / 1 pm
wykład / lecture
Miasta-ogrody a wrocławskie realizacje 
terenów zielonych / The Garden City and the 
Development of Green Areas in Wrocław   
autor / author: Grzegorz Wojturski (Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu / National Museum 
in Wrocław) 
prowadzenie / moderator: Bartek Lis 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park

15:00 / 3 pm 
debata / debate
Przestrzeń kultury, kultura przestrzeni / 
Space of Culture, Culture of Space 

uczestnicy / participants: Maja Zabokrzycka 
(Łokietka 5), Paulina Maloy (Dom Edyty Stein), 
Hubert Kostkiewicz (CRK Centrum Reanimacji 
Kultury), Katarzyna Wierzbińska (Żółty Parasol) 
prowadzenie / moderator: Przemysław Witkowski
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park 
 
17:30 / 5.30 pm
prezentacja / presentation 
Miejskie interwencje architektoniczne: 
materiał, komunikacja i udział / Urban 
Architectural Interventions: Material, 
Communication, Participation 
autor / author: Christina Duompioti (Royal 
College of Art w Londynie / Royal College of 
Art in London, GB) 
prowadzenie / moderator: Bartek Lis 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park 
 
20:00 / 8 pm
Scena Filmowa / Film Stage
Wszystko może się przytrafić / Anything 
Can Happen 
(1995), reż. / dir. Marcel Łoziński, Polska / 
Poland, 39 min. 
A gdyby tak się stało / If It Happens 
(2007), reż. / dir. Marcel Łoziński, Polska / 
Poland, 68 min. 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park
 
23:00 / 11 pm
Scena Muzyczna / Music Stage
KASPER TOEPLITZ + PAUL WHITE 
miejsce / venue: Przestrzeń Muzyczna 
PUZZLE, Rynek – Przejście Garncarskie 2 
(2 piętro) / Puzzle Music Club, Przejście 
Garncarskie 2, 2nd floor 
 
 

 
26.06. [NIEDZIEL A / SUNDAY] 
 

 
 
 
10:00 / 10 am 
Scena Filmowa / Film Stage 
Pokazy dla dzieci / Screening for children: 
Proszę słonia / Please, Mr. Elephant 
(1978), reż. / dir. Witold Giersz, Polska / 
Poland, 68 min.  
Piotruś i wilk / Peter & the Wolf 
(2006), reż. / dir. Suzie Templeton, Meksyk, 

Norwegia, Polska, Wielka Brytania / Mexico, 
Norway, Poland, UK, 30 min.  
Fantastyczny sklep z kwiatami / The 
Fantastic Flowershop 
(2001), reż. / dir. Paweł Partyka, Polska / 
Poland, 15 min 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park

12:00 / 12 pm 
Zwiedzanie wystawy podczas spaceru 
z kuratorami Przeglądu / Watching the 
exhibition during a walk with the curators of 
the Review  
start: Klub Festiwalowy / Festival Club 
 
13:00 / 1 pm
wykład / lecture
Przestrzeń prawdziwie publiczna / Truly 
Public Space 
autorka / author: Katarzyna Jeżowska 
prowadzenie / moderator: Bartek Lis. 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park 
 
15:00 / 3 pm
debata / debate
Wojna o miasto. Debata o wandalizmie 
w przestrzeni publicznej / War for the City. 
On Vandalism in Public Space 
uczestnicy / participants: Krzysztof Dobrowolski, 
Piotr Jakub Fereński, Katarzyna Kajdanek 
prowadzenie / moderator: Marcin Drabek 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park 
 
17:30 / 5.30 pm
debata / debate
Granice sztuki w przestrzeni publicznej. Czy 
artyści i artystki mają prawo do podwórek? / 
The Limits of Art in Public Space. Do Artists 
Have a Right to Our Yards?  
uczestnicy / participants: Joanna Rajkowska, 
Stanisław Ruksza, Bogna Świątkowska, 
prowadzenie / moderator: Joanna Erbel 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy,  
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park 
 
20:00 / 8 pm
Scena Filmowa / Film Stage
Tajemniczy ogród / The Secret Garden 
(1993), reż. / dir. Agnieszka Holland, USA, Wlk. 
Brytania / USA, UK, 97 min. 
miejsce / venue: Klub Festiwalowy, 
Park im. S. Tołpy / Festival Club, S. Tołpa Park 
 
22:30 / 10.30 pm
Scena Muzyczna / Music Stage
ERYCK ABECASSIS & GERARD LEBIK + TRYP 
miejsce / venue: Przestrzeń Muzyczna PUZZLE, 
Rynek – Przejście Garncarskie 2 (2 piętro) / Puzzle 
Music Club, Przejście Garncarskie 2, 2nd floor 
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Przez ostatnie kilka lat w polskich miastach 
pojawia się coraz więcej projektów artystycz-
nych w przestrzeni publicznej. Nikogo już 
nie dziwi nowy mural, instalacja na placu czy 
chodniku, odremontowany neon, sztuczna 
roślina, czy dziwny obiekt pływający po rzece. 
Przestrzeń publiczna jest traktowana jako 
obszar debaty społecznej, zaś interwencje ar-
tystyczne są jednym ze sposobów zabierania 
w niej głosu: zarówno krytycznego, jak i w celu 
prowadzenia narodowej polityki pamięci czy 
promocji rządowych programów. Te ostatnie 
szczególnie widać przy okazji imprez roczni-
cowych: roku Chopina, Marii Skłodowskiej-
-Curie, Miłosza, Europejskiej Stolicy Kultury, 
polskiej prezydencji, będących elementem po-
lityki pamięci, rocznic wydarzeń historycznych 
i wielu innych. Obecnie praktycznie nie słyszy 
się głosów podważających prawo sztuki do 
obecności w przestrzeni publicznej – nawet 
jeśli ta obecność jest prowokacją. Przestrzeń 
publiczna, wbrew prognozom niektórych teo-
retyków1, nie straciła całkowicie znaczenia. Co 
więcej, na nowo staje się tożsama ze sferą pu-
bliczną. Korzystają z tego zarówno zwolennicy 
prawicy, jak i lewicy. Pytanie, które obecnie się 
nasuwa, nie dotyczy już polityczności czy apo-
lityczności przestrzeni publicznej, ale tego, 
czy istnieją w przestrzeni miejskiej granice dla 
artystycznych oraz innych interwencji służą-
cych wskazaniu na jakiś społecznie istotny 
problem. A jeśli istnieją, to gdzie przebiegają 
granice interwencji? Jak daleko mogą wkra-
czać w tkankę miejską artyści i artystki bez 
konieczności otrzymania zgody osób zamiesz-
kujących lub użytkujących daną przestrzeń?

Kłopot z określeniem granic interwencji, 
tak jak i ostrej definicji sztuki w przestrzeni 
publicznej, dotyczy zarówno podejść wy-
chodzących z koncepcji opartych na haber-
masowskiej idei sfery publicznej, jak i tych 
opartych na agonistycznej wizji społeczeń-
stwa. W przypadku tych pierwszych, jak 
zauważa Karol Franczak, napięcie odbywa 
się między sferą publiczną a sferą prywatną: 
„Wiele nieporozumień wynika z przeciwsta-
wiania sfery publicznej (którą zresztą część 
teoretyków łączy przede wszystkim z kon-
sensusem, koherencją i uniwersalizmem) 
sferze prywatnej (w odniesieniu, do której 
dominującymi terminami pozostają plura-

GRANICE SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. 
CZY ARTYŚCI I ARTYSTKI MAJĄ PRAWO DO PODWÓREK?

J o a n n a  E r b e l

z produkcją i reprodukcją porządku demokra-
tycznego. Jednak tym teoriom, nastawionym 
na przeciwstawianie sfery publicznej sferze 
prywatnej, albo skupiających się na przestrze-
ni publicznej, umykają z pola widzenia prze-
strzenie niemieszczące się w żadnej z tych 
kategorii. Szereg przestrzeni, które nie są 
ani jednoznacznie publiczne, ani prywatne – 
stają się trudne do zaklasyfikowania. Istnieje 
w końcu wiele przestrzeni półpublicznych, 
takich jak podwórka, osiedlowe place zabaw, 
wnętrza osiedli, czy nawet fasady budynków, 
które należą do prywatnych właścicieli lub do 
wspólnot mieszkaniowych. Podobny charak-
ter mają również lokale miejskie będące wła-
snością miasta, ale użytkowane przez pewną 
wspólnotę. Ich publiczny status zmienia się 
w zależności od tego, jak się z nich korzysta, 
a także na ile są widzialne i publicznie do-
stępne. Mural, który pojawia się na fasadzie 
budynku, krytycznie odnoszący się sytuacji 
politycznej, sprawia, że dany budynek zabiera 
głos w debacie publicznej. Zamknięte po-
dwórko, które staje się przestrzenią działań 
artystycznych, również zmienia swój status.

Cechą przestrzeni miejskiej jest to, że pu-
bliczny status danego miejsca nigdy nie jest 
na stałe określony, ale definiuje go działanie. 
Miejska przestrzeń nie jest przestrzenią 
publiczną z samej definicji, jeśli nie jest 
społecznie używana. Często to przestrzenie 
prywatne, na przykład kawiarnie, mają dużo 
większy społeczny i polityczny potencjał niż 
obszary będące własnością miejską (czyli 
z definicji wspólne). Jeb Brugman, opisując 
fenomen Barcelony jako miasta, które mogło-
by stanowić wzorzec dla innych ze względu 
na intensywność życia społecznego w prze-
strzeniach wspólnych, pisze o espai public. 
Espai public nie jest tożsama z przestrze-
nią publiczną (rozumianą jako przestrzeń 
wspólna, bo miejska). Odróżnia się też od 

lizm i zróżnicowanie).”2 Przestrzeń publiczna 
to obszar, w którym działania skierowane 
są przede wszystkim na zbudowanie poro-
zumienia między jego użytkownikami oraz 
zaniechanie partykularnych rozstrzygnięć. 

Kwestią sporną jest, na ile zasadne jest pod-
kreślanie różnic i generowanie konfliktów, 
a kluczowym pytanie o warunki dochodzenia 
do konsensusu oraz o to, czy „(…) przestrzeń 
publiczna to miejsce, które należy do wszyst-
kich, i teren w którym możliwa jest pozbawio-
na przemocy dyskusja, czy w sferze publicznej 
nadal udaje się rozpoznać prawomocność 
sporów na temat spraw społecznie ważnych 
i nieważnych?”3 W przypadku koncepcji 
agonistycznych – przestrzeń publiczna jest 
naznaczona konfliktem i walką o hegemonię. 
„Przestrzenie publiczne – jak pisze Chantal 
Mouffe – mają zawsze charakter warstwowy 
i są hegemonicznie ustrukturowane. Dana he-
gemonia wynika ze specyficznego połączenia 
wielości różnych przestrzeni, a to oznacza, że 
walka hegemoniczna obejmuje również próbę 
stworzenia innej formy połączenia między 
przestrzeniami publicznymi.”4 Istotny jest 
tutaj wpływ sztuki publicznej, która przez 
fakt interwencji w przestrzeń publiczną ma 
polityczny charakter. „Praktyki artystyczne 
odgrywają rolę w ustawianiu i utrwalaniu 
danego porządku symbolicznego lub też jego 
kwestionowaniu.”5 

Zarówno konsensualne, jak i agonistyczne 
wizje sfery publicznej traktują przestrzeń pu-
bliczną jako jeden z jej wymiarów. Zakładają, 
że działania w miejskiej przestrzeni publicz-
nej rządzą się innymi regułami niż te w prze-
strzeni prywatnej, ponieważ związane są 

More and more art projects have appeared 
in Polish cities in the last few years. Nobody 
wonders at a new mural, installation on 
a square or pavement, a renovated neon sign, 
an artificial plant or a strange object floating 
on the river. Public space is treated as a field 
of social debate, while artistic interventions 
are one of the ways of voicing one’s opinion: 
both critical as well as aiming to facilitate 
official national remembrance policy or pro-
mote government’s programmes. Especially 
the latter may be visible during anniversary 
events: Chopin, Marie Curie-Skłodowska or 
Miłosz Year, European Culture Capital, Polish 
presidency in the EU, celebrations of his-
torical events which constitute an element of 
remembrance policy, and many others. Cur-
rently, there are virtually no voices opposing 
art’s right to be present in public space – even 
if its presence is a provocation. Contrary to 
some theoreticians’1 predictions, public space 
has not lost its meaning altogether. What 
is more, it is again becoming synonymous 
to public sphere. Both left- and right-wing 
parties supporters take advantage of this. 
A question which arises does not concern 
whether public space should be politically 
neutral or not, but if there are limits to ar-
tistic and other interventions in urban space 
whose aim is to pinpoint some important 
social problem. If they exist, where is the bor-
derline of intervention? How far can artists 
interfere with the fabric of the city without 
asking the inhabitants or users of a given 
space for permission?

The difficulty of determining limits of inter-
vention, as well as giving a sharp definition 
of art in public space, concerns both the ap-
proaches derived from Habermas’s idea of 

LIMITS OF ART IN PUBLIC SPACE. DO ARTISTS HAVE 
A RIGHT TO OUR YARDS?

J o a n n a  E r b e l

Both consensual and agonistic visions of pub-
lic sphere perceive public space as one of its 
dimensions. They assume that actions in ur-
ban public space are subject to different rules 
than in private space because they are con-
nected with the production and reproduction 
of democratic order. However, both theories, 
by concentrating on contrasting public sphere 
and private sphere, or focusing on public 
space, fail to include spaces which cannot be 
included in either of the categories. A number 
of spaces are neither unambiguously public 
nor private – they become difficult to clas-
sify. After all, there are many semi-public 
spaces, such as yards, playgrounds, the inside 
of housing estates, or even building facades, 
which belong to private owners or housing 
cooperatives. Similar in character are proper-
ties owned by the city but used by a given 
community. Their public status changes ac-
cording to how they are used and how visible 
and publically-available they are. A mural on 
a building facade which criticises the political 
situation makes the building take a stance 
in public debate. An enclosed yard which 
becomes an area of artistic activities also 
changes its status.

One of the features of urban space is that the 
public status of a given place is never perma-
nently defined, but described by actions. By 
definition, urban space is not public space if 
it is not used socially. Frequently it is private 
spaces, e.g. cafes, that have a larger social 
and political potential than areas owned by 
the city (which are by definition common). Jeb 
Brugman, when describing the phenomenon 
of Barcelona as a model for other cities due 
to the intensiveness of social life in common 
spaces, uses the term espai public. Espai pub-
lic is not synonymous with public space (un-
derstood as common space, because it is ur-
ban). It is also different from private space.6 It 
consists of common places (streets, squares,  
building facades, shops), some of which are 
urban spaces (i.e. public), some are private 
property. It is a kind of what Manuel DeLanda 
calls assemblages. Their characteristic fea-
ture is that ‘a component part of an assem-
blage may be detached from it and plugged 
into a different assemblage in which its in-

public sphere as well as those based on the 
agonistic perception of society. In case of 
the former, as Karol Franczak notices, there 
is tension between public sphere and pri-

vate sphere: ‘Many misunderstandings stem 
from contrasting public sphere (associated by 
many theoreticians with consensus, coher-
ence, universalism) and private sphere (which 
is usually characterized by pluralism and va-
riety).’2 Public space is an area where actions 
are directed at building agreement between 
its users and refraining from particularistic 
settlements. The issue whether highlight-
ing differences and generating conflicts is 
justified remains controversial, but the key 
question is the question about methods 
of reaching consensus and whether ‘public 
space is a place which belongs to everybody 
and an area where non-violent discussion is 
possible, whether it is possible to recognize 
the legitimacy of disputes on subjects which 
may or may not be socially important?’3 In 
the case of agonistic conceptions – public 
space is tainted with conflict and struggle for 
hegemony. ‘Public spaces – Chantal Mouffe 
writes – are always striated and hegem-
onically structured. A given hegemony results 
from a specific articulation of a diversity of 
spaces and this means that the hegemonic 
struggle also consist in the attempt to create 
a different form of articulation among public 
spaces.’4 The impact of public art, which takes 
on a political character by virtue of its inter-
ference with public space, is vital. ‘Artistic 
practices play a role in the constitution and 
maintenance of a given symbolic order or in 
its challenging (...).’5

[  TEKSTY /  TEXTS  ]
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przestrzeni prywatnej.6 Jest złożona z miejsc 
wspólnych (ulic, skwerów, fasad kamienic, 
sklepów), z których część jest przestrzeniami 
miejskimi (czyli publicznymi), a część stanowi 
własność prywatną. Jest rodzajem całości, 
które Manuel DeLanda nazywa asamblażami 
Ich charakterystyczną cechą jest to, że „(…) 
część asamblażu może być od niego oderwa-
na i wczepiona w inny asamblaż tworzony 
przez odmienne relacje.”7 Ponadto asamblaż 
stanowi całość nie ze względu na swoje im-
manentne cechy, ale konstytuuje się przez 
relacje zewnętrzności. Istnieje jako całość, bo 
jest w ten sposób używany. Jego granice są 
stałe, ale definiują się w działaniu. 

Dynamiczne przesuwanie się granicy między 
tym, co publiczne a tym, co wyłączone z pu-
blicznego użytku, jest jedną z cech przestrze-
ni miejskiej. W mieście przestrzeń prywatna, 
zwłaszcza kawiarni czy klubokawiarni i klu-
bów, jest zasysana do miasta poprzez korzy-
stających z niej ludzi, tłumy niezainteresowa-
ne respektowaniem granic tego, co prywatne 
a co już miejskie. Z kolei przestrzeń miejska 
traci swój publiczny charakter, kiedy nie 
może być w ten sposób użytkowana. Jednak 
Brugman podkreśla, że espai public jest nie 
tylko użytkowana, ale jest również przedmio-
tem dyskusji różnych aktorów społecznych 
(mieszkańców, organizacji, władz miasta), 
w których przeplatają się interesy publiczne 
i prywatne. W wizji miasta Brugmana nie 
istnieje granica pomiędzy tym, co prywatne 
i publiczne. Miasto jest złożonym systemem, 
a granica ta jest płynna. Przestrzenią życia 
społecznego nie jest „przestrzeń publiczna”, 
ale espai public. Również espai public jest 
obszarem, w którym mamy do czynienia z tak 
zwaną „sztuką w przestrzeni publicznej”.

Gdyby wyciągnąć konsekwencje z propozycji 
Brugmana należałoby przyjąć, że każda prze-
strzeń społecznie użytkowana – niezależnie 
czy jest miejska, czy prywatna – ma szansę 
stać się przestrzenią publiczną (w rozumieniu 
espai public), a tym samym wejść w obszar 
debaty publicznej. Czy jednak powinna? Czy 
publiczna użyteczność i stymulowanie debaty 
publicznej powinna być ostatecznym argu-
mentem w przypadku miejskich interwencji? 
Czy artystki i artyści mają prawo wkraczać 
w każdą przestrzeń, którą uznają za warto-
ściową ze względu na możliwości jakie stwa-
rza dla ich sztuki albo potencjalny pozytywny 
społeczny skutek jaki może ona przynieść? 
Czy chęć ożywienia miasta lub ożywienia dys-
kusji jest wystarczającym uzasadnieniem dla 
interwencji artystycznych? Zwłaszcza, jeśli 
nie liczy się z oporami lokalnych mieszkanek 
i mieszkańców? 

Jeśli spojrzeć z perspektywy pola sztuki – od-
powiedź zapewne byłaby pozytywna. Sztuka, 

tożsamość, która je w pewien sposób nobili-
tuje, a nie napiętnowuje. W tym pierwszym 
przypadku sprawa jest w miarę jasna – skut-
kiem pojawienia się sztuki w przestrzeni 
miejskiej nie powinna być zasadnicza zmiana 
profilu społecznego danej dzielnicy. Gentry-
fikacja, jak pisze Rafał Rudnicki, „(…) ma 
charakter klasowy – do gentryfikowanego 
obszaru wprowadzają się zazwyczaj osoby 
posiadające znacznie większy potencjał 
finansowy i wyższą pozycję społeczną niż 
ludzie zamieszkujący go dotychczas.”9 Poja-
wieniu się nowych, bogatszych mieszkanek 
i mieszkańców towarzyszy wzrost czynszów 
oraz cen produktów w okolicznych sklepach. 
Rosną również całościowo koszty utrzyma-
nia. Zwykle w awangardzie zmiany są wła-
śnie interwencje artystyczne, które oswajają 
przestrzeń, podbijają jej kapitał symboliczny 
i usuwają łatkę „niebezpiecznej dzielnicy” 
sprawiając, że staje się modna. Jeśli jedno-
cześnie połączone są z działaniami mającymi 
na celu edukację mieszkanek i mieszkańców, 
wtedy, jak zauważają Mikołaj Iwański i Rafał 
Jakubowicz, „(…) pozornie odległe i nieskoor-
dynowane projekty, inicjatywy oraz działania, 
stykają się na pewnym poziomie. Łączy je 
bowiem wspólny cel – gentryfikacja.”10 

Większość projektów artystycznych odby-
wających się w potencjalnie atrakcyjnych 
dzielnicach prowadzi jednak do gentryfikacji, 
ale nie musi to być regułą. Istnieje szereg ini-
cjatyw wkraczających w przestrzeń publiczną 
i półpubliczną, które nie mają negatywnych 
skutków, ale prowadzą do polepszenia jakości 
przestrzeni i wzmocnienia więzi sąsiedzkich. 
Najlepszym tego przykładem jest projekt 
Pawła Althamera Wspólna sprawa (2010). 
Jego materialnym efektem było wspólne, ar-
tysty i mieszkańców, odremontowanie klatki 
schodowej w bloku przy ul. Krasnobrodzkiej 
13 na warszawskim Bródnie. Zaniedbana 
klatka została powiększona (przywrócono 
pierwotny kształt przestrzeni wspólnej na 
parterze budynku) oraz odnowiona tak, żeby 
przypominała statek kosmiczny. Wizja prze-
kształcenia klatki w statek kosmiczny była 
wynikiem dyskusji pomiędzy lokatorkami 
i lokatorami Krasnobrodzkiej 13. Efektem 
niematerialnym – wzmocnienie więzi są-
siedzkich. Remont poprzedzony był serią 
innych akcji, które skutecznie wypromowały 
projekt. Najbardziej znaną był lot Złotych 
Ludzi (artysty, mieszkanek i mieszkańców 
Krasnobrodzkiej 13 oraz innych osób ubranych 
w złote skafandry) do Brukseli w dwudziestą 
rocznicę odzyskania niepodległości.

Interwencje w przestrzeń wspólną i półpu-
bliczną mają pozytywne skutki, jeśli są ele-
mentem długofalowego procesu i są oparte 
na pracy z lokalną wspólnotą. Innymi przykła-
dami takich działań są akcje podejmowane 

a zwłaszcza sztuka krytyczna, nie tylko ma 
prawo, ale poniekąd również obowiązek pene-
trować nowe obszary, przekraczać granice. Nie 
powinna liczyć się z oporem lokalnej społecz-
ności, bo jak pokazały przykłady takich war-
szawskich projektów jak Guma (2010) Pawła 
Althamera będący pomnikiem zmarłego 
lokalnego alkoholika, czy palma Rajkowskiej 
(Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, 2001), 
której celem było przywołanie zapomnianej 
historii żydowskiej osady Nowa Jerozolima 
(a która była czytana jako dziwny obiekt, 
wesołe wakacyjne drzewo), bardzo często 
dana społeczność potrzebuje czasu, żeby 
oswoić się z danym obiektem. Początkowa 
niechęć znika, a dany obiekt na stałe wnika 
w dane otoczenie, zostaje uznany i otoczony 
opieką. Co więcej, jak pokazały badania na 
temat wpływu sztuki w przestrzeni publicz-
nej przeprowadzone pod koniec 2010 r.8, duża 
grupa osób, która brała udział w warszaw-
skich projektach artystycznych zakorzenio-
nych w przestrzeni miasta, obdarzyła dużo 
większym zaufaniem artystki i artystów niż 
władze miasta, architektów czy organizacje 
pozarządowe. Badani dostrzegli innowacyjny 
potencjał jaki posiadają projekty artystyczne 
uznając, że to artystki i artyści powinni jako 
pierwsi diagnozować przestrzeń miejską 
i dokonywać w niej interwencji. Jednocześnie 
podkreślali, że dotyczy to tylko projektów 
czasowych, a długoterminowe rozwiązania 
przestrzenne powinny być społecznie konsul-
towane. Sztuka miałaby służyć rozpoznaniu 
sytuacji, rozpoczęciu dyskusji i przeniesieniu 
jej na inny poziom. 

Pozytywny odbiór sztuki dotyczy jednak 
projektów, które albo polepszają jakość 
przestrzeni publicznej, jednocześnie jej nie 
gentryfikując, albo nadają miejscu nową 

teractions are different.’7 Moreover, an assem-
blage constitutes a greater whole not because 
of its immanent features but via its relations 
of exteriority. It exists as a whole because it 
is used that way. Its boundaries are fixed, but 
define themselves in action.

A dynamic shift of boundaries between what 
is public and what is exempt from public use 
is one of the features of urban space. Private 
space in the city, especially cafes and clubs, 
is sucked into the city by people who use it, 
crowds who are not interested in respect-
ing boundaries between what is private and 
what is urban. Urban space in turn loses its 
public character when it can no longer be used 
that way. However, Brugman stresses that 
espai public is not only used, but it is also 
an object of discussion of many social actors 
(inhabitants, organisations, city authorities), 
in which private and public interests inter-
weave. In Brugman’s vision of the city there 
is no boundary between what is private and 
public. The city is a complex system and this 
boundary is fluid. The space of social life is 
not ‘public space’ but espai public. It is espai 
public which is an area where we deal with so 
called ‘art in public space’.

If we were to draw consequences from Brug-
man’s proposal, it would have to be assumed 
that every space which is socially used – ir-
respectively of whether it is urban or private – 
has a chance to become public space (in the 
meaning of espai public) and therefore to 
enter the area of public debate. But should it? 
Should public utility and stimulating public 
debate be the final argument in case of urban 
interventions? Do artists have a right to enter 
every space they find important because of 
the possibilities it presents to art or poten-
tially beneficial effect it might cause? Is the 
willingness to revive the city or the discussion 
justification enough for artistic interven-
tions? Especially if it ignores the resistance of 
local inhabitants?

If we look from the perspective of the field of 
art – the answer would probably be affirma-
tive. Art, and critical art in particular, not only 
has the right, but in a way is obliged to pen-
etrate new areas, cross boundaries. It should 
not be concerned with the resistance of a local 
community because, as it was shown by War-
saw projects such as Paweł Althamer’s Guma 
(2010), which was a monument of a local alco-
holic who had died, or Rajkowska’s palm tree 
(Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, 2001), 
whose aim was to remember a forgotten his-
tory of a Jewish settlement New Jerusalem 
(and which was read as a strange object, 
a funny holiday tree), a local community very 
often needs time to get used to a given object. 
The initial disapproval vanishes and a given 

object becomes a permanent part of its sur-
roundings, is respected and looked after. 
What is more, as a 2010 study on the influ-
ence of art in public space showed8, a large 
group of people who participated in Warsaw 
art projects rooted in urban space trusted 
artists more than city authorities, architects 
or non-governmental organisations. The re-
spondents saw innovative potential of the art 
projects and concluded that it should be art-
ists who are first to diagnose urban space and 
make an intervention in it. They also empha-
sised that such solutions is only acceptable 
for temporary projects whereas long-time 
spatial solutions should be consulted with 
the society. Art would serve to recognise the 
situation, initiate discussion and move it to 
a different level.

However, positive reception of art concerns 
only those projects which either improve the 
quality of public space without gentrifying 
it or give a new identity to a place, elevate 
it instead of criticising. In the first case, the 
situation is rather clear –the appearing of art 
in urban space should not result in a radical 
change of the social profile of the whole dis-
trict. Gentrification, as Rafał Rudnicki puts it, 
‘has a class character – people who move into 
a gentrified area usually have a far greater 
financial potential and higher social position 
than people who lived there so far.’9 The ar-
rival of new, richer inhabitants is usually ac-
companied by an increase in rent and prices in 
local shops. Cost of living rises as well. Artistic 
interventions which make an area familiar, 
increase its symbolic capital, remove the label 
of a ‘dangerous neighbourhood’ and make it 
fashionable, are usually in the avant-garde of 
the change. If they are combined with actions 
whose aim is to educate the inhabitants then, 

as Mikołaj Iwański and Rafał Jakubowicz 
notice, ‘seemingly distant and uncoordinated 
projects, initiatives and actions meet at a cer-
tain level. They become joint by a common 
aim – gentrification.’10

A majority of art projects which take place in 
potentially attractive districts leads to their 
gentrification, but it does not have to be 
a rule. There is a number of initiatives which 
enter public and semi-public spaces that do 
not carry negative effects but result in an 
improvement of the quality of space and 
strengthen neighbourly bonds. The best ex-
ample of such a project is Paweł Althamer’s 
Wspólna Sprawa (2010). Its material effect 
was a joint effort of the artist and the in-
habitants to renovate a stairwell in a block 
of flats at ul. Krasnobrodzka 13 in Bródno, 
Warsaw. A neglected stairwell was enlarged 
(the original shape of the common space on 
the ground floor was restored) and renovated 
in such a way that it looked like a spaceship. 
The idea to turn the stairwell into a spaceship 
was the result of a discussion among the 
residents of Krasnobrodzka 13. An immate-
rial effect – strengthening neighbourly bonds. 
The renovation was preceded by a series of 
actions which successfully promoted the 
project. The most well-known of them was 
a flight of Golden People (the artist, residents 
of Krasnobrodzka 13 and other people wore 
golden suits) to Brussels on the twentieth an-
niversary of regaining independence in 1989.

Interventions in common and semi-public 
space bring about positive results if they are 
an element of a long-term process and are 
based on cooperation with the local commu-
nity. Other examples of such projects are ac-
tions undertaken by the Lipowa Odnowa as-
sociation, which since 2008 has concentrated 
around ul. Lipowa in Łódź. Their aim is social 
revitalization and ‘making the inhabitants 
conscious that it is worth acting and work-
ing to improve the surroundings. An ordinary 
citizen does not believe that his actions can 
contribute anything to community life – the 
project’s aim is to persuade them that it is 
possible to have an influence on the appear-
ance, infrastructure and character of the place 
we live in.’11 The priority is joint work with the 
community, not a one-time artistic action.

It does not mean, however, that short-term 
interventions in a neighbourhood must nec-
essarily be harmful. Site-specific actions 
may constitute a greater whole and become 
elements of a long-lasting process which is 
directed at improving not only the quality of 
space, but also the quality of life of a local 
community. An example of such a project 
could be the KNOT held in Praga, Warsaw, 
which is a mobile urban centre of art, culture, 
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przez Stowarzyszenie Lipowa Odnowa, które 
od 2008 roku koncentrują się wokół ulicy 
Lipowej w Łodzi. Ich celem jest społeczna 
rewitalizacja oraz „(…) uświadomienie miesz-
kańcom, że warto działać i pracować dla 
poprawy otoczenia. Przeciętny obywatel nie 
wierzy, że jego działanie może wnieść cokol-
wiek do życia wspólnoty mieszkańców – dzia-
łania mają przekonać, że można mieć wpływ 
na wygląd, infrastrukturę i charakter miejsca, 
w którym się żyje.”11 Priorytetem jest wspólna 
praca z lokalną wspólnotą, a nie jednorazowy 
projekt artystyczny. 

Nie oznacza to jednak, że krótkotrwałe 
interwencje w danej dzielnicy z założenia 
muszą być szkodliwe. Punktowe działania 
mogą układać się w większą całość i stać się 
elementami długotrwałego procesu, który 
nakierowany jest nie tylko na poprawę funk-
cjonowania danej przestrzeni, ale również 
jakości życia lokalnej wspólnoty. Przykładem 
takiego projektu może okazać się praska od-
słona warszawskiej części KNOTa, mobilnego 
miejskiego centrum sztuki, kultury, myśli, 
sportu, nauki i rekreacji.12 KNOT stacjonował 
na Pradze Północ we wcześniej zamkniętym 
ogrodzie Pałacyku Konopackiego. Dzięki pro-
jektowi nie tylko przestrzeń zielona została 
udostępniona, ale również pojawiła się seria 
pomysłów na rewitalizację tego obszaru. 
Po zakończeniu KNOTa grupa socjologów, 
artystów i społeczników założyła Praskie 
Centrum Rewitalizacji Społecznej (PRECEL)13, 
które kontynuuje działania w dzielnicy we 
współpracy z lokalnymi galeriami, restaura-
cjami i organizacjami.

Kontynuacja działania jest również ważnym 
elementem w przypadku projektów, których 
celem nie jest praca z ludźmi, ale zwrócenie 
uwagi na jakiś temat. Kwestia wykluczenia 
jest atrakcyjnym tematem branym na warsz-
tat przez osoby niezainteresowane poprawą 
jakości życia danej społeczności. Boom na 
„społecznie zaangażowane” projekty wyni-
kał nie tylko z samej tematyki, ale również 
z dostępności środków unijnych wydawanych 
w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubó-
stwem i Wykluczeniem Społecznym (2010), 
czy coraz większą ilości pieniędzy wydanych 
z budżetów miasta na tego typu projekty. 
W Warszawie najbardziej kontrowersyjnym 
z nich był Universal Grzegorza Drozda, zre-
alizowany na Osiedlu Dudziarska. Dudziarska 
powstała w pierwszej połowie lat 90. jako od-
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powiedź na problem z brakiem mieszkań dla 
eksmitowanych lokatorów. Odcięta od miasta 
z trzech stron torami, szybko stała się „osie-
dlem biedy”. Na ścianach szczytowych bloków 
Drozd wraz z Alicją Łukasiak namalował ob-
razy nawiązujące do modernistycznych dzieł 
sztuki. Z jednej strony umieszczono parafrazy 
Czarnego kwadratu na białym tle Malewicza, 
z drugiej – dzieł Mondriana. Projekt został 
potraktowany przez mieszkańców Dudziar-
skiej jak żerowanie na ich nieszczęściu (czar-
ny kolor miał dodatkowo podkreślać to, że 
„mieszkają w czarnej dziurze”).14 Sam Drozd 
nie konsultował projektu z lokalnymi miesz-
kankami i mieszkańcami. Nie czuł się do 
tego zobligowany ze względu na ograniczone 
środki i autonomię artysty. Rok po otwarciu 
projektu pisał: „Nie uważałem za słuszne 
naprawiać trwającego dziesiątki lat oddzia-
ływania tego osiedla na jego mieszkańców, 
bo po prostu się na tym nie znam i nie wierzę, 
abym mógł jakoś pomóc. Mogłem jedynie 
obudzić uśpioną bestię sprzed lat i pokazać te 
bloki poprzez obrazy. Nie chciałem poruszać 
tematu życia mieszkańców, choć przyznam, 
że nie było to łatwe. Nie uważałem też, że 
muszę dostosowywać idee mojej realizacji do 
jakichkolwiek gustów.”15

Widoczne z daleka trzy czarne kwadraty bez 
wątpienia przypomniały o istnieniu Dudziar-
skiej. Pewnie pojechało tam sporo osób, 
które w innym przypadku nigdy by tam nie 
dotarły. Pojawia się jednak pytanie, czy ten 
walor poznawczy jest wart wydania 60 tys. 
złotych zainwestowanych w farbę do nama-
lowania czarnych kwadratów? Zwłaszcza, 
jeśli mieszkające tam osoby, które odtąd 
będą żyć z projektem, traktują go jako ob-
raźliwy, a projekt w obecnej formie służy 
głównie interesom artysty albo przyjemności 
wykształconej mniejszości, czerpiącej przy-
jemność w rozpoznaniu i interpretowaniu 
nawiązań do Czarnego kwadratu Malewicza, 
zmultiplikowanego na ścianach społecznego 
getta w odległym zakątku Warszawy. Drozd 
swoim projektem pokazał, że nie powinniśmy 
sądzić, iż sztuka, podejmująca społecznie 
istotne kwestie, sama z siebie doprowadzi do 
rozwiązania problemu. Projekty artystyczne, 
które silnie ingerują w teren użytkowany 
przez daną wspólnotę i go rewitalizują, są 
bardzo nieliczne. Nie wszystkie artystki i arty-
ści krytyczni mają ochotę pracować z ludźmi 
tak jak Paweł Althamer, a wiele z interwencji 
wskazuje po prostu, za pomocą różnych środ-

thought, sport, science and recreation.12 The 
KNOT stopped in the Praga Północ district of 
Warsaw, in the previously closed garden of 
the Konopacki Palace. Thanks to the project, 
not only was the green area made available 
to people, but a number of ideas about how 
to revitalise it were put forward. After the 
KNOT, a group of sociologists, artists and so-
cial workers established the PRECEL – Praskie 
Centrum Rewitalizacji Społecznej (The Praga 
Centre for Social Revitalizaion)13, which con-
tinues the action in the district in coopera-
tion with local art galleries, restaurants and 
organisations.

A continuation of action is also an important 
element of those projects whose aim is not 

working with people, but directing atten-
tion at a problem. The question of exclusion 
is an attractive topic chosen by people who 
are not interested in improving the quality 
of life of a given community. The boom for 
‘socially involved’ projects was caused not by 
the issue itself, but also by the availability of 
EU funds spent during the European Year for 
Fighting Poverty and Exclusion (2010) and by 
an increase in money spent by cities on such 
projects. In Warsaw, the most controversial of 
them was Grzegorz Drozd’s Universal, carried 
out on the Dudziarska housing estate. Dudzi-
arska was built in the early 1990s in response 
to the problem of a lack of flats for evicted 
troublesome residents. Cut off from the city 
by railways from three sides, it quickly became 
a ‘district of poverty’. At the top of the blocks 
of flats, Drozd and Alicja Łukasik created 
paintings which referred to modernist works 
of art. On one wall, a paraphrase of Male-
wicz’s Black Square in a White Background 
was painted, on another – Mondrian’s works. 
The project was perceived by the residents of  
Dudziarska as preying on their misfortunes 
(the black colour was supposed to empha-
sise that they ‘live in a black hole’14). Drozd 
himself did not consult the project with local 
residents. He felt no obligation to do so due 
to limited funds and artist’s autonomy. One 
year after opening the project he wrote: ‘I did 
not think I could repair decades-long influence 
of this housing estate on its residents, simply 
because I would not know how and I do not 
believe I could help them. All I could do was to 
wake up a beast which was dormant for years 
and show those blocks through paintings. 
I did not want to refer to the issue of the resi-
dents’ life, although I admit it was difficult. 
I did not think either that I have to adapt the 
idea of my realisation to anybody’s tastes.’ 15

 

Beyond doubt, the three black squares, visible 
from afar, reminded about the existence of 
Dudziarska. Probably many people who would 

have never gone there otherwise visited the 
place. A question arises: is this cognitive 
aspect worth investing 60 thousand zlotys 
spent on the paint used to make them? Es-
pecially if the people who live there, who now 
have to live with it, treat it as an insult, and 
the project in its present form serves mainly 
the artist’s interests or the pleasure of an 
educated minority who derive delight in rec-
ognising and interpreting references to Male-
wicz’s Black Square, multiplied on the walls of 
a social ghetto in a faraway corner of Warsaw. 
Drozd and his project have shown that we 
should not think that art which takes on so-
cially important issues will provide through 
itself an answer to the problem. Art projects 
which interfere seriously with an area used 
by a given community and revitalize it are 
few and far between. Unlike Paweł Althamer, 
not all critical artists are willing to work with 
people and many interventions, which use 
various formal means, simply show topics of 
social importance.

It may be concluded that artists are under no 
obligation to work with the community on 
whose area they are operating. However, they 
should not ignore the negative effects of their 
work, such as gentrification or humiliating 
a given community by showing its lousy liv-
ing conditions without providing them with 
any tools to change their situation. Projects 
which deal with socially important issues 
should have their continuation in a broader 
public debate, further research, launching 
social programmes or any other form which 
would contribute to social revitalization of 
a given area. If caring about the continuation 
of projects is not artists’ duty, it should be the 
duty of curators and the organisations which 
helped to carry them out. Otherwise, the 
artists’ right to enter squares, streets, yards 
and housing estates, where people might not 
wish to be objects of contemporary art, could 
be legitimately questioned.
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Herbst, dr Krzysztof Herbst i antropolog architektury 

z Uniwersytetu Cambridge – Michał Murawski.

14 A. Kowalska, Artyści zmieniają jedno z najgorszych 

osiedli stolicy, „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 

5 października 2010, http://gazetadom.pl/

nieruchomosci/1,102725,8464877,Artysci_zmieniaja_

jedno_z_najgorszych_osiedli_w_stolicy.html,data 

dostępu 07.07.2011.

15 G. Drozd, Obudzić śpiącą bestię, „Miejsca 

transformacji”, „Krytyka Polityczna” 27 – 28/2011, s. 58.

ków formalnych, społecznie istotne tematy.

Można uznać, że artyści i artystki nie mają 
obowiązku dalszej pracy z daną wspólnotą, 
na której terenie działają. Nie powinni jednak 
ignorować negatywnych skutków swoich 
działań, takich jak gentryfikacja albo poni-
żenie danej wspólnoty wskazaniem na jej 
podłą sytuację życiową, nie dających jedno-
cześnie danej społeczności żadnych narzędzi 
do zmiany tej sytuacji. Projekty, poruszające 
istotne, społeczne tematy, powinny mieć dal-
szy ciąg w rozbudowanej debacie publicznej, 
dalszych badaniach, w uruchomieniu pro-
gramów społecznych czy innej formie, która 
przyczyniłaby się do rewitalizacji społecznej 
danej okolicy. Troska o kontynuację projektów 
jest obowiązkiem jeśli nie artystów i artystek, 
to kuratorek i kuratorów oraz organizacji, któ-
re przyczyniły się do ich powstania. W innym 
wypadku można zasadnie podważać prawo 
artystek i artystek do wkraczania na place, 
ulice, osiedla i podwórka zamieszkiwane 
przez ludzi, którzy mają prawo nie chcieć być 
materiałem dla sztuki współczesnej. 
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12 Curators of the project: Markus Bader (raumlabor), 

Oliver Baurhenn (DISK/CTM), Kuba Szreder 

(independent curator), Raluca Voinea (E-cart). The 

KNOT was at the core of The Promised City project, 

which was carried out in 2011 by Goethe Institut. 

Compare: The KNOT. An experiment on collaborative 

art in public urban spaces, M. Bader, O. Baurnhenn, 

K. Szreder, R. Voinea and K. Koch (ed.), Jovis, 

Berlin 2011.

13 Among the members of PRECEL there are: 

Maciej Czeredys (former Voivodship Conservator 

of Monuments), art curator Kuba Szreder, political 

scientist Natalia Romik, local activist Kasia 

Kazimierowska (director of the Warsaw Is a Woman 

festival), graphic artist Krzysztof Grzybacz, artist Piotr 

Kojta Kowalski (Nowa Praga association), activist 

Magda Mosiewicz (cooperates with, among others, the 

Museum of Contemporary Art), journalist Natalia Bet 

(writes about historical architecture) and sociologists 

dr Irena Herbst, dr Krzysztof Herbst, and a social 

anthropologist from Cambridge University – Michał 

Murawski.

14 A. Kowalska, Artyści zmieniają jedno 

z najgorszych osiedli stolicy, ‘Gazeta Wyborcza. 

Stołeczna’, 5 October 2010 http://gazetadom.pl/

nieruchomosci/1,102725,8464877,Artysci_zmieniaja_

jedno_z_najgorszych_osiedli_w_stolicy.html, last visit 

07.07.2011.

15 G. Drozd, Obudzić śpiącą bestię, ‘Miejsca 

transformacji’, ‘Krytyka Polityczna’ 27-28/2011, p. 58.

Joanna Erbel (1984) – a sociologist, photographer, urban activist. She is writing her doctoral thesis in the 
Institute of Sociology at Warsaw University on the role of art projects and other non-human actors in chan-
ging public space in Warsaw. She is member of the editorial team of Krytyka Polityczna and the Duopolis 
association. She works at the meeting of the field of art and science.
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„Sztuka publiczna angażuje dzisiaj bardziej 
abstrakcyjne kwestie i bardziej efemeryczne 
interpretacje miejsca, pamięci i znaczenia. 
Przestrzeń i czas wciąż odgrywają kluczową 
rolę, ale, jak większość filozoficznych katego-
rii, ich znaczenie osłabło.”1

(Hilde Hein) 

W 1981 r. na Placu Federalnym w Nowym Jorku 
pojawiła się rzeźba Richarda Serry, Tilted Arc, 
wzbudzając tym samym długą i intensywną 
debatę o roli sztuki w przestrzeni publicznej. 
W wyniku wielu głosów krytyki rzeźba zosta-
ła usunięta z placu w 1989 r. i przeniesiona 
do Maryland. Akt usunięcia pracy wiązał się 
bezpośrednio z jej destrukcją, gdyż powstała 
ona na specjalne zamówienie, jako rzeźba 
site-specific. Jednocześnie przeniesienie jej 
wynikło z głosów sprzeciwu wobec zawłasz-
czania przestrzeni mającej służyć wszystkim 
przez, jak często podkreślano, elitarną pracę.2 

Dyskusja, narosła wokół dzieła Serry, zmusi-
ła krytyków do nowego spojrzenia na wymiar 
ideowy prac prezentowanych w otwartych 
przestrzeniach miejskich. Sam rzeźbiarz, 
tytułując swoje dzieło Tiled Arc, pragnął ze-
rwać z modernistyczną tradycją niezależności 
dzieła sztuki wobec otoczenia i ukazać jego 
kontekstualność. Materialna podstawa rzeź-

cyjne, zachodzące podczas Przeglądu Sztuki 
SURVIVAL między pracami artystycznymi 
a miejscami, w których są prezentowane, są 
krótkotrwałe nie tylko ze względu na ulot-
ność instalacji i interwencji, ale też z uwagi 
na survivalową formułę, opierającą się na 
tymczasowym przearanżowaniu miejsca, 
wkroczeniu w nie wraz z artystami, a następ-
nie jego ponownym „zwróceniu” prawowitym 
mieszkańcom. SURVIVAL zatem jest tożsamy 
z chwilowym „revivalem” danej przestrzeni, 
niejako przywróceniem jej do życia, ukaza-
niem jej walorów, a także zwróceniem uwagi 
na występujące w niej zależności historyczne 
i społeczne. Często są to przestrzenie, które 
mogłyby wydawać się zupełnie zapomniane 
lub niesprzyjające prezentacji sztuki, ale 
jednym z głównych założeń organizatorów 
jest właśnie wyjście poza konwencję instytu-
cjonalnej wystawy na rzecz totalnej wolności, 
którą w tamtym roku ograniczały mury Bun-
kra Strzegomskiego, w tym zaś żadne bariery 
nie stały na drodze do pełnej improwizacji 
(starannie przemyślanej).

„(…) większość przestrzeni jest niezróżnico-
wana. Kiedy jednak pojawi się w niej rzeźba, 
możesz zobaczyć resztę przestrzeni inaczej.”5

(Michael Craig-Martin)
 
W tym roku SURVIVAL odbył się w Parku Toł-
py, miejscu znajdującym się na osiedlu Ołbin, 
przestrzeni, w której dominują zniszczone  

KIEDY PARK STAJE SIĘ ARENĄ. 9. PRZEGLĄD SZTUKI 
SURVIVAL W PARKU TOŁPY

M a g d a l e n a  Z i ę b a

w przestrzeni publicznej. Ważki i niezwykle 
trudny do zdefiniowania paradoks polega na 
zderzeniu pragnienia sztuki – „zarządzanej” 
przez elitarne instytucje do bycia demokra-
tyczną i wolną od restrykcji, politycznie nieza-
leżną – z naturalnym charakterem przestrzeni 
publicznej, która jest ogólnodostępnym miej-
scem, gdzie prawa nadawane są przez spo-
łeczność. Wstawienie w takie miejsce obcego 
ciała w postaci megalomańskiej rzeźby stało 
się dla grupy ludzi czymś niedopuszczalnym, 
a zamiar wtargnięcia w przestrzeń za pomocą 
estetycznych środków zakończył się spekta-
kularnym fiaskiem.

Relacja między dziełem sztuki a placem 
ukazuje dynamikę napięć pomiędzy władzą 
a dążeniem do autonomii, między tym, co 
tak naprawdę publiczne, a tym, co prywatne. 
Jednocześnie ujawniony został mechanizm, 
na którym oparł się artysta, a który Pierre 
Bourdieu nazwał „interesem w bezinteresow-
ności”.4 Przykład działań na żywym miejskim 
organizmie z polskiego podwórka to oczy-
wiście przede wszystkim Joanna Rajkowska 
i Paweł Althamer, którzy reprezentują już 
w zupełności egalitarne podejście – ważne 
jest nie dzieło sztuki, ale samo jego zaistnie-
nie w konkretnym miejscu oraz ujawniające 
się dzięki niemu problemy. Wydaje się, że to 
sztuka awangardowa wpadła w sidła elitar-
ności, a tymczasem w przestrzeni publicznej 
coraz częściej powstają prace odrzucające 
instytucjonalność na rzecz otwartego dialogu. 
Taką rolę odgrywają zwłaszcza prace efeme-
ryczne, które można zniszczyć, ale które dzię-
ki temu są bliżej odbiorcy – można je dotknąć, 
bawić się nimi, przekształcać je, a nawet 
przenosić w inne miejsce. Bez wątpienia dyle-
mat tymczasowości nie jest w tym przypadku 
obcy takim realizacjom, jednak być może to 
właśnie w takich jednorazowych akcjach kryje 
się potencjał do zmiany nie tylko samej prze-
strzeni, ale i obszaru myśli. We Wrocławiu 
sztuka nastawiona na twórczy dialog spotyka 
się z odbiorcami kolejnych edycji Przeglądu 
Sztuki SURVIVAL. Dzięki corocznemu po-
kazowi, który wprowadza prace artystyczne 
w różnorodne, interesujące z wielu względów, 
miejsca Wrocławia, udaje się odkryć ich wa-
lory. Związki czasowo-przestrzenne i koncep-

by miała stać się jedynie osnową dla narasta-
jących wokół niej nici interakcji z odbiorcą.3 

Można by uznać takie życzenie artysty za iście 
idealistyczne, a więc związane z moderni-
stycznym sposobem postrzegania roli sztuki 
w społeczeństwie, jednak warto przyjrzeć się 
w tym miejscu innej kwestii, która jest zwią-
zana z paradoksalnym charakterem sztuki 

1 Org. „Public art today seems to engage more abstract 

concerns and more ephemeral interpretations of 

site, memory and meaning. Space and time continue 

to play a definitive part, but like most philosophical 

categories, their meaning has grown attenuated”; 

H. Hein, What Is Public Art?: Time, Place and Meaning, 

„The Journal of Aesthetics and Art Critisism”, Vol. 54, 

No. 1, 1996, s. 1-7.

2 Por.: G. M. Horowitz, Public Art/Public Space: The 

Spectacle of Tilted Arc Controversy, w: Tamże, s. 8.

3 Cyt. za: C. Levine, The paradox of public art: 

democratic space, the avant-garde, and Richard Serra 

Tilted Arc, w: „Philosophy & Geography”, Vol. 5, No. 1, 

2002, s. 56.

4 Cyt. za: Tamże, s. 54.

5 Org. „(...) most space is undifferentiated. Once 

you have a sculpture there, you see the rest of the 

space differently”, cyt. za: J. Tusa, Art in public spaces 

should be decided by the people, w: „The Observer”, 

Sunday 11 May 2008, dostępne na: http://www.

guardian.co.uk/artanddesign/artblog/2008/may/11/

artinpublicspacesshouldbe, data dostępu: 30.08.2011.

‘Public art today seems to engage more ab-
stract concerns and more ephemeral interpre-
tations of site, memory, and meaning. Space 
and time continue to play a definitive part, 
but like most philosophical categories, their 
meaning has grown attenuated.’1

(Hilde Hein) 

In 1981, Richard Serra’s sculpture Tilted Arc 
appeared in Federal Plaza in New York, which 
triggered a long-lasting and heated debate on 
the role of art in public space. Due to numer-
ous critical voices, the sculpture was removed 
from the plaza and moved to Maryland. The 
act of the removing of the sculpture equaled 
its destruction because it was commissioned 
as a site-specific object. Its expulsion was 
a result of opposition against appropriating 
a space which was supposed to be every-
body’s by, as it was frequently emphasized, 
an elite artwork2. The discussion sparked by 
Serra’s sculpture forced critics to look anew at 
the ideological aspect of artworks present in 
open urban spaces. By entitling the work Tilt-
ed Arc, the sculptor himself wanted to break 
with the modernist tradition of independence 
of a work of art from its surroundings and to 
show its contextualism. The material aspect 
of the sculpture was supposed to become just 
the background to emerging threads of inter-
action with the viewer3. Such a wish of the 
artist could be dismissed as purely idealistic, 
i.e. connected with the modernist perception 
of the role of art in the society, but it is worth 
examining another issue connected with 
a paradoxical character of art in public space. 
An important and hard-to-define paradox 
concerns the desire of art, which is ‘managed’ 
by elite institutions, to be democratic and 
free from restrictions, politically independent, 
retaining the natural character of public space 

SURVIVAL is synonymous with an imperma-
nent ‘revival’ of a given space, bringing it back 
to life in a way, showing its advantages as well 
as directing attention to historical and social 
relationships that occur in it. The venues 
often seem to be completely forgotten or un-
suited to presenting art, but one of the main 
assumptions of the organizers is to abandon 
the conventions of an institutional exhibition 
in favour of total freedom, which was limited 
by the walls of the Strzegomski Bunker last 
year, and this year – devoid of any barriers to 
a (well thought-over) full improvisation.

‘(…) most space is undifferentiated. Once you 
have a sculpture there, you see the rest of the 
space differently.’5

Michael Craig-Martin
 
This year’s SURVIVAL took place in the Tołpa 
Park, which is situated in the Ołbin hous-
ing estate, a space which is dominated by 
dilapidated tenement buildings, not without 
a peculiar charm. It is also an estate inhabited 
to a large degree by a Romani community, 
which however was not highlighted during 
the ‘exhibition’ (if a presentation of artworks 
among park trees and ducks swimming in the 
pond may be termed so). The curators put 

WHEN A PARK BECOMES AN ARENA. THE SURVIVAL ART 
REVIEW IN THE TOŁPA PARK

M a g d a l e n a  Z i ę b a

where rights are granted by the commu-
nity and access is free for everybody. Inserting 
a foreign body in the form of a megalomania-
cal sculpture became something unaccept- 
able for a group of people, and an attempt 
to enter space using esthetic means finished 
with a spectacular fiasco.

The relation between an artwork and a plaza 
shows the dynamics of tension between au-
thority and striving for autonomy, between 
what is truly public and what is private. At the 
same time, the mechanism which the artist 
used was revealed, which Pierre Bourdieu 
called ‘an interest in disinterestedness’4. An 
example of interfering with a living urban or-
ganism from Poland is the work of Joanna Ra-
jkowska and Paweł Althamer, who represent 
a fully egalitarian approach – it is not only the 
artwork that matters, but its emergence in 
a concrete place and all the problems revealed 
due to this. It seems that avant-garde art has 
fallen in the trap of elitism while works that 
are created in public space more and more 
often reject institutionalism in favour of open 
dialogue. Ephemeral artworks in particular 
play such a role – they can easily be destroyed, 
but they can also be touched, played with, 
modified, even moved to a different place, 
which situates them closer to the viewer. 
Beyond doubt, the dilemma of temporariness 
is not alien to such realizations, but maybe 
it is such one-time actions that have the 
potential to change not only space, but also 
the area of thought. In Wrocław, art whose 
aim is creative dialogue meets the visitors 
to subsequent editions of the SURVIVAL Art 
Review. Thanks to the yearly exhibition which 
introduces artworks into various interesting 
settings in Wrocław, it is possible to discover 
numerous reasons which make the venues 
attractive. Time-space relations as well as 
the conceptual ones between the artworks 
and the places where they are presented that 
occur during the SURVIVAL Art Review are 
short-lasting not only due to the transience 
of the installations and interventions, but 
also because of the formula of the Review, 
which is based on a temporary rearrangement 
of the venue, inviting artists to it, and finally 
‘returning’ it to its legitimate residents. Thus 

1 H. Hein, What Is Public Art?: Time, Place and 

Meaning, ‘The Journal of Aesthetics and Art Criticism’, 

Vol. 54, No. 1, 1996, p. 1-7.

2 G. M. Horowitz, Public Art/Public Space: The 

Spectacle of Tilted Arc Controversy, ibid., p 8.

3 C. Levine, The paradox of public art: democratic space, 

the avant-garde, and Richard Serra’s Tilted Arc, in: 

‘Philosophy & Geography’, Vol. 5, No. 1, 2002, p. 56.

4 Ibid., p. 54.

5 J. Tusa, Art in public spaces should be decided by 

the people, in: ‘The Observer’, Sunday 11 May 2008, 

available at: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/

artblog/2008/may/11/artinpublicspacesshouldbe, last 

visit: 30.08.2011.

emphasis on the character of the landscap-
ing, its spatial unlimitedness and natural-
ness. Agnieszka Popek and Kamil Banach 
made one of the most interesting works of 
this year’s SURVIVAL, under the title Better. 
A pink inscription which resembled com-
mercial logos was placed among bushes on 
an island, which made it the most visible 
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kamienice, co ma też swój specyficzny urok. 
To też dzielnica zamieszkiwana w dużej 
mierze przez społeczność romską, co jednak 
nie zostało uwydatnione podczas „wysta-
wy” (jeśli tak można nazwać prezentację 
prac wśród drzew parkowych i pływających 
w stawie kaczek). Kuratorzy położyli ak-
cent na charakter założenia parkowego, 
jego przestrzenną nieograniczoność i natu-
ralność. Agnieszka Popek i Kamil Banach 
wykonali jedną z bardziej interesujących 
prac tegorocznego Przeglądu, noszącą ty-
tuł Lepiej. Umieszczony na wyspie wśród 
zarośli, różowy napis naśladujący formą 
reklamowe logosy, był najlepiej zauważalną 
pracą, stanowiącą również wymowny ko-
mentarz do całokształtu Przeglądu. Wydaje 
się, że wybór Parku Tołpy jako lokalizacji 
dziewiątego SURVIVALU był najlepszym 
z dotychczasowych. Prace, zrealizowane 
w dużej mierze w konwencji tradycji land 
artu, doskonale wpisały się w parkową prze-
strzeń: przechadzanie się ścieżkami wśród 
nieokiełznanej roślinności (Park Tołpy wciąż 
pozostaje parkiem niezaśmieconym różnego 
rodzaju fontannami i pseudo-pomnikami) 
i odkrywanie efemerycznych instalacji było 
niezwykłym doświadczeniem. Sposób aran-
żacji prac i ich rozmieszczenie uwidaczniały 
relację artystów z otoczeniem, którego nie 
próbowali zmieniać ani zdominować, poka-
zując prace współgrające z elementami przy-
rody. Zamysł ten, widoczny w każdej pracy, 
stanowi połączenie interwencji w przestrzeń 
publiczną, którą zazwyczaj postrzega się 
w kategoriach placu miejskiego, z koncep-
cjami głoszonymi przez tzw. artystów ziemi 
w latach 60. XX wieku. Tym, co udało się 
osiągnąć podczas SURVIVALU, było zespo-
lenie idei dialogu z naturalnym charakterem 
zastanej przyrody, którą zaaranżowano, nie 
doprowadzając jednak do jej transforma-
cji. Dało to efekt płynności i przenikania 
się sztuki i natury, co stanowi przy okazji 
doskonały przykład sposobu aranżowania 
miejskiej przestrzeni publicznej. Można po-
wiedzieć, że kuratorom tegorocznej edycji 
Przeglądu udało się osiągnąć podobny sto-
pień zainteresowania i zaangażowania, co 
w przypadku warszawskiego Parku Rzeźby 
na Bródnie. Szkoda, że całe przedsięwzięcie 
ma z założenia efemeryczny charakter i tyl-
ko jedna z prac mogła pozostać na miejscu 
na stałe. Jest to instalacja Trutha, który 
zasadził w parku nowe drzewko, opierając 
je o rzeźbę stanowiącą betonowy odlew po 
starym, wykopanym drzewie. Każdy może 
więc przyjść i odnaleźć tę instalację, a przy 
okazji podlać nową roślinkę. [Rzeźba Tru-
tha została usunięta z Parku im. S. Tołpy 
pod koniec września 2011 r. w konsekwencji 
wycofania, wydanej uprzednio, zgody na jej 
pozostawienie przez Plastyka Miejskiego UM 
we Wrocławiu – przyp. red.].

Świetną aranżację drzewnych dziupli prze-
prowadził Grzegorz Łoznikow, wprowadza-
jąc w ich wnętrze instalacje zainspirowane 
parkową kapliczką. Zamiast figurek Maryjnych 
artysta włożył w dziuple przedstawienia egzo-
tycznych zwierząt, ozdabiając przy tym wnę-
trza i ich otoczenie świecidełkami i koronkami, 
przypominającymi kiczowaty anturaż ołtarzy-
ków pielęgnowanych przez starsze panie. Urok 
tej pracy polegał na jej świadomym kamuflażu 
– aby odnaleźć poszczególne drzewa ozdobio-
ne przez Łoznikowa, trzeba było zdobyć się na 
wysiłek eksploratora, poszukiwacza czegoś 
nieznanego i niedopowiedzianego.

Ludomir Franczak wykorzystał zastane, na-
turalne okoliczności, aby wykreować sztuczną 
sytuację interakcji: umieścił na drzewie drew-
niane ptaki, które pod wpływem dźwięku 
klaszczących dłoni zaczynały śpiewać i ruszać 
się w takt świergotu. Instalacja wyglądała 
niczym drwina z pseudo-romantycznych sko-
jarzeń jakie wzbudzają w nas parki, można by 
ją też odczytywać jako próbę zwrócenia naszej 
uwagi na, ledwo zauważalne na co dzień, 
fragmenty świata, takie jak właśnie ptaki 
ukryte w koronach drzew. Romantycznie było 
też u Łucji Grodzickiej i Moniki Łukowskiej, 
które wykorzystały wzniesienie z ławka-
mi, aby umieścić tam instalację dźwiękową 
True Love Stories. Wpisując się w stereotyp 
urokliwego miejsca schadzek zakochanych, 
zestawiły ze sobą fragmenty listów Adama 
Mickiewicza do jego ukochanej, Maryli We-
reszczakównej, ze współczesnymi fragmen-
tami wiadomości mejlowych. Efektem była 
interesująca gra językiem i utartymi schema-
tami „zachowań miłosnych”, które pomimo 
zmieniającego się zasobu zwrotów i wyrażeń 
pozostają uniwersalne. Odwołanie się do 
pamięci miejsca, w którym zapewne wiele już 
podobnych słów zostało wypowiedzianych, 
było równie istotne. Do pamięci nawiązała 
również Alicja Patanowska, która postawiła 
na zagadnienie tożsamości, każąc odwiedza-
jącym park spoglądać w lustra z wyrysowany-
mi na nich granicami Polski. Same lustra jako 
ładne obiekty okazały się na tyle atrakcyjne, 
że zniknęły w kilka godzin po otwarciu Prze-
glądu, co zresztą można potraktować jako 
ironiczne samo-ujawnienie najgłębszych po-
kładów naszej narodowej tożsamości.

Instalacja Patanowskiej była jednak wyjąt-
kiem na tle innych realizacji, które w więk-
szości tematyzowały specyfikę parkowej 
przestrzeni i nawiązywały do jej wielorakich 
zastosowań. Roślinność stała się zarów-
no nieodłącznym elementem zaistniałych 
wśród niej prac, jak i ich głównym obiektem. 
Takie podejście miało miejsce w przypadku 
pracy Katarzyny Włodarczyk i Emilii Kal, 
Post impresja czy też Chwastnika Mikołaja 
Smoleńskiego i Bartosza Zielińskiego oraz  

Cie(r)plarni Ewy Kubiak. Pojawiły się też 
prace, które wprowadzały w obszar parku 
elementy małej architektury: obok siebie 
stanęły trzy ambony myśliwskie, które nie-
zależnie od siebie wykonali dwaj artyści, Piotr 
Macha i Tomasz Koszewnik, a kurator, Michał 
Bieniek, dodał do tego duetu niemal iden-
tyczny obiekt powstały na wystawę Wracamy 
z Polowania, zrealizowaną w Mieszkaniu Gep-
perta. Patrycja Dąbrowska zaproponowała 
koncepcję serii mebli parkowych wykonanych 
z recyklingowych obiektów, z kolei Wojciech 
Puś i Karol Jurkanis stworzyli rodzaj podestu 
umieszczonego na najwyższym wzgórzu 
parku, z którego można było podziwiać im-
ponujący widok na budynek Wydziału Archi-
tektury, a który miał być również rodzajem 
platformy do uprawiania sportów. Ten typowo 
dizajnerski obiekt miał też inną funkcję – co 
pewien czas jego wnętrze ujawniało dźwię-
kową instalację, zagłuszającą spokój parku.

Rodzaj parkowego „mebla” stworzyły również 
Aleksandra Wałaszek i Oliwia Beszczyńska. 
Ich praca pt. PIC NIC, ogromny koc piknikowy 
stworzony z wielu starannie pozszywanych 
kawałków, była obliczona przede wszystkim 
na użytkowość. Zwyczajny materiał i pro-
sta forma, a zarazem tymczasowość tego 
obiektu sprawiły, że cieszył się on najwięk-
szym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród 
dzieci, które uczestniczyły podczas Prze-
glądu w warsztatach prowadzonych przez 
Beatę Fertałę-Harlender, Agnieszkę Ćwieląg 
i Tomasza Opanię. Dzięki umieszczeniu PIC 
NICu na wzniesieniu, można było się po nim 
turlać na sam dół, z czego korzystali również 
dorośli. Wielkie zainteresowanie wzbudził 
wśród najmłodszych performance Grupy OKO 
(w składzie: Aleksandra Grunholz, Klaudia 
Jarecka i Olga Ozierańska). Dziewczyny ubrane 
w dziwaczny strój o organicznych kształtach, 
obleczone w miękką gąbkę, która przypomi-
nała strój Sigmy i Pi z popularnego w latach 
90. programu dla dzieci, prowokowały do 
czynnego udziału w akcji. Okazało się, że 
ciekawość, jaką wzbudzało samo przebra-
nie i niemożność wejścia w jego wnętrze, 
tajemnicza forma i dziwaczny taniec, jaki 
odgrywały na terenie parku artystki, spotkały 
się z entuzjastycznym przyjęciem wśród chęt-
nych do interakcji dzieci. Podobnie zresztą 
stało się z instalacją Adriana Ziębińskiego, 
Arin One, która miała być nawiązaniem do 
pajęczej sieci przeskalowanej do ogromnych 
rozmiarów i umiejscowionej pomiędzy drze-
wami. Dorośli odbiorcy stawali się jak dzieci, 
wchodząc w zakamarki poszczególnych insta-
lacji, eksplorując jej fragmenty, tak więc każdy 
zapragnął być Ariadną próbującą rozplątać 
pajęczynę i odkryć tajemnicę jej struktury.

Podczas dziewiątego SURVIVALU nie za-
brakło również prac o szerszym kontekście,  

commentary to the entire Review. It seems 
that making the Tołpa Park the venue of the 
ninth SURVIVAL has been the best choice so 
far. The works which mostly followed the land 
art convention became part of the park space: 
walking the alleys among untamed wilder-
ness (the Tołpa Park still remains unspoilt by 
various fountains and pseudo-monuments) 
and discovering ephemeral installations was 
a special experience. The arrangement of 
the works and their placement revealed the 
artists’ relationships with the space around 
them – they did not try to dominate it or 
change it, showing works which correspond-
ed with elements of nature. The concep-
tion, which was visible in every artwork, was 
a combination of intervention in public space, 
usually perceived as an urban square, and the 
postulates voiced by the so-called Earth art-
ists in the 1960s. What SURVIVAL succeeded 
in achieving was to combine the idea of dia-
logue and the natural character of nature, 
which was arranged but not transformed. The 
effect was fluidity and permeating art and 
nature, which by the way is a perfect example 
of how to arrange urban public space. It may 
be concluded that the curators succeeded 
in achieving a similar level of interest and 
involvement as in the case of the Bródno 
Sculpture Park in Warsaw. Unfortunately, the 
whole project is ephemeral in nature and only 
one of the works was left permanently. It is 
Truth's installation, who planted a new tree 
in the park, propping it up against a concrete 
cast of the old tree which had been dug out. 
Everybody can come and find this installa-
tion, and water the new plant. [Truth's sculp-
ture was removed from the S. Tołpa Park at 
the end of September 2011, in conseguence of 
withdrawing the city of Wrocław Art Consult-
ant's permission, which had previously been 
granted – editor's note].

An interesting arrangement of tree hollows 
was done by Grzegorz Łoznikow, who inserted 
into them installations inspired by a park 
chapel. Instead of figurines of Mary, the artist 
used images of exotic animals, decorating the 
inside of the hollows and the space around 
them with trinkets and lace, which resembled 
a kitsch entourage of shrines looked after by 
elderly ladies. The charm of the work was in 
its intentional camouflage – in order to find 
the trees adorned by Łoznikow, it was neces-
sary to make an explorer’s effort, to look for 
something unknown and unsaid.

Ludomir Franczak used natural circumstances 
in order to create an artificial situation of 
interaction: he put wooden birds on a tree, 
and they would start to sing and swing when 
somebody clapped their hands. The installa-
tion seemed to mock our pseudo-romantic 
associations with parks; it could also be inter-

preted as an attempt to direct our attention 
to hardly visible fragments of the world, such 
as birds hidden among the branches. Łucja 
Grodzicka and Monika Łukowska’s sound in-
stallation True Love Stories, which used a hill 
with benches, was also romantic. Referring to 
the stereotype of a charming tryst place, they 
contrasted fragments of Adam Mickiewicz's 
letters to his beloved Maryla Wereszczaków-
na with fragments of contemporary e-mail 
messages. The effect was an interesting play 
on words and fixed patterns of ‘love’ beha- 
viours, which remain universal despite chang-
ing vocabulary. Referring to the memory of 
the place, where many similar words had 
probably been uttered, was also important. 
Memory was also the subject chosen by Alicja 
Patanowska, who used the issue of identity 
when she made viewers look into mirrors with 
an outline of Polish borders. The mirrors 
themselves turned out to be so attractive 
that they disappeared several hours after the 
opening of the Review, which could be treated 
as an ironic coming-out of the deepest layers 
of our national identity.

However, Patanowska’s installation was an 
exception in comparison with the majority of 
other realisations whose subject was unique-
ness of park space and which referred to its 
numerous uses. Flora became both an indis-
pensable element of works surrounded by it 
as well as their main subject. Such approach 
was visible in case of the works of Katarzyna 
Włodarczyk and Emilia Kal Post Impression, 
Mikołaj Smoleński and Bartosz Zieliński’s 
Weed Garden and Ewa Kubiak’s Greenhouse 
of Pain. There were also works which used 
elements of park and garden furniture: three 
raised hides were placed next to one another, 
which had been done independently by two 
artists, Piotr Macha and Tomasz Koszewnik, 
and the curator Michał Bieniek added an 
almost identical object which had been cre-
ated for the Back from Hunting exhibition 
in the Mieszkanie Gepperta gallery. Patrycja 
Dąbrowska put forward a conception of a se-
ries of park furniture made from recycled 
objects, while Wojciech Puś and Karol Jurkanis 
created a kind of a dais which they placed on 
the highest hill in the park, from which one 
could admire the impressive view of the De-
partment of Architecture building, but which 
could also be used as a platform for doing 
sport. This purely designer object had another 
feature as well – from time to time its interior 
revealed a sound installation which drowned 
out the peace of the park.

A kind of park ‘furniture’ was also cre-
ated by Aleksandra Wałaszek and Oliwia 
Beszczyńska. Their work under the title PIC 
NIC, a huge picnic blanket made from many 
smaller pieces carefully sewn together, had 

especially utilitarian functions. Ordinary fab-
ric and simple form, as well as the temporari-
ness of the object, resulted in a huge interest 
in it, especially among children who partici-
pated in the workshops organised during the 
Review by Beata Fertała-Harlender, Agniesz-
ka Ćwieląg and Tomasz Opania. Thanks to 
placing PIC NIC on a hill, it was possible to 
roll down the slope, which adults did, too. 
Huge interest was aroused among the young-
est by the performance of the OKO Group 
(consisting of: Aleksandra Grunholz, Klaudia 
Jarecka and Olga Ozierańska). The girls were 
wearing a strange costume, organic in shape 
and made of soft sponge, resembling the 
uniforms worn by Sigma and Pi from a popu-
lar programme for children from the 1990s, 
which provoked active participation in the 
performance. It turned out that the curios-
ity aroused by the costume, the impossibility 
to see what was inside, its mysterious form 
and strange dance performed by the artists, 
met with enthusiastic reception from chil-
dren who were eager to interact. It was also 
the case with Adrian Ziębiński’s installation 
Arin One, which was supposed to refer to an 
overscaled spider web placed between trees. 
Adult viewers behaved like children, entering 
every corner of the installations, exploring 
their fragments, so in the case of Ziębiński’s 
work everybody wanted to be like Ariadne 
trying to unravel the web and discover the 
secrets of its structure.

During the ninth SURVIVAL there was no 
lack of works with a wider context, which 
revealed the artists’ unusual personalities. 
The biggest names during the Review were 
Jerzy Kosałka and Dorota Nieznalska, who 
created works referring to the realities of 
Wrocław. Kosałka placed on the lawn a series 
of sculptures of geese, imitating the motif of 
disappearing under the ground and emerging 
on the surface. The sculpture Passage was 
a pastiche of Michał Potocki’s truly dramatic 
sculpture, which stands (or rather walks) in 
ul. Świdnicka and which is well-known to all 
inhabitants of Wrocław. Nieznalska made 
a reference to phrases which promoted cities 
competing for the title of European Culture 
Capital 2016: Nec temere, nec timide (‘Neither 
rashly nor timidly’ is a sentence found in 
the Gdańsk coat of arms) and Nulla ethica 
sine aesthetica (‘There is no good without 
beauty’ – the slogan of Wrocław), which she 
inscribed in metal banderols among trees. 
The ribbons promoting culture, which is sup-
posed to contribute to European integration, 
were arranged in a way which revealed the 
hypocrisy of such slogans – the sharp endings 
of the ribbons were aimed against each other 
like sword blades, which was a metaphor of 
the rivalry between the two cities, generated 
artificially by events such as ECC.
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które ujawniały szczególną osobowość twór-
cy. Największymi podczas Przeglądu były 
oczywiście nazwiska Jerzego Kosałki i Doroty 
Nieznalskiej, którzy stworzyli na potrzeby 
SURVIVALU prace nawiązujące do wrocław-
skich realiów. Kosałka umieścił na traw-
niku serię rzeźb-gęsi, imitujących motyw 
niknięcia z ziemi, a następnie wynurzania 
się na powierzchnię. Rzeźba Przejście była 
pastiszem znanej wszystkim wrocławianom, 
iście dramatycznej w swym wyrazie, rzeźby 
autorstwa Michała Potockiego, stojącej (a ra-
czej idącej) przy ulicy Świdnickiej. Nieznalska 
nawiązała do haseł promocyjnych miast 
ubiegających się o tytuł ESK 2016: Nec te-
mere, nec timide („Bez zuchwałości, ale i bez 
lęku” to sentencja umieszczona w herbie 
Gdańska) oraz Nulla ethica sine aesthetica 
(„Nie ma tego co dobre, bez tego, co pięk-
ne“ – dewiza Wrocławia), które umieściła na 
metalowych banderolach wśród koron drzew. 
Wstęgi, promujące kulturę i mające stanowić 
o integracji europejskiej, zostały jednak ze-
stawione w sposób ujawniający hipokryzję 
zawartą w tego rodzaju sloganach: ostre za-
kończenia wstęg, skierowane niczym ostrza 
mieczy przeciwko sobie, były metaforycznym 
przedstawieniem rywalizacji dwóch miast, 
generowanej sztucznie przez takie przedsię-
wzięcia jak ESK.

Indywidualny charakter miał performance Dy 
Tagowskiej, młodej wrocławskiej artystki, 
odnoszącej się w swoich pracach do mito-
logii, katolicyzmu i filozofii Carla Gustava 
Junga. Artystka nawiązała w Objawieniu 
do lokalizacji Parku Tołpy, który znajduje 
się w sąsiedztwie neogotyckiego kościoła 
(należy dodać, iż świątynia ta niegdyś była 
integralną częścią parku, zanim został on 
przedzielony na dwie części ulicą Wyszyń-
skiego w 1936 roku). Minimalistyczna makie-
ta kaplicy, o kanciastej formie przypomina-
jącej nieco kosmiczny obiekt, która stanęła 
niemal naprzeciw kościoła, była miejscem, 
w którym Tagowska, ubrana w zgrzebny strój 
skromnej pasterki, modliła się i medytowała 
w postawie klęczącej. Przechodzący obok niej 
ludzie mogli doświadczyć nastroju skupienia 
i specyficznej izolacji artystki, która stwo-
rzyła sobie w parku azyl, miejsce swoistej 

anachorezy (coś, czego nie zdołał niestety 
osiągnąć Andrzej Wasilewski, który planował 
na czas trwania SURVIVALU zamieszkanie 
na wyspie pośród zarośli, po pierwszej nocy 
jednak w tajemniczy sposób się ulotnił).

Podczas gdy Dy Tagowska swoim odosobnie-
niem pośród obserwujących ją tłumów za-
chęcała do wyciszenia i kontemplacji, Monika 
Drożynska zastosowała zupełnie odmienną 
metodę. Artystka, bazując na osobistych 
doświadczeniach wynikających z posiada-
nia dziecka i odbywania z nim codziennych 
spacerów po miejscach parkowych, zaprosi-
ła odwiedzających Park Tołpy do wspólnej 
przechadzki. Był to rodzaj performance’u, 
podczas którego artystka wraz z dzieckiem 
w wózku spacerowym krążyła z ludźmi po 
ścieżkach parkowych, rozmawiając i tematy-
zując przy okazji własne bycie mamą i kon-
wencjonalność owej roli, objawiającą się 
właśnie podczas takich, nieco nudnych, co-
dziennych rytuałów.

Kiedy w parku nastawał wieczór, w pełni 
okazałości ujawniała się, trudna do ziden-
tyfikowania za dnia, instalacja Tomasza Do-
mańskiego Wid(mo)st. Była to jedna z tych 
prac, które mogłyby zostać w parku na stałe, 
jako że w sposób niemal idealny wpisała 
się w krajobraz, a zarazem go uatrakcyjniła, 
wprowadzając ponadto intrygującą atmos-
ferę. Domański zastosował prosty chwyt, 
tworząc minimalistyczny obiekt site-specific: 
skonstruował ze sznurów światełek zarys 
mostu, łączącego ląd z wyspą znajdującą się 
na środku parkowej sadzawki. Fakt, że taki 
most mógłby istnieć naprawdę, nadawał 
pracy tym bardziej efemerycznego charak-
teru, który w zespoleniu z koncepcyjnym 
domniemaniem i niedosłownością przekazu, 

dawał pracę niebanalną, będącą rzeźbą, 
a przecież tak delikatną i ulotną.

Sztuka umieszczana w instytucjach jest, 
w gruncie rzeczy, odcięta od codziennego 
życia. Amputacja z przestrzeni publicznej 
i wygnanie sztuki w zagracony świat muzeów 
i galerii, powodują ograniczenie artystycznego 
przekazu, który staje się niejasny i dostępny 
tylko dla uprzywilejowanych grup. Natomiast 
sztuka wystawiana na ulicy, w otwartej prze-
strzeni, wkraczając w codzienność, zaprzecza 
swojej elitarności. Wydaje się, iż celem SU-
RVIVALU jest nie tylko udostępnianie sztuki, 
ale i próby zastosowania jej po to, aby przy-
wracać pamięć o miejscach poprzez wkrocze-
nie w ich zastany obraz. Zmiana perspektywy 
dzięki przeniesieniu punktu ciężkości z funk-
cjonalności danej przestrzeni na jej właściwo-
ści czysto estetyczne i historyczny kontekst 
sprawiają, że odbiorca może zobaczyć nie 
tylko samą sztukę, ale właśnie poprzez jej 
pryzmat, ujrzeć dane miejsce. Tegoroczny 
pokaz w Parku Tołpy ujawnił ogromny po-
tencjał przestrzeni przy ulicy Wyszyńskiego, 
która może być nie tylko miejscem spotkań 
starszych pań i matek z dziećmi, ale również 
miejscem z potencjałem kulturotwórczym. 
Proces dostrzeżenia właściwości parku oparł 
się na prostych mechanizmach stosowanych 
również w poprzednich edycjach: zwrócenie 
uwagi na obszary miasta, do których jeste-
śmy zbyt mocno przyzwyczajeni, aby widzieć 
w nich coś więcej niż szarą przestrzeń. Porów-
nując tegoroczny SURVIVAL do poprzednich 
Przeglądów, wydaje się, że wyszedł on już 
daleko poza ideę „przetrwania”, a wkroczył 
o wiele dalej, na obszar, który być może zwia-
stuje szerszy dialog z kontekstem oraz posze-
rzony zakres widzenia i partycypacji w sztuce 
w kolejnym wydaniu, już za rok.

The performance of Dy Tagowska, a young 
artist from Wrocław who includes in her 
artworks elements of mythology, Catholicism 
and Carl Gustav Jung’s philosophy, had an 
individual character. In Revelation, the artist 
referred to the location of the Tołpa Park near 
a neo-gothic church (the temple used to be an 
integral part of the park before it was halved 
by ul. Wyszyńskiego in 1936). A minimalist 
scale model of an angular chapel, resembling 
somewhat a space object, was assembled 
almost in front of the church. In this place 
Tagowska, wearing coarse clothes of a mod-
est shepherd, knelt to pray and meditate. 
Passers-by could feel the atmosphere of 
concentration and the artist’s peculiar iso-
lation, who managed to find refuge in the 
park, a kind of anachoresis (something that 
Andrzej Wasilewski – who was planning to 
live on an island among bushes during the 
Review, but disappeared mysteriously after 
the first night – failed to achieve).

While the secluded Dy Tagowska encour-
aged the crowd of people who were watching 
her to calm down and contemplate, Monika 
Drożyńska used an entirely different method. 
The artist drew on her experience of having 
a baby and taking daily walks in parks and 
invited visitors to the Tołpa Park for a stroll. 
It was a kind of performance during which the 
artist and her baby in a pram walked the park 
alleys, talking to people about being a mother 
and discussing the conventionalism of this 
role, which is revealed during such slightly 
boring daily rituals.

When it was getting dark in the park, Tomasz 
Domański’s installation Ghost Bridge, barely 
visible during the day, could be seen in all its 
splendour. It was one of those works which 
could permanently stay in the park because 
it matched its surroundings in a perfect way 
and at the same time made them look more 
attractive, creating an intriguing atmosphere. 
Domański used a simple trick, creating a mini-
malist, site-specific object: he built an outline 
of a bridge from strings of lights, which con-
nected the mainland with a small island in the 
middle of the park pond. The installation’s 
character was even more ephemeral because 
such a bridge could exist in reality, which, to-
gether with conceptual supposition and non-
literal message, resulted in an original art-
work, a sculpture, but so fragile and elusive.

Art placed in institutions is in fact cut off from 
everyday life. Amputation from public space 
and forcing art into exile to the cluttered 
world of museums and art galleries make 
art’s message weaker, ambiguous and avail-
able only to privileged groups. However, art 
shown in the street, in an open space, enters 

the daily life and denies its elitism. It seems 
that SURVIVAL’s aim is not only to make art 
more available, but also to use it to bring 
back the memory of a place by transforming 
their traditional image. Changing perspective 
through shifting the centre of gravity from the 
functionality of a given space to its purely es-
thetic features and historical context enable 
the viewer to see not only art, but the place 
from the angle of the art. This year’s display 
in the Tołpa Park revealed a huge potential 
of the venue, which could be not only a meet-
ing place for elderly ladies and mothers with 
children, but may as well become a place with 
cultural potential. The process of discern-
ing the properties of the park was based on 
a simple mechanism which had already been 
used during the previous editions: directing 
attention to those parts of the city which we 
are too used to to see more in them than just 
a grey space. Comparing this year’s SURVIVAL 
to previous Reviews, it seems it has gone far 
beyond ‘survival’, which may herald a wider 
dialogue with context as well as a broader 
field of vision and participation in art in the 
next edition, in one year’s time.

[  TEKSTY /  TEXTS  ]

[  TEKSTY /  TEXTS  ]

Magdalena Zięba – historyczka sztuki i filolożka. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Stu-
diów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie doktorantka w Instytucie Historii Sztuki 
UWr. Publikowała w Archivolcie, Arteonie, EXIT, OBIEGU, Notesie na 6 Tygodni. Zajmuje się krytyką sztuki 
i działalnością kuratorską. Miłośniczka słownego fetyszyzmu i artystycznego minimalizmu. Jej zaintereso-
wania obejmują sztukę najnowszą – jej status koncepcyjny oraz sposoby odbioru.

Magdalena Zięba – art historian and philosopher. Graduated from the Interdepartmental Individual Studies 
in the Humanities at the University of Wrocław. At present she is a PhD student at the Institute of History 
of Art at the University of Wrocław. She has written texts for Archivolta, Arteon, EXIT, OBIEG, Notes na 6 Ty-
godni. She deals with art criticism and curating. An aficionado of verbal fetishism and artistic minimalism. 
She is interested in the most modern art – its conceptual status and ways of reception.
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MARCIN DRABEK [MD]: Nasza dyskusja nosi 
roboczy tytuł Wojna o miasto. W tej chwili 
nie wiemy, czy taka wojna rzeczywiście ma 
miejsce, jakie są strony konfliktu i o co się 
walczy. To jest punkt wyjścia, metafora, 
z którą zaproszeni goście mogą się nie zgo-
dzić. Zacznijmy zatem od ustalenia najważ-
niejszych pojęć. Czym jest wandalizm? W ja-
kich kategoriach możemy go postrzegać?
 
KATARZYNA KAJDANEK [KK]: By mówić 
o wandalizmie, jako socjolog najpierw powin-
nam uporać się z potocznym wyobrażeniem 
tego, kim jest wandal i czym jest wandalizm. 
Będzie to o tyle łatwe, że do pewnego stopnia 
podzielamy tu chyba wspólny punkt widzenia. 
Wyobrażamy sobie zapewne młodzieńca, 
powiedzmy w wieku lat 17, znajdującego się 
w grupie podobnych młodzieńców, których 
celem (choć tutaj właściwie zakładamy świa-
dome działanie) jest zniszczenie jakiegoś 
wspólnego dobra. Gdy widzimy nową ławkę, 
która dopiero została zamontowana i na-
stępnego dnia jest już połamana, albo gdy na 
odremontowanej ścianie po pewnym czasie 
odnajdujemy jakieś bazgroły, od razu myśli-
my, że zrobił to jakiś wandal. Tak mniej więcej 
w potocznym wyobrażeniu jawi się wanda-
lizm i osoba, która to zjawisko uosabia. 

Moje stanowisko jest trochę idealistyczne. 
Gdy próbuję głębiej zastanowić się nad zjawi-
skiem wandalizmu, to wydaje mi się, że jest 

zentowanie owych form twórczości, z drugiej 
strony ich dokumentację, ponieważ mają 
one zwykle charakter efemeryczny. W związ-
ku z tym sama baza fotograficzna projektu 
zawiera kilka tysięcy zdjęć obiektów, które 
zaliczamy właśnie do „niewidzialnego mia-
sta” – wykonanych własnym sumptem ulep-
szeń i upiększeń architektonicznych, komu-
nikacyjnych, czy funkcjonalnych. Są to formy 
amatorskie, często nieprofesjonalne, a przy 
tym mogące łatwo zostać uznane za staro-
modne i kiczowate. Wśród tej „spontanicznej 
aktywności twórczej” istnieją realizacje, które 
przez władze miasta są uznawane za akty 
wandalizmu – a przynajmniej stanowią taką 
ingerencję w przestrzeń miejską, że stają się 
niemile widziane. Przyznam od razu, że nie 
ośmieliłbym się ich tak nazwać. Swoją drogą, 
badania były też prowadzone w okolicy parku, 
w którym się znajdujemy i nic z tej aktywności 
twórczej nie można łatwo zakwalifikować 
jako akty wandalizmu. 
 
MD: Czy realizacje, o których mówisz, posia-
dają jedynie charakter lokalny? W jaki spo-
sób wiążą się z wizerunkiem nowoczesnego 
miasta?
 
PJF: One niewątpliwie nie mieszczą się w es-
tetyce globalnej, globalnej standaryzacji, któ-
ra obejmuje współczesne miasta. I to przede 
wszystkim różni je od wizji władz, zresztą 
nie tylko władz, prezydentów miast, różnych 

on widomym znakiem tego, że coś jest nie tak 
z miastem. I to miastem rozumianym dwoja-
ko: jako przestrzeń fizyczna oraz przestrzeń 
społeczna. Jest coś nie w porządku zarówno 
z tkanką materialną, jak i grupą społeczną, 
która to miasto tworzy. Mam nadzieję – i to 
jest ten wątek idealistyczny – że skoro jest 
„coś nie tak”, to da się to po pierwsze zdia-
gnozować, a po drugie, coś z tym zrobić. 
Przypomina mi się dialog z Mrocznego rycerza 
Christophera Nolana, w którym Alfred wyja-
śnia Bruce’owi Wayne’owi poczynania Jokera: 
„Wiesz, na świecie są ludzie, którym zależy 
na tym, by widzieć jak świat płonie. I nic wię-
cej”. Być może ja wyobrażam sobie, że da się 
coś zrobić, a są ludzie, którzy po prostu chcą 
widzieć jak świat płonie. I tyle.

 
PIOTR JAKUB FEREŃSKI [PJF]: Mam problem 
z tą kategorią. Kiedy mówimy o wandali-
zmie, to mówimy o aktach zniszczenia, a gdy 
mamy do czynienia z grafiką czy muralami, 
to mówimy już o sztuce, czy ubran art. Sam 
wandalizm jest za każdym razem ex defini-
tione niszczący. Wszystko zależy od sposobu, 
w jaki potraktujemy konkretne działania. 
W tym kontekście interesujące są badania 
wykonywane w ramach projektu Niewidzial-
ne miasto. Projekt ten został zainicjowany 
kilka lat temu przez poznańskich socjologów 
i dotyczy przede wszystkim spontanicznych 
form aktywności twórczej w dużych polskich 
miastach. Z jednej strony ma na celu zapre-

WOJNA O MIASTO. DEBATA O WANDALIZMIE W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ

debatę poprowadził :  M a r c i n  D r a b e k

MARCIN DRABEK [MD]: The working title of 
our debate is War for the City. At the mo-
ment we do not know if such a war is really 
going on, who the sides of the conflict are 
and what they are fighting for. It is a starting 
point, a metaphor, and the guests may not 
agree with it. So let’s start with defining the 
most important terms. What is vandalism? 
In what categories can it be perceived?
 
KATARZYNA KAJDANEK [KK]: In order to talk 
about vandalism, as a sociologist I must first 
deal with the every-day perception of who 
a vandal is and what vandalism is. I think it 
should be easy since, to a certain extent, we 
share a common point of view. We picture 
a young man, say 17 years of age, in a group 
of similar youths whose aim (although we 
may assume – deliberate action) is to destroy 
some common good. When we see a new 
park bench which has just been installed, and 
on the following day it is broken, or a newly-
renovated wall covered with scribbles after 
some time, our first thought is that a vandal 
did it. That is how vandalism and the person 
who personifies it are commonly perceived.

My stance is a bit idealistic. When I try to 
think more deeply about the phenomenon of 
vandalism, it seems to me that it is a visible 
sign that something wrong is going on with 
the city. The city which is understood in two 
ways: as physical space and social space. 

includes several thousand objects belonging 
to the ‘invisible city’ – architectural, com-
municational or functional improvements 
and adornments done at one’s own expense. 
These are amateur forms, unprofessional, 
easily considered kitsch or old-fashioned. 
Among this ‘spontaneous artistic activity’ 
there are realisations considered vandalism 
by city authorities – or at least constituting an 
intervention in urban space which is frowned 
upon. I must add that I would not dare call 
them so. By the way, there were studies done 
in the proximity of the park where we are now 
and none of these artistic activities could eas-
ily be classified as vandalism.
 
MD: Do these realisations have only local 
character? How are they connected with the 
image of the modern city?
 
PJF: Beyond doubt they are outside the global 
esthetics, global standardisation which in-
cludes modern cities. And this is what makes 
them different from the authorities’ vision, 
and not only theirs, but also the vision of vari-
ous institutions and administrative bodies. 
We also perceive modern cities differently. In 
our opinion, there is no place in the modern 
city for many objects which we come across 
every day. In this sense, they are ‘invisible’. 
But the point is that the city is made up from 
people, its inhabitants, and we tend to forget 
about it. What constitutes the city is a peculiar  

There is something wrong both with the 
material tissue and the social group which 
constitutes the city. I hope – and this is this 
idealistic thread – that if there is ‘some-
thing wrong’, it may be first diagnosed and 
then something can be done about it. I re-
member a dialogue from Christopher Nolan’s 
Dark Knight, in which Alfred uses the fol-
lowing words to explain Joker’s actions to 
Bruce Wayne: ‘Some men aren’t looking for 
anything logical (...) Some men just want to 
watch the world burn’. Maybe I am imagining 
that something can be done while there are 
people who simply want to watch the world 
burn. And that’s it.

 
PIOTR JAKUB FEREŃSKI [PJF]: I have a prob-
lem with this category. When we are talk-
ing about vandalism, we are talking about 
destruction, but when we are dealing with 
graphics or murals, we refer to it as art, or 
urban art. Vandalism itself is always ex defi-
nitione destructive. It all depends on how 
we treat a given action. In this context, the 
studies conducted as part of the Invisible City 
project seem interesting. The project was 
launched several years ago by sociologists 
from Poznań who investigated primarily 
spontaneous art forms in big Polish cities. On 
the one hand, it was supposed to present 
these art forms, on the other – to docu-
ment them because their character is usu-
ally ephemeral. Therefore the photo database 
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The debate was moderated by  M a r c i n  D r a b e k
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Krzysztof Dobrowolski – doktorant 
w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, związany z Fundacją WRO. 
Zajmuje się problematyką sztuki nowych 
mediów, performance’u i miasta.

Piotr Jakub Fereński – adiunkt w Instytucie 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką 
teorii kultury, sztuki i fotografii. Uczestniczy 
w projekcie Niewidzialne Miasto.

Katarzyna Kajdanek – doktor nauk 
społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie 
Socjologii Miasta i Wsi. Zajmuje się 
problematyką urbanizacji, przemianami 
przestrzeni i funkcji centrum miast oraz 
przedmieść, podmiotowością społeczności 
lokalnych.

Krzysztof Dobrowolski – PhD student in the 
Institute of Cultural Studies at the University 
of Wrocław, connected with the WRO 
Foundation, interested in new media art, 
performance and the city.

Piotr Jakub Fereński – assistant professor at 
the Institute of Cultural Studies in Wrocław, 
investigates the philosophy of culture, art 
and photography, participates in the Invisible 
City project.

Katarzyna Kajdanek – Doctor of Social 
Sciences, assistant professor at the Institute 
of Sociology at the University of Wrocław 
in the Department of Urban and Rural 
Sociology, interested in issues connected 
with urbanization, social changes and the 
functions of the city centre and the suburbs, 
the subjectivity of local communities.
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instytucji i ciał administracyjnych. My także 
inaczej widzimy nowoczesne miasta. Według 
nas w nowoczesnym mieście nie ma miejsca 
na wiele obiektów, które spotykamy na co 
dzień. W tym sensie są one „niewidzialne”. 
Chodzi o to, że miasto tworzą jednak ludzie, 
jego mieszkańcy, a o tym często dzisiaj się 
zapomina. To, co stanowi miasto, to swoisty 
splot podzielanych przez owych mieszkańców 
praktyk i przekonań, które łączą się z pew-
nymi symbolami i wartościami. Jest to coś, 
co wypełnia miasto, buduje jego wizualny 
charakter.

W tej chwili, kiedy mówi się o przestrzeniach 
miejskich często nawiązuje się do koncepcji 
demokracji Chantal Mouffe mówiącej o tym, 
że demokracja to nie konsens i rozwiązania, 
lecz że demokracja posiada charakter agonal-
ny („agonalny” w sensie greckiej etymologii 
tego słowa), czyli mamy do czynienia ze spo-
rem o przestrzeń. Myślę, że to, co się ujawnia 
w napięciu między nowoczesnym miastem, 
jakie chcemy widzieć, a tymi zjawiskami, jakie 
odkrywamy w ramach projektu Niewidzialne 
Miasto to właśnie owo napięcie czy rodzaj 
sporu o przestrzeń publiczną.

MD: Zjawisko wandalizmu łączy się twoim 
zdaniem ze zjawiskiem konfliktu.
 
PJF: Z kategorią konfliktu. Lokowałbym je 
gdzieś na przecięciu konfliktów. Jak twierdzi 
wspomniana Chantal Mouffe, demokracja po-
lega na zaangażowaniu coraz większej liczby 
aktorów, i w mieście mamy do czynienia z tym 
samym. Ludzie, którzy są twórcami obiektów, 
które zaliczamy do „Niewidzialnego miasta” 
po prostu wchodzą w tę przestrzeń publiczną, 
stają się stronami tego sporu.
 
MD: Czasami jako taka strona mniej wygod-
na, uwierająca...
 
PJF: I wtedy pojawia się określenie w stosun-
ku do tych form twórczości: „wandalizm”.
 
KRZYSZTOF DOBROWOLSKI [KD]: Mówienie 
o twórczości artystycznej w kontekście wan-
dalizmu jest bardzo mocnym określeniem, 
ponieważ wandalizm oznacza niszczenie 
dobra wspólnego, podlegające karze. Dla mnie 
aspekt kary czy konsekwencji jest bardzo 
istotny, ponieważ interwencje artystyczne 
podejmowane w przestrzeni publicznej czy 
w mieście jako takim – rozumianym jako 
bardzo złożony kompleks, różnorodny, ale 
w jakiś sposób koherentny – zawsze wiążą się 
z jakąś potrzebą manifestacji. A często jest 
to działanie nielegalne, a więc podlegające 
karze. Konsekwentnie jest to coś sprzecznego 
z prawem bądź ustanowionym porządkiem. 
Bardzo istotnym kontekstem byłyby tu in-
stytucje, ale równie istotne jest to, kto po-

bardzo wiele, a tym samym istnieje wiele 
wersji z pozoru tych samych miast. I dla tych 
różnych grup, choćby to były władze miasta, 
co innego będzie sztuką, zjawiskiem, błogo-
sławieństwem, a co innego wandalizmem.
 
MD: Możesz podać jakiś przykład?
 
KK: Znam taki jeden z ulicy Ptasiej na Nad-
odrzu, gdzie w ramach pewnej inicjatywy 
artystycznej – zresztą w kooperacji z Info-
punktem Nadodrze i rozmaitymi podmiota-
mi artystycznymi, które tam na Nadodrzu 
działają – zbudowano scenę z palet EURO. 
Na tej scenie odbyło się jakieś przedsta-
wienie, dzieciaki się bawiły, wszyscy byli 
bardzo szczęśliwi, bo tam właściwie nic się 
nie dzieje. Jednak zaraz po weekendzie, kiedy 
ten event się zakończył, przyjechali panowie 
z miasta i tę scenę z palet rozebrali. Oka-
zało się, że scena zagraża bezpieczeństwu 
dzieci, jest niezdrowa i łamie wszelkie prze-
pisy. Można by tę historię tutaj zostawić, ale 
podrążmy ją. Co w takiej sytuacji było wan-
dalizmem? Czyje zachowanie było wandali-
zmem? Po czyjej stronie stało tutaj prawo? 
Czy naprawdę trzeba było tę scenę demonto-
wać? Kto dopuścił się aktu wandalizmu i na 
czym? Można powiedzieć, że ktoś mógłby 
sobie wbić drzazgę w kolano, albo mogłoby 
się wdać jakieś zakażenie. Oczywiście tak, ale 
jak mamy w takiej sytuacji zmierzyć wartość 
tego, że nagle dzieciaki się spotkały i mogły 
coś zrobić razem wobec tego, że było to za-
grożenie jakiegoś rodzaju dla nich samych. 
Tak naprawdę te akty wandalizmu mogą do-
tyczyć bardzo różnych rzeczy, bo to może być 
oczywiście „gwałt” na estetyce miasta, że 
mamy nową piękną fasadę budynku i ona zo-
staje zamalowana, zniszczona, mamy ławki 
na których się wygodnie siedzi, kubły, które 
spełniają swoje funkcje, lampy, które dobrze 
świecą i one zostają zniszczone. Mamy dwo-
rzec, który jest użyteczny, z którego możemy 
korzystać i taki, na który strach wejść. Ale 
może to również być ład, do którego nie 
potrzeba przestrzeni, ale ludzi. Czyli mamy 
jakąś sympatię dla ludzi, których mamy 
wokół, mamy jakąś więź, którą możemy 
stworzyć, więź, która w pewnym sensie jest 
niematerialna, a która przyjmuje choćby for-
my takiego przedstawienia na tych nieszczę-
snych paletach. Jak tych palet zabraknie, 
chociaż one są bzdurą, są tak naprawdę bez 
znaczenia, w tym sensie jest to zamach na 
to, co się udało zrobić, co się udało osiągnąć 
w sensie społecznym, udało się doprowadzić 
do jakiegoś spotkania, współpracy, fajnego 
spędzenia czasu itd. Ludzie, którzy nie za-
wsze się lubią, nagle robią coś razem i o to 
właśnie chodzi, a ktoś podejmuje decyzję, 
że to jest nielegalne, niewłaściwe. Dla mnie 
to jest wandalizm na tkance społecznej, na 
jakimś społecznym działaniu.

dejmuje decyzję o zrealizowaniu pewnej akcji, 
podjęciu pewnego działania czy realizacji 
pewnego obiektu, ingerencji w przestrzeń, 
a kto decyduje o tym, że jest to takie bądź 
inne, że należy określić to mianem wybryku 
chuligańskiego, mianem wandalizmu i ewen-
tualnie ścigać kogoś i go za to ukarać.

Można się tu odwołać do bardzo konkretnych 
przykładów z historii całkiem niedawnej 
sztuki, gdyż ta wojna o miasto toczy się od 
bardzo długiego czasu, od spalenia Rzymu 
i przejawia się w coraz bardziej wywrotowych 
tendencjach, np. z początku wieku czy z dwu-
dziestolecia międzywojennego. Warto jednak 
powiedzieć także o bardzo współczesnych 
przykładach. Dla mnie kontekstem rozważań 
o wandalizmie może być praca Supergrupy 
Azorro, której członkowie zawsze zadawa-
li niezwykle podstawowe pytania. Jednym 
z tych pytań jest: czy artyście wolno wszyst-
ko? I film Azorro Czy artyście wolno wszystko? 
polega na tym, że artyści dokumentują siebie 
chodzących po Warszawie, robiących rzeczy 
nielegalne, za które mogliby zostać ukarani co 
najmniej mandatem. Są to wybryki chuligań-
skie, kiedy np. plują z mostu na samochody, 
sikają pod drzewami w parku, gwiżdżą na 
dziewczęta przed sklepem, straszą zwierzęta 
albo mażą po plakatach reklamujących wy-
stawę Andy’ego Warhola. Właśnie tutaj poja-
wia się to pytanie czy artyście wolno wszystko 
i dlaczego. Ponieważ każda interwencja, która 
powoduje pewną dyskusję, jakąś reakcję, jest 
cenna. Jak mówi Banksy: jesteśmy atakowani 
różnymi komunikatami z billboardów czy 
autobusów i generalnie są to legalne formy 
ataku. My mamy mury, możemy wziąć odwet. 
Byłoby to właśnie działanie reakcyjne.
 
MD: W waszych wypowiedziach pojawiło się 
dość uprawnione skojarzenie z konfliktem 
społecznym. Katarzyno, nurtuje mnie to, co 
powiedziałaś na początku dyskusji, a więc że 
wandalizm jest symptomem, oznaką pewne-
go problemu. Na czym on polega?
 
KK: Zanim spróbuję odpowiedzieć na Twoje 
pytanie, odniosę się do tego, co powiedzieli 
Krzysztof i Piotr. Wydaje mi się, że nasza 
trudność w mówieniu o tym, gdzie zaczyna się 
wandalizm i dlaczego ta granica jest trudna 
do wyznaczenia, związana jest z tym, że nie 
mamy do czynienia z jakimś jednym, postrze-
ganym i doświadczanym przez wszystkich 
jednakowo miastem. Nawet Wrocław nie jest 
takim „jednym miastem”. Każdy z nas ma 
w pewnym sensie swoje miasto, a gdy znaj-
dziemy ludzi do nas podobnych, to będziemy 
mieć swoje miasta w sensie grupowym. Jeżeli 
spojrzymy na przestrzeń z tej perspektywy, 
to nagle okazuje się, że tych ludzi zaanga-
żowanych, grup interesu, czy grup społecz-
nych (jakkolwiek je nazwiemy) w mieście jest 

combination of practices and beliefs shared 
by its residents, which are connected with cer-
tain symbols and values. It is something that 
fills up the city, builds its visual character.

Nowadays, when talking about urban spaces, 
Chantal Mouffe’s conception of democracy is 
frequently referred to. It says that democracy 
is not a consensus and solutions but it has 
agonistic character (‘agonistic’ in the Greek 
etymology of the word), i.e. we are dealing 
with a conflict over space. I think that what 
emerges from the tensions between the 
modern city which we want to see and the 
phenomena we discovered during the Invis-
ible City project is a kind of conflict over public 
space.

MD: In your opinion, the phenomenon of 
vandalism is connected with the phenom-
enon of conflict.
 
PJF: With a category of conflict. I would place 
it somewhere at the intersection of conflicts. 
As Chantal Mouffe claims, the idea of democ-
racy is to involve more and more actors, and 
that is what we are dealing with in the city. 
The people who are the authors of objects in-
cluded in the Invisible City are simply entering 
public space, becoming a side of this conflict.
 
MD: Sometimes an uncomfortable, thorny 
side…
 
PJF: And that is when a description of such 
forms emerges: ‘vandalism’.
 
KRZYSZTOF DOBROWOLSKI [KD]: Speaking 
of artistic actions in the context of vandal-
ism is very bold because vandalism means 
destruction of common good, which is pun-
ishable. For me, the aspect of punishment 
or consequences is very important because 
artistic interventions in public space or the 
city – defined as a very elaborate, diversified, 
but somehow coherent complex – are always 
connected with some form of manifesta-
tion. And often it is an illegal action, liable to 
punishment. Consequently, it is something 
against the law or the imposed order. Institu-
tions provide a very important context, but 
equally important is who takes the decision 
to carry out a certain action, take up a certain 
activity or assemble a given object, to inter-
fere with space, and who decides whether it 
should be described as an act of hooliganism, 
vandalism and whether somebody should be 
persecuted or punished for it.

We can refer here to very specific examples 
from the history of very recent art because 
this war has been going on for a very long 
time, since Rome was burnt, and manifests 
itself in increasingly more subversive tenden-

cies, for example from the beginning of the 
century or the interwar period. It is worth 
mentioning very recent examples though. For 
me, a context for discussion can be provided 
by the Supergrupa Azorro, whose members 
have always asked very basic questions. One 
of such questions is, should an artist be al-
lowed to do everything? The idea of Azorro’s 
film Should an Artist be Allowed to Do Every-
thing? is based on the artists walking around 
Warsaw and doing illegal things for which 
they could be fined, to say the least. They 
commit acts of hooliganism when they spit 
on cars from a bridge, piss in the park, wolf-
whistle at girls, scare animals or scribble on 
posters advertising Andy Warhol’s exhibition. 
That is where a question emerges, should 
artists be allowed to do everything and why? 
Because any intervention which stimulates 
discussion, provokes a reaction, is valuable. 
As Banksy says: we are attacked by various 
messages from billboards or buses and gener-
ally they are legal forms of attack. We have 
walls, we can take revenge. That would be 
reactionary act.
 
MD: In what you say, there is a quite justified 
association with social conflict. Katarzyna, 
I’ve been thinking about what you said at the 
beginning of the discussion, that vandalism 
is a symptom of a certain problem. What is 
this problem?
 
KK: Before I answer your question, I would 
like to refer to what Krzysztof and Piotr said. 
I think that our difficulty in defining where 
vandalism starts and why this boundary is 
hard to identify stems from the fact that 
we do not deal with one city which would be 
perceived and experienced in an identical way 
by everybody. Even Wrocław is not such ‘one 
city’. Each of us has, in a sense, their own city, 
and when we find people similar to us, we 
have our city as a group. If we look at space 
from this perspective it suddenly turns out 
that there are many involved people, inter-
est groups, social groups (whatever we call 
them) and thus there are numerous versions 
of what seems to be the same city. And for 
those groups, e.g. the city authorities, differ-
ent things will be art, blessing, different – 
vandalism.
 
MD: Could you give an example?
 
KK: I know one such example from ul. Ptasia 
in Nadodrze, where as part of an art initia-
tive – in cooperation with Infopunkt Nadodrze 
and various art institutions which operate 
there – a stage was built from EURO pallets. 
There was a play put up on the stage, kids had 
fun, everybody was happy because normally 
there is nothing going on there. However, just 
after the weekend, when the event was over, 

some men came from the city and dismantled 
the stage. It turned out that the stage posed 
a threat to children’s safety, was unhealthy 
and generally against all regulations. We 
could leave the story here, but let’s follow it. 
What was vandalism in this situation? Whose 
behaviour was vandalism? On whose side was 
the law? Was it really necessary to dismantle 
that stage? Who committed an act of vandal-
ism and why? We may say that somebody 
could get a splinter in their knee and there 
could be an infection. Yes, of course, but how 
is it possible to measure the value of the 
kids meeting and doing something together 
against this kind of threat to their health? 
Actually, acts of vandalism can be connected 
with different things; they can be against 
the esthetics of the city, when a beautifully 
renovated façade is painted over, when com-
fortable park benches, useful litter bins or 
street lamps are destroyed. There are railway 
stations which we like using often and ones 
we are afraid to enter. But they can also be 
against order, which needs not space but 
people. So we have a liking for people who are 
around us, we have a bond which is in a way 
immaterial, but which can take on the form 
of such kids’ play on those EURO pallets. If 
those pallets are taken away, even though 
they do not really matter, they are meaning-
less, in a sense it is an attack on what has 
been done, what has been achieved in the 
social sense, that a meeting was possible, co-
operation, spending time together etc. People 
who may not like each other so much sud-
denly do something together and somebody 
deems it illegal, inappropriate. For me, this 
is vandalism of social fabric, of social activity.

MD: Thus it is a kind of institutional vandal-
ism, where the city officials destroy some-
thing which has been achieved without them. 
But are you really sure that this object was 
safe?

KK: Maybe my defense of this phenomenon 
is a bit naïve. But what could have happened? 
The stage was 0.5m high. Somebody could 
get a bruise or a splinter. But I am sure that 
the kids would be so happy that they would 
run to the parents together, or hope the cut 
would heal itself. Something good happened 
in this yard, so euphoria and endorphins 
would do the work and nobody would care.

PJF: Probably you are right, but on the other 
hand we know that acts of vandalism are 
something against the code of law. I remem-
ber when we conducted interviews with mem-
bers of the municipal police, an institution 
which is responsible for law and order and 
which has instruments to execute it. The offic-
ers were interested first of all whether the ob-
jects we showed to them were in compliance 

[  TEKSTY /  TEXTS  ]

[  TEKSTY /  TEXTS  ]



SURV. 9  |  99

98  |  SURV. 9

MD: Jest to zatem coś w rodzaju „wanda-
lizmu instytucjonalnego”, gdzie urzędnicy 
miejscy niszczą coś wypracowanego bez ich 
udziału. Jednak czy rzeczywiście ten obiekt 
nikomu nie zagrażał?

KK: Być może moja obrona tego zjawiska 
jest cokolwiek naiwna. Lecz co tak naprawdę 
mogło się stać? Scena miała pół metra wy-
sokości. Ktoś mógłby sobie najwyżej nabić 
guza, wbić drzazgę. Jestem przekonana, że 
mimo tego dzieciaki byłyby tak szczęśliwe, 
że jedno z drugim pobiegłoby do mamy, albo 
przyłożyłoby babkę, licząc na to, że rana 
sama się zagoi. Na tym podwórku wydarzyło 
się coś fajnego, więc zadziałałyby euforia 
i endorfiny, i nikt by się jakimś rozcięciem nie 
przejmował.

PJF: Zapewne tak, ale z drugiej strony wiemy 
dobrze, że akty wandalizmu są po prostu 
czymś niezgodnym z kodeksem prawnym. 
Pamiętam, że kiedy przeprowadzaliśmy wy-
wiady z przedstawicielami Straży Miejskiej, 
instytucji, która odpowiada za ład i porządek, 
a na dodatek posiada instrumenty do jego 
egzekwowania, to funkcjonariuszy intereso-
wało przede wszystkim to, czy pokazywane 
im obiekty są zgodne z prawem. Wyobraźcie 
sobie państwo boczną uliczkę, której na-
wierzchnia uległa znacznej korozji i teraz 
jest w niej ogromna wyrwa. Ktoś tę dziurę 
utwardził zużytymi oponami, bo inaczej nie 
dałoby się tamtędy przejechać. Była to re-
alizacja kreatywna i całkowicie bezpieczna. 
Natomiast strażnika miejskiego interesowało 
przede wszystkim to, czy aby nie jest to droga 
publiczna i czy nie należałoby przeprowadzić 
interwencji, bo być może mamy tu do czynie-
nia z samowolą budowlaną.

Zarówno ten przykład, jak i historia opowie-
dziana przez Kasię, są dla mnie znakomitymi 
ilustracjami problemu dyscyplinowania mia-
sta i jego mieszkańców. Istotne jest to, że 
z jednej strony mieszkańcy miasta próbują 
tę przestrzeń w jakiś sposób przechwytywać, 
choćby przez chwilę zmieniać ją zgodnie ze 
swoimi potrzebami, reorganizować. Jednak 
z perspektywy władz jest to po prostu przy-
właszczenie owej przestrzeni i tutaj reakcja 
jest natychmiastowa. Dotyczy to najróżniej-
szych miejsc. Jeśli rozejrzymy się uważnie, 
to całe miasto jest systemem wizualnych 
zakazów, rozmaitych znaków, które mówią 
nam co mamy robić i gdzie. Znaków, które 
ustalają normy naszych zachowań: np. w ja-
kich miejscach możemy pić piwo, a w jakich 
nie, gdzie możemy postawić samochód, 
a gdzie nie, gdzie możemy jeździć rowerem, 
a gdzie nie możemy... Niektóre z naszych 
zachowań mogą być w tym kontekście od-
czytywane jako akty wandalizmu i zostać 
ukarane grzywną.

główny konserwator wraz z tabunem histo-
ryków sztuki, którzy dokonali tych wszelkich 
badań i podjęli tę decyzję, dokonują jakiegoś 
aktu wandalizmu na społecznym wyobra-
żeniu tego, jak dworzec powinien wyglądać. 
Ludzie czują się oszukani ze względu na to, 
że pierwsze wizualizacje były inne. Lecz gdy 
spojrzymy na to z perspektywy oficjalnej po-
lityki miasta, to jest to coś, z czego powinni-
śmy być absolutnie dumni, a projekt ten stoi 
w jednym szeregu z remontem Hali Stulecia.
 
MD: Jak dotąd zapominamy o jednym, istot-
nym wymiarze wandalizmu. Mówimy cały 
czas o obiektach, które są „dodane”, nie 
przystają do wyobrażeń na temat ładu prze-
strzennego w mieście, a zapominamy o ta-
kich działaniach, które najczęściej kojarzą 
nam się z wandalizmem, a więc destrukcji 
oraz niszczeniu.

KD: Dla mnie najbardziej interesujące są 
takie akty destrukcji, które czemuś służą, są 
pewnego rodzaju manifestacją. Tak jak dzia-
łania grupy Wojna, którą gościliśmy dwa lata 
temu na Biennale WRO. Członkowie grupy 
zostali niedawno zamknięci na wiele miesięcy 
w areszcie w Sankt Petersburgu, ponieważ 
dokonali akcji Przewrót pałacowy, która mia-
ła na celu zwrócenie uwagi na konieczność 
reform w milicji. Artyści przewrócili radiowóz 
i zrobili to tak, że znajdujący się w środku mi-
licjanci nie mogli się z niego wydostać. Zrobili 
to pod jedną z głównych komend FSB. Oprócz 
tego, używając zapięć do rowerów, zamknęli 
na dłuższy czas w tymże budynku grupę mi-
licjantów. Potem przez dwa miesiące, nim ich 
aresztowano, wydzwaniali do poszukujących 
ich śledczych, nagrywali te rozmowy i umiesz-
czali je w internecie. To jest akt wandalizmu, 
który jest głośny, ma jakiś sens społeczny. 

MD: Pierwszego dnia festiwalu została znisz-
czona praca z lusterkami pt. Kto ty jesteś? 
Narzędzie do przypominania o tożsamości 
narodowej. Niektórzy twierdzą, że została 
skradziona, inni, że zdemontowana. Jest 
z nami Michał Bieniek, kurator Przeglądu 
Sztuki SURVIVAL. Michale, czy możesz nam 
powiedzieć, w jaki sposób owa praca została 
zdewastowana? Podczas otwarcia festiwalu 
mówiłeś, że część prac została zniszczona 
przez deszcz, a część przez ludzi.

MICHAŁ BIENIEK [MB]: Zniszczeniu uległa 
część tych prac, które były narażone na dzia-
łanie dzieci, ale nie można uznać tego za 
działanie celowe. Po prostu część prac zosta-
ła uznana przez dzieci za obiekty wystawione 
dla nich. Mam na myśli szczególnie koc, ale 
jeszcze bardziej pracę Arin One, czyli te sznur-
ki na drzewie, które zostały potraktowane jak 
park linowy, a także performance Grupy OKO, 
który pewnie nie wszyscy widzieli. To był taki 

KD: Albo nie. Rozmowa rozwinęła się bardzo 
ciekawie, ponieważ doszliśmy do kwestii 
pozwolenia. Zdobycie pozwoleń na realizację 
jakichkolwiek wydarzeń w mieście jest bardzo 
ciężkim procesem. Z pewnością organizatorzy 
SURVIVALU mają stosy dokumentacji, dzięki 
której to, co się tutaj odbywa, może się od-
bywać. Ale niekiedy w mieście panuje ciche 
przyzwolenie na działania uświęcone jakąś 
tradycją. Tutaj bardzo dobrym przykładem 
jest mur okalający tor wyścigów konnych 
na warszawskim Służewcu – znany bardzo 
dobrze chociażby z licznych teledysków hip-
-hopowych. W sumie około półtora kilometra 
tego muru jest oszczędnie zamalowane róż-
nymi formami graffiti. Jest to mekka polskich 
streetartowców. W marcu tego roku, firma 
Adidas, wspierająca i wręcz utożsamiająca się 
z kulturą undergroundu oraz hip-hopu, posta-
nowiła, nie pytając nikogo o pozwolenie – ani 
Totalizatora Sportowego, który jest zarządcą 
tego muru, ani nie konsultując tego ze środo-
wiskiem ludzi, którzy tam działają – zamalo-
wać ten mur na czarno, aby umieścić na nim 
swoją reklamę. I błyskawicznie, przeciwko 
temu działaniu, powstał opór społeczny. Na 
Facebooku zawiązała się grupa adisucks, na 
której ogłoszono totalny ban dla produktów 
Adidasa, w związku z tym, gdy ktoś w jakiś 
sposób utożsamia się z tym środowiskiem 
hiphopowo-grafficiarskio-streetartowo-
undergroundowym, to chodzenie w ciuchach 
Adidasa przestaje być trendy, jest potwornie 
niefajne. Okazało się, że wielki koncern strze-
la sobie PR-owskiego samobója, występując 
przeciwko czemuś pozornie niezgodnemu 
z prawem, bo zalegalizowanemu tylko na sło-
wo. Przecież w żaden inny sposób nikt nie wy-
dawał pozwoleń na malowanie tam graffiti.

MD: Bo może ono również zostać uznane za 
akt wandalizmu i tak początkowo było.

KD: Tak. Powiedzmy, że istniało ciche przy-
zwolenie dla tego typu działań, ale dla nisz-
czenia czegoś, co ludzie uznają za pewnego 
rodzaju dziedzictwo oraz legendę – na to przy-
zwolenia już nie ma. I to jest dla mnie bardzo 
ciekawe, ponieważ bardzo szybko powstała 
spontaniczna akcja zamalowywania tej czar-
nej ściany i rozpoczęto tworzenie nowego 
graffiti w proteście wobec akcji Adidasa. Jeżeli 
pewna rzecz jest już ukonstytuowana w prze-
strzeni miejskiej i wszyscy się na to godzą, to 
społeczne przyzwolenie, bądź akty obronne 
potrafią być bardzo silne.

KK: Mam wrażenie, że z podobną sytuacją 
mamy do czynienia teraz na wrocławskim 
dworcu. W grupie protestującej wobec aktual-
nego koloru na Facebooku jest już chyba trzy 
tysiące osób. Wydaje mi się, że w odbiorze 
tych ludzi, którzy sprzeciwiają się tej hiperhi-
storycznej rekonstrukcji istnieje poczucie, że 

with the law. Imagine a side street whose 
surface has been attacked by corrosion and 
there is a huge hole in it. Somebody put old 
tires in it because otherwise it would have 
been impossible to drive it. It was a creative 
solution, fully safe. However, an officer of the 
municipal police was particularly interested 
if the road was a public one and if it might 
be necessary to inform the authorities about 
possible land use violation.

Both this example and the story told by Ka-
tarzyna are for me perfect illustrations of the 
problem of disciplining the city and its inhab-
itants. What is essential, the inhabitants are 
trying to seize space, adapt it to their needs, 
if only for a short time, reorganize it. From the 
authorities’ point of view, however, it is unlaw-
ful appropriation of space and the reaction 
must be immediate. It applies to a huge va-
riety of places. If we look carefully around us, 
the whole city is a system of visual bans, vari-
ous signs which tell us what to do and where. 
Signs which define norms of behavior, e.g. 
where we can drink beer and where not, where 
we can park our car, where we can ride a bike… 
Some forms of our behavior may thus be clas-
sified as vandalism and be subject to a fine.

KD: Or not. The discussion is interesting 
because we have reached the question of 
permission. Obtaining permission to carry 
out any event in the city is a difficult process. 
I am sure that the organizers of SURVIVAL 
have piles of documents which make it pos-
sible for what is happening here to happen. 
But sometimes there is silent agreement to 
actions which are rooted in tradition. A very 
good example here is the wall around the 
horse racing course in Służewiec, Warsaw – 
well known from hip-hop music videos, for 
example. The wall, which is 1.5 km long, is 
sparingly covered with various forms of graf-
fiti. It is a Mecca for Polish street artists. 
In March this year, the Adidas company, 
which supports and identifies itself with 
underground and hip-hop culture, decided, 
without asking anybody for permission – nei-
ther Totalizator Sportowy, which administers 
the racing course, nor the people who work 
there – to paint the wall black in order to 
display its advertisement there. Instantane-
ously, there was social resistance against it. 
On Facebook, a group called adisucks was 
created, which declared a total boycott of 
Adidas products, so for somebody who feels 
close to the hip-hop-graffiti-streetart-under-
ground environment, wearing Adidas clothes 
became extremely untrendy. It turned out 
that it was a PR failure in which a huge cor-
poration scored an own goal acting against 
something seemingly illegal, only verbally 
legalized. After all, nobody gave an official 
permission to paint graffiti there.

MD: Because it was also considered an act of 
vandalism at the beginning.

KD: Yes. Let’s say there was silent agreement 
to such actions, but no agreement what-
soever to destroy something considered by 
people a kind of heritage, a legend. It is very 
interesting for me because momentarily there 
was a spontaneous action to paint that black 
wall and people started making new graffiti 
to protest against what Adidas did. If a given 
thing is deeply embedded in urban space and 
everybody agrees with it, then social accept-
ance or defensive actions can be very strong 
indeed.

KK: I have an impression that there is a simi-
lar situation with the Wrocław railway sta-
tion right now. A group which is protesting 
against its colour on Facebook counts more 
than three thousand people. I think that in 
their perception this hyper-historical recon-
struction done by the Chief Conservator of 
Monuments and all the historians is an act of 
vandalism of the social idea of what a railway 
station should look like. People feel cheated 
because the first visualizations were differ-
ent. But when we look at it from the point 
of view of the official policy of the city, it is 
something which should make us feel proud, 
the project is as good as the renovation of the 
Centennial Hall.
 
MD: So far we have forgotten about one more 
important dimension of vandalism. We have 
been talking about objects which are ‘added’, 
stand out from how we imagine spatial order 
in the city, but we are forgetting about those 
actions which are most often associated with 
vandalism, that is destruction.

KD: For me, the most interesting acts of 
destruction are those which serve some 
purpose, which are some kind of manifesta-
tion. Like the actions of the Wojna group, 
who we invited to the WRO Biennial two 
years ago. The members of the group have 
recently been arrested for many months in 
Saint Petersburg because they performed 
an action they called Palace Coup, whose 
aim was to direct attention to the necessity 
of reforms in the police forces. The artists 
turned a police car over in such a way that 
the policemen inside could not get out of 
it. They did it in front of one of the main 
buildings of the Russian Federal Security 
Service. What is more, they used bike locks 
to trap a group of police officers in this very 
building. Then for two months before they 
were arrested they would call the investiga-
tors, record the conversations and upload 
them to the Internet. That is an act of van-
dalism which is well known, which has some 
social sense.

MD: On the first day of the festival, the work 
Who Are You? A Tool for Reminding about 
National Identity, which consisted of mir-
rors, was destroyed. Some people say it 
was stolen, others – that it was dismantled. 
Michał Bieniek, the curator of the SURVIVAL 
Art Review, is with us. Michał, could you tell 
us how this work was destroyed? During the 
opening ceremony you said that some of 
the works were destroyed by rain, others by 
people.

MICHAŁ BIENIEK [MB]: Some works that 
were exposed to children got destroyed but 
it can’t be considered intentional action. 
They simply assumed that those objects 
were made for them. I am thinking about 
the blanket in particular, but also about the 
work entitled Arin One, those strings on a tree 
that were taken for a ropes course, and the 
performance of the OKO group, which not all 
of you could see. It was an object that moved 
around the park. Three artists were inside it 
and the object itself was inspired by organic 
sea forms such as anemones. It was taken for 
a huge mascot and during the opening chil-
dren literally tore it apart. The artists worked 
the whole night to sew it together. On the 
next day, the children’s ‘destructive’ action 
was less intensive. Eventually the work fell 
apart and the performance is not taking place 
today. As far as intentional actions to destroy 
works are considered, I think they have not 
been especially visible this year. Children who 
sweep through the park like tsunami waves 
can hardly be classified as intentionally de-
structive force.

I remember that during the assembly we 
had one case of intentional vandalism. It 
concerned the dais for the HYDE/HIDE work, 
which is situated on the hill. But I think it was 
more about reusing the materials because 
the work had not been finished and there 
were plankxxs and tiles ‘for the taking’. In 
case of the Tool for Reminding about National 
Identity, the mirrors had indeed been torn off 
and put on the side. After some time they 
found their way to the festival tent and we 
considered it a victory of the park bench users 
in these negotiations. We did not reassemble 
the work because the people must have felt 
really strongly about the current function of 
this place and we decided not to interfere 
with it.
 
VOICE FROM THE AUDIENCE 1: You used 
the word negotiations. Doesn’t it mean that 
vandalism on the one hand, and intentional 
action, intentional interference with our com-
mon public space on the other should each 
time be subject to negotiation? I think that 
people detect it instinctively very well. They 
know that it is their common space, even if 
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obiekt, który przemieszczał się tu po parku. 
Wewnątrz znajdowały się trzy artystki, a sam 
obiekt miał kształt inspirowany morskimi 
formami organicznymi w rodzaju ukwiałów. 
Został on uznany za gigantyczną maskot-
kę i podczas otwarcia dzieciaki dosłownie 
rzuciły się na performerki i rozszarpały ten 
obiekt. Dziewczyny pracowały całą noc, żeby 
wszystko na powrót zszyć. Następnego dnia 
to „niszczycielskie” działanie dzieci było już 
zdecydowanie mniejsze. Ostatecznie praca 
i tak się rozpadła i dzisiaj już performance się 
nie odbywa. Jeżeli chodzi o działania celowe, 
wymierzone świadomie w prace w celu ich 
zniszczenia, to wydaje mi się, że w tym roku 
nie były one jakoś bardzo widoczne… Dzieci, 
które jak tsunami przetaczają się z jednej 
strony parku na drugą, trudno uznać za celo-
wą siłę niszczącą.

Przypomniałem sobie, że w trakcie montażu 
mieliśmy jeden celowy przypadek wandali-
zmu. Dotyczył on podestu do pracy HYDE/
HIDE, która znajduje się na górce. Ale tu chyba 
chodziło o odzyskanie materiałów, bo praca 
nie była dokończona, deski i płyty wystawały 
na boki, więc „można” je było sobie zabierać… 
Natomiast w przypadku pracy Narzędzie do 
przypominania o tożsamości narodowej rze-
czywiście lusterka zostały oderwane i odłożo-
ne na bok. Po jakimś czasie trafiły zresztą do 
namiotu festiwalowego i w tych naszych nego-
cjacjach uznaliśmy to za wygraną użytkowni-
ków ławeczki. Stwierdziliśmy, że nie będziemy 
przywracać tej pracy, bo ludzie rzeczywiście są 
bardzo przywiązani do obecnego przeznacze-
nia tego miejsca i nie należy w nie ingerować.
 
GŁOS Z PUBLICZNOŚCI 1: Pojawiło się słowo 
„negocjacje”. Czy to właśnie nie jest tak, że 
to, co jest wandalizmem, a co jest świado-
mym działaniem, świadomą interwencją 
w naszą wspólną, publiczną, przestrzeń, czy 
to za każdym razem nie powinno podlegać 
negocjacjom? Mnie się wydaje, że ludzie 
świetnie w instynktowny sposób to czują. Oni 
o tym wiedzą, nawet jeśli mieszkają w takich 
zapomnianych, opuszczonych częściach mia-
sta, że to jest ich przestrzeń wspólna. Twój 
przykład, Kasiu, z tą sceną, jest dowodem na 
takie instynktowne docenienie tego, że ktoś 
coś dla tej społeczności, dla tego małego 
podwóreczka zrobił i z tego wyrasta całkiem 
słuszny opór przeciwko aktowi wandalizmu. 
Czyli to są takie sytuacje, w których jako 
obywatele, jako ludzie świadomie ingerujący 
w przestrzeń miejską mamy szansę do rene-
gocjacji tego, co jeszcze jest wandalizmem, 
a co już nim nie jest, mimo że mógłby się 
znaleźć na to przepis prawny i jakieś sankcje, 
kary. Pamiętajmy o tym, że tak zwane „mia-
sto”, czyli struktury, które mamy na myśli 
mówiąc skrótowo „miasto” (bo „miasto” na 
coś pozwala lub na coś nie pozwala), to są 

nego czy kuratorskiego, co jest fajne, a co nie 
jest fajne, dokonał się za sprawą Blu, który 
wiele swoich murali zrealizował we Wrocła-
wiu, dużo więcej w Polsce, a jeszcze więcej na 
całym świecie. Jeffrey Deitch, dyrektor jedne-
go z większych muzeów sztuki współczesnej 
w Stanach, Museum of Contemporary Art 
w Los Angeles, organizując wielką, trwającą 
obecnie wystawę Art in the Streets, która 
miała być hołdem dla street artu amerykań-
skiego od lat 70. (przez West Coast, East 
Coast, San Francisco, L.A), zaprosił Blu do 
realizacji pracy na jednej ze ścian muzeum. 
Blu namalował ogromne trumny przykryte 
zamiast flag amerykańskich, banknotami 
jednodolarowymi. Jednodolarówki jako flagi 
na trumnach. Następnego dnia, Jeffrey Deitch 
kazał to zamalować. No i się zrobił skandal. 
On jako kurator stracił zupełnie twarz w śro-
dowisku sztuki. Powstała praca, która mogła 
być hitem tej wystawy, a on zdecydował się 
ją zniszczyć. Oczywiście odbyło się mnóstwo 
protestów i happeningów. A Deitch zrobił to 
dlatego, że budynek muzeum jest umiejsco-
wiony pomiędzy pomnikiem upamiętniają-
cym żołnierzy amerykańskich pochodzenia 
japońskiego a szpitalem weteranów. I jako 
dyrektor muzeum, Jeffrey Deitch uznał, że to 
będzie nieodpowiednie i niestosowne.

MD: Można się domyślić, że ta lokalizacja 
była właśnie motywacją dla Blu.

KD: Absolutnie tak. Nie wiem, może zbyt da-
leko poszedłem w tym wątku, który poruszy-
łeś, ale jest to kolejny przykład na to, kto de-
cyduje, co jest sztuką. Jeżeli kuratorzy, którzy 
sami zapraszają artystów do realizacji czegoś, 
pozwalają im to zrealizować, po czym cen-
zurują, niszczą prace, to jest kolejny wymiar 
pewnej władzy nad przestrzenią publiczną.
 
PJF: Żebyśmy tylko nie zostali źle zrozumiani, 
że to jest tak, że do tego aparatu kontroli na-
leży zły prezydent, który zabiera palety. Nie 
o ten typ władzy chodzi. Ta władza jest raczej 
rozproszona w sensie, w jakim pisał o tym Fo-
ucault – ona nie jest łatwa do zlokalizowania, 
to nie jest ktoś, kogo możemy złapać za rękę. 
Chodzi o ten konglomerat nakładających 
się na siebie różnych dyskursów, idei. Nie 
powiem, że one są spójne, ale łączy je to, że 
mają za zadanie tę przestrzeń budować, kon-
trolować, mówić, co w niej można, a czego nie 
można. Tak samo jak nie ma wspólnej wizji 
tego miasta, nie posiadają jej również te wła-
dze. Nie wierzę też, że jest dobrze, że one ze 
sobą współpracują. Tych paradoksów mamy 
przecież mnóstwo. I może z tych paradoksów 
wynikają luki, azyle, przestrzenie, które nie 
podlegają ścisłej kontroli. 

BARBARA BANAŚ [GŁOS Z PUBLICZNO-
ŚCI]: Z jednej strony dotykamy problemu  

de facto struktury wynajęte przez nas, przez 
obywateli, które tym miastem mają zarzą-
dzać. To są struktury, które utrzymujemy my 
wszyscy z naszych podatków, nawet jeżeli 
przeciętni obywatele nie mają tego świado-
mości w taki stuprocentowy sposób, nie są 
w stanie tego powiedzieć tak dobitnie, jak ja 
to teraz mówię, to doskonale instynktownie 
to czują. Stąd potrzeba znaczenia tej prze-
strzeni porzuconej przez zarządców miasta, 
stąd potrzeba mazania po murach, pisania 
„ja tu byłem”. Ponieważ nikt o mnie pamięta.

KK: Dziękuję za komentarz. To jest właściwie 
podstawowa kwestia. Można powiedzieć: 
dajcie mi scenę z palet, a przepis na nią się 
znajdzie... Przecież można było zrobić bardzo 
prostą rzecz – gdyby przyjechała Straż Miej-
ska, zwołała rodziców tych dzieci i wysłała 
prosty komunikat „Słuchajcie sprawa wyglą-
da tak: scena jest nielegalna, ale widzimy, że 
dzieją się w związku z nią dobre, fajne, rzeczy. 
Co moglibyśmy z tym zrobić?”. Ale w praktyce 
to nie wygląda tak łatwo. Przykłady straż-
ników miejskich, którzy od razu pytali gdzie 
to jest, bardzo dobrze pokazują, że logika 
działania rozmaitych instytucji jest niezwy-
kle prosta: to ma być zgodne z przepisem. 
I te wszystkie instytucje są niewrażliwe na 
rozmaite społeczne niuanse. Z drugiej strony 
możemy przytaknąć, że urzędnicy miejscy są 
przez nas wynajęci i chyba wszyscy się co do 
tego zgadzamy. Jednak warto sobie w tym 
momencie przypomnieć, że pomimo wszyst-
kich krytycznych głosów wobec stadionu, pro-
blemów z przedszkolami, żłobkami, drogami, 
zapomnianymi kategoriami społecznymi 
w mieście, prezydent Wrocławia w ostatnich 
wyborach otrzymał ponad 70% głosów. Jed-
nocześnie szkoda by było, żeby w mieście 
nagle zaczęło się dziać tak źle, żeby ten 
konflikt był obrazowany w samych wyborach. 
Lepiej byłoby, żeby odbywała się jakaś dysku-
sja, a wybory były tylko jej ukoronowaniem. 
Mam poczucie, że na to trzeba czasu. To jest 
strasznie kiepska odpowiedź, ale to są po 
prostu procesy długiego trwania, tutaj z dnia 
na dzień niczego nikogo nie nauczymy tylko 
dlatego, że sobie tak zadekretujemy.

GŁOS Z PUBLICZNOŚCI 2: Pozostając przy 
wątku władzy, który Krzysiek zainicjował, 
cały czas mam wrażenie, że dyskutujący 
utożsamiają z władzą miasto czy jakąś wielką 
korporację typu Adidas, a chyba teraz sami 
znajdujemy się w sytuacji, w której w pozycji 
władzy znajduje się ktoś inny: inicjatywa 
artystyczna i festiwal, który przyznaje sobie 
prawo do definiowania tego, co w ramach 
parku jest wandalizmem, a co nim nie jest…

KD: Bardzo dobrze, że poruszyłeś ten temat. 
Ostatnio jeden z najbardziej głośnych przy-
kładów takiego decydowania instytucjonal-

they live in those forgotten, abandoned parts 
of the city. Katarzyna, your example with that 
stage proves that the community instinctive-
ly appreciated that somebody did something 
for them, for that little yard, and that was the 
reason for this otherwise justified resistance 
to an act of vandalism. Those are situations in 
which we as citizens, as people who are con-
sciously interfering with public space, have 
a chance to renegotiate what vandalism is, in 
spite of some legal regulations, some possi-
ble sanctions, punishment. We must remem-
ber that the so-called ‘city’, which consists of 
structures we refer to when we use this word 
(as in ‘the city allows this’ or ‘the city doesn’t 
allow that’), consists de facto of structures 
we citizens hire to run the city. These are 
structures financed from our taxes, even if or-
dinary citizens are not so fully aware of that, 
are not able to voice it as clearly as I am doing 
it now, they feel it instinctively. That explains 
the need to make a sign on this space which 
has been abandoned by the authorities, to 
scribble on the walls, to write ‘I was here’. Be-
cause nobody remembers about me.

KK: Thank you for your comment. In fact, this 
is a fundamental question. You can say: give 
me a stage from pallets, and I will find an 
appropriate regulation... The municipal police 
could do a very simple thing – they could call 
the parents of those kids and tell them: ‘Lis-
ten, the stage is illegal, but we see it triggers 
some good, positive things. What could we do 
with it?’ But in practice it doesn’t look so easy. 
The example of the municipal police officers 
whose first question was ‘Where is it?’, shows 
clearly that the logic of acting of different in-
stitutions is very simple: it must comply with 
regulations. And all those institutions are in-
different to social nuances. On the other hand, 
we may all agree that city officials are hired 
by us. However, it is worth remembering that 
despite all the criticisms of the stadium, all 
the problems with kindergartens, nurseries, 
roads, forgotten social groups in the city, the 
Mayor of Wrocław received more than 70% of 
votes in the last election. Of course, nobody 
wants the situation to become so bad that 
it would have to be reflected in the election. It 
would be better if there was a discussion and 
the election crowned it. I have a feeling that 
it will take time. It isn’t a good answer, but 
these are long-lasting processes, we won’t 
teach anybody to change their behaviour over-
night just because we have decreed so.

VOICE FROM THE AUDIENCE 2: Following the 
thread of authority which Krzysztof initiated, 
I have an impression that the discussants 
identify authority with the city or a corpora-
tion like Adidas whereas just now we are in 
a situation where somebody else is in author-
ity: an artistic initiative and a festival which 

gives itself the right to define what vandalism 
is and isn’t in this park.

KD: I am glad that you mentioned this topic. 
Recently, one of the most well-known exam-
ples of such institutional or curatorial deciding 
about what is nice and what isn’t has been 
represented by Blu, who painted many murals 
in Wrocław, many more in Poland and even 
more all around the world. Jeffrey Deitch, the 
director of one of the biggest contemporary 
art museums in the USA, the Museum of Con-
temporary Art in Los Angeles, while organising 
a huge exhibition Art in the Streets, which is 
taking place just now and which is supposed 
to be a tribute to American street art since the 
1970s (by West Coast, East Coast, San Francis-
co, L.A.), invited Blu to create a work on one of 
the walls of the museum. Blu painted huge cof-
fins covered by one-dollar banknotes instead 
of the American flag. One-dollar banknotes 
as flags on coffins. On the next day, Jeffrey 
Deitch ordered to paint it out. A scandal broke 
out. He lost his face as a curator in the art en-
vironment. A work which might have been the 
greatest hit of the exhibition had been created 
and he decided to destroy it. Naturally, there 
were many protests and happenings. Deitch 
did it because the museum is located between 
a memorial of American-Japanese soldiers and 
a veterans’ hospital. As the director of the mu-
seum Deitch decided that it would have been 
wrong and inappropriate.

MD: I guess it was this location that inspired 
Blu.

KD: Of course. I don’t know, maybe I have fol-
lowed this thread you mentioned too far but 
it is another example of who decides what 
art is. If curators who invite artists to create 
something let them create it and then cen-
sor it, destroy, that is another dimension of 
power in public space.
 
PJF: I’d like us to be clearly understood. I am 
not saying that the bad Mayor who takes 
away the pallets belongs to the apparatus 
of control. This is not the type of authority 
I mean. This authority is dispersed, as Fou-
cault described it – it is not easy to locate, 
it is not somebody who can be caught red-
handed. It is a conglomerate of interwoven 
discourses, ideas. They are not coherent but 
what they have in common is their purpose – 
to build this space, control it, say what is 
allowed and what isn’t. There isn’t one com-

mon vision of the city so the authorities can-
not have it. But I don’t believe everything is all 
right, I don’t believe they cooperate with each 
other. We have many such paradoxes. And 
maybe because of these paradoxes there are 
gaps, refuges, spaces which are not subject to 
tight control.

BARBARA BANAŚ [VOICE FROM THE AUDI-
ENCE]: On the one hand, we are touching 
upon the issue of public space as a common 
sphere and all the examples you have de-
scribed say that this space is both ours and 
nobody’s. You put a mirror in the park, you 
appropriated this space with good inten-
tions, somebody didn’t like, their space had 
been taken, deconstructed, and as a result 
a reaction followed: it was destroyed, an act 
of vandalism occurred. There will always be 
situations like this in public space. On the 
other hand, it turns out that vandalism is an 
absolutely necessary, positive phenomenon 
which can generate something new. Perceiv-
ing it only as destruction of public order is 
probably too narrow, forcing it into a narrow 
formula. We live between a need for anarchy 
and a need for norms.

PJF: What is described as vandalism is often 
a driving force of change.
 
KD: I have a question to Michał: by deciding 
to hold the festival in this place you empha-
sised that you may be exposed to different 
acts of vandalism. How does it look from the 
perspective of an organiser and curator? Are 
you trying to defend against it?

MB: As we assumed at the very beginning 
and described it in the curatorial text and 
subsequent ones, processualism and dete-
rioration of works is among the assumptions 
of this year’s SURVIVAL – as long as it is not 
dangerous to the people who are here. At the 
very beginning of this festival we decided to 
investigate the connection between contem-
porary art and public utility places in the city. 
We have been investigating the strength and 
usefulness of art in the city, how necessary it 
is and how it exposes its weakness. At this 
moment we are testing the weakness of art in 
terms of exhibiting it as well as its meaning-
fulness – what it may ‘do’ to this place and in 
what ways it brings something here. I think it 
brings a lot, despite the fact that in terms of 
exhibiting, it is the most difficult place I have 
worked with. 
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przestrzeni publicznej jako takiej wspólnej sfe-
ry i wszystkie opisane tu przez Was przypadki 
mówią o tym, że ta przestrzeń jest zarazem 
nasza i niczyja. Postawiliście lusterko w parku, 
zawłaszczając tę przestrzeń w imię dobrych 
intencji, komuś to przeszkadzało, ta jego 
przestrzeń została zajęta, zdekonstruowana 
i w związku z tym nastąpiła reakcja: zosta-
ło to zniszczone, nastąpił akt wandalizmu. 
I w przestrzeni publicznej zawsze będzie do-
chodzić do takich sytuacji. Z drugiej strony wy-
chodzi nam na to, że wandalizm jest szalenie 
potrzebnym, pozytywnym zjawiskiem, które 
może generować coś nowego. Postrzeganie 
go tylko na płaszczyźnie niszczenia zastanego 
porządku publicznego jest chyba ogranicza-
niem, wpychaniem go w wąską formułkę. 
Żyjemy pomiędzy potrzebą anarchii i normy.

PJF: To, co jest określane mianem wandali-
zmu, jest często motorem zmian.
 

KD: Mam pytanie do Michała: decydując się 
na realizację festiwalu w tym miejscu zazna-
czacie, że możecie być narażeni na różne akty 
zniszczenia. Jak to wygląda z perspektywy or-
ganizacyjno-kuratorskiej? Staracie się przed 
tym jakoś bronić?

MB: Tak jak założyliśmy na początku i opisali-
śmy to w tekście kuratorskim oraz kolejnych, 
procesualność i znikanie poszczególnych prac 
wpisana jest w założenie tego SURVIVALU – 
o ile tylko nie zagraża to bezpieczeństwu 
ludzi, którzy tutaj są. U samego zarania fe-

stiwalu stwierdziliśmy, że badamy związek 
sztuki współczesnej i miejsc użyteczności 
publicznej w mieście. Badamy to, na ile ta 
sztuka się w ogóle w mieście sprawdza, na ile 
odsłania swoją siłę, na ile jest potrzebna, a na 
ile odsłania swoją słabość. I w tym momencie 
badamy słabość tej sztuki w sensie ekspozy-
cyjnym, a oprócz tego jej znaczenie – to, co 
ona może temu miejscu „zrobić” i w jakim 
sensie coś mu przynosi. I wydaje mi się, że 
przynosi bardzo wiele, chociaż w sensie eks-
pozycyjnym jest to najtrudniejsza przestrzeń, 
z jaką pracowałem. 
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