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Manifest
Sztuka w przestrzeni publicznej, powstająca obecnie w wyniku działania wielu zjawisk kulturowych i nurtów artystycznych, przybiera dziś najrozmaitsze formy. Niezależnie od wszelkich
różnic prawdopodobnie na każdym polu wzrasta znaczenie społecznego udziału w jej
projektowaniu i tworzeniu. Praktyki odbiorcze stają się z kolei coraz ważniejszym punktem
odniesienia dla instytucji i jednostek kształtujących polityki kulturalne oraz badających
dynamikę kulturową i społeczne mechanizmy.
Czy sztuka w przestrzeni publicznej nie została jednak zdominowana przez krótkoterminowe
cele projektów z zakresu animacji społeczno-kulturalnej? Czy akcyjne zaangażowanie wspólnoty w przedsięwzięcia twórcze realizowane na ulicach, osiedlach i placach paradoksalnie
nie przyczyniło się do osłabienia potencjału sztuki tam, gdzie miałaby ona szansę stać się
podstawą długofalowych działań zorientowanych na powołanie refleksyjnej wspólnoty?
Pytania te wydają się szczególnie istotne u progu kolejnej dekady XXI wieku, a więc
w momencie wypalania się pewnych narracji modernizacyjnych, a także wielu znaków
zapytania dotyczących między innymi miejsca sztuki w kolejnych wizjach przestrzeni miast
przyszłości.
Sztuka w przestrzeni prawdziwie publicznej nie powinna być ani wyłącznie jej dekoracją, ani
instrumentem powierzchownych działań kulturalnych. Pierwotną funkcją działań, które dziś
określilibyśmy mianem sztuki, było artykułowanie znaków, symboli i gestów określających
przestrzeń zarówno społeczną, jak i materialną, w której funkcjonowała wspólnota. Warto
zastanowić się, jak właściwości te możemy wykorzystać dziś, gdy termin „publiczna”, odmieniany przez wszystkie przypadki, staje się coraz mniej konkretny. Jakie mogą być strategie
powrotu do tej wartości? W końcu, w jaki sposób mogą być one realizowane, aby nie zostały
podporządkowane animacyjnemu truizmowi, ale też nie popadły w artystowski, alienujący
sztukę pod względem społecznym elitaryzm?

Mirosław Duchowski
Założyciel Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej
oraz jego dyrektor w latach 2010–2019
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
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Punkty orientacyjne w przestrzeni
Rozmowa z Mirosławem Duchowskim
Monika Weychert: Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa to chyba
dość niecodzienna formuła. Skąd taki pomysł?
Mirosław Duchowski: To jest bardzo długa i skomplikowana historia. Trzeba byłoby sięgnąć
dalej i pogrzebać w prehistorii.
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MW: Zróbmy to zatem! Zacznijmy ab ovo: od pańskich studiów w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie.
MD: W ASP studiowałem malarstwo i wybrałem je zupełnie świadomie, mimo że mogłem
bez problemu zostać architektem, ponieważ interesowała mnie myśl techniczna i architektoniczna. Ale czegoś mi w tamtych dziedzinach brakowało. Początkowo traﬁłem do pracowni
[Tadeusza] Dominika1, a potem studiowałem w pracowni Jacka Sienickiego2. Nazywała się
właśnie Pracownia Malarstwa w Architekturze i już tam pod kierunkiem Sienickiego szukaliśmy
nowych form pracy w przestrzeni publicznej, które nie miały nic wspólnego z malarstwem
ściennym itp. Żądny różnych doświadczeń zapisałem się do pracowni Michała Byliny3, co,
jak się później okazało, było świetnym wyborem i bardzo wpłynęło na tok moich studiów.
Bylina był takim przedwojennym Garym Cooperem, bardzo zresztą do niego podobnym.
Był też Europejczykiem o ogromnej tolerancji dla innych. A, o dziwo, potraﬁł sobie ułożyć
dobre stosunki z władzą ludową po wojnie. Właśnie w jego pracowni powstała grupa
artystyczna Akwen. Poza mną (byłem tam najmłodszy) należeli do niej między innymi Miłosz
Benedyktowicz i Piotr Szubartowicz. Jako Akwen na początku lat 70. zorganizowaliśmy
w Nowej Rudzie Festiwal Studentów Szkół Artystycznych. Bez kontaktów Byliny byłoby to
raczej niemożliwe. Organizatorem tej imprezy formalnie był ówczesny Zarząd Główny Związku
1

2

3

Tadeusz Dominik urodził się w 1928 r. w Szymanowie, zmarł w 2014 w Warszawie. W latach 1946–1951 studiował malarstwo
w ASP w Warszawie; dyplom zrealizował w 1953 r. w pracowni Jana Cybisa. Malarz, grafik, zajmował się też tkaniną artystyczną,
ceramiką i grafiką komputerową. W 1951 rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni i przeszedł przez wszystkie
stopnie kariery akademickiej. Dwukrotnie był dziekanem Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Tytuł profesora uzyskał w r. 1988.
W 1990 przeszedł na emeryturę. Laureat m.in. Nagrody im. Jana Cybisa (1973), stypendysta Ford Foundation (1962).
Jacek Sienicki urodził się w 1928 r. w Warszawie, zmarł w 2000 tamże. Studiował w warszawskiej ASP; dyplom zrealizował
w pracowni Artura Nachta-Samborskiego (1954). Malarz. Pedagog na macierzystej uczelni. Tytuł profesora uzyskał w r. 1981.
Współorganizator i uczestnik Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale (1955). Z ramienia ZPAP
angażował się w życie środowiska warszawskiego. W latach 80. uczestniczył w niezależnym ruchu artystycznym. Laureat
nagród: Krytyki im. Cypriana Kamila Norwida (1975), im. Jana Cybisa (1984) oraz Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego
w Nowym Jorku (1993).
Michał Bylina urodził się w 1904 r. w Worsówce na Ukrainie, zmarł w 1982 w Warszawie. Studiował malarstwo pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego oraz grafikę w pracowni Władysława Skoczylasa w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych.
Malarz, grafik, ilustrator. W latach 1928–1938 odpowiadał za stronę artystyczną czasopism dla dzieci i młodzieży „Płomyczek”
i „Płomyk”. We wrześniu 1939 r. walczył w 1 Pułku Szwoleżerów, który wchodził w skład Mazowieckiej Brygady Kawalerii.
Ranny w brzuch w pierwszym dniu wojny w bitwie pod Mławą; po krótkim leczeniu wrócił do pułku. W latach 1939–1944
działał w konspiracji; w powstaniu warszawskim odniósł rany podczas walk o Królikarnię. W 1956 r. został profesorem
warszawskiej ASP. Od początku był zainteresowany tematyką batalistyczną, która po wojnie całkowicie zdominowała jego
twórczość – malował historię Ludowego Wojska Polskiego, stał się oficjalnym hagiografem PRL-u, m.in. był autorem projektu
Orderu Budowniczych Polski Ludowej.

Młodzieży Socjalistycznej i Rada Naczelna Zrzeszenia Studentów Polskich wraz z noworudzkimi władzami. Impreza miała być organizowana co roku, jednak już w 1974 rzecz się zakończyła. Festiwal był dla młodych twórców bodźcem do rozwijania pozaszkolnej działalności
artystycznej, miał pomagać w prezentacji sztuki szerokim kręgom odbiorców, a także w poszukiwaniach artystycznych. Festiwalowi przez prawie tydzień towarzyszyły liczne wystąpienia,
koncerty i ekspozycje. Poznaliśmy tam mnóstwo świetnych ludzi, między innymi [Józefa]
Robakowskiego4 i [Zbigniewa] Rybczyńskiego5 – późniejszą artystyczną elitę. Także nauka
w pracowni Byliny zaprocentowała w nieoczekiwany sposób. Jednak każdy, choćby nie wiem
jak pełen przygód, okres studiów musi się skończyć. Akademię ukończyłem z wyróżnieniem.
Zrobiliśmy wystawę końcoworoczną, już podyplomową, pod okiem Sienickiego. Prezentowaliśmy na niej całą ścianę projektów elewacji Narodowego Banku Polskiego, bo taki mieliśmy
zadany temat. Nasze prace zostały zauważone i opublikowane przez „Życie Warszawy”. Myślę,
że wtedy urzędnikom zaświtał pomysł, by zorganizować oﬁcjalny konkurs na tę elewację.
MW: W tym punkcie opowieści zbiega się kilka wątków. Zatem wróćmy do Akademii. Jak to
się stało, że zaczął pan uczyć w ASP?
MD: Zaraz po dyplomie wyjechałem na wakacje. Wtedy znienacka zadzwonił do mnie Jacek
Sempoliński6, który, jak się okazało, objął Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale
Architektury Wnętrz i potrzebował asystenta. To było dla mnie wielkie zaskoczenie. W tym
okresie intensywnie pracowałem projektowo, dużo wyjeżdżałem, a Sempoliński był wyrozu4

5

6

Józef Robakowski urodził się w 1939 r. w Poznaniu. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu (historię sztuki) oraz na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w Łodzi. W Toruniu zakładał grupy artystyczne: Oko (1960), Zero-61 (1961–1969), Krąg (1965–1967) oraz należał do Studenckiego Twórczego Klubu Filmowego „Pętla” (1960–1966). W Łodzi współorganizował Warsztat Formy Filmowej (od 1970)
oraz Telewizyjną Grupę Twórczą STACJA „Ł” (1991–1992). Profesor PWSFTviT w Łodzi. Artysta, historyk sztuki, autor ﬁlmów,
cykli fotograﬁcznych, zapisów wideo, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych. Za integralną część sztuki
Józefa Robakowskiego należy uznać wypowiedzi i autokomentarze artysty oraz liczne teksty o charakterze programów
czy manifestów, np. Jeszcze raz o ‘czysty ﬁlm’ (1971), Video Art – szansa podejścia rzeczywistości (1976), Manipuluję! (1988).
Od lat 60. jest też aktywnym animatorem życia kulturalnego jako autor szeregu ważnych inicjatyw (m.in. Galeria Wymiany),
organizator i kurator wystaw, pomysłodawca i redaktor wydawnictw.
Zbigniew Rybczyński urodził się w 1949 r. w Łodzi. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie i Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi. Na początku swojej drogi artystycznej współpracował jako autor zdjęć przy filmach kolegów
– Piotra Andrejewa, Filipa Bajona i Andrzeja Barańskiego. W 1970 r. był jednym z założycieli Warsztatu Formy Filmowej.
Po studiach Rybczyński związał się z wytwórnią filmów SE-MA-FOR, współpraca zakończyła się najważniejszym filmem
w karierze artysty – Tangiem (1980), za który dostał Oscara (1982). Krótko po zrealizowaniu Tanga wyemigrował
z Polski z przyczyn politycznych. Mieszkał w Australii, później w USA. Bardzo szybko zaczął się zajmować wideo, w sposób
szczególny interesowała go technika HD. W 1987 r. w Nowym Jorku założył własne studio, gdzie realizował filmy krótkometrażowe i teledyski, m.in. dla Simple Minds, Chucka Mangione’a, Micka Jaggera i Johna Lennona. W latach 1998–2001
mieszkał w Kolonii, gdzie był wykładowcą w Kölner Kunsthochschule für Medien. Na początku XXI w. powrócił do Polski.
W latach 2009–2013 był dyrektorem artystycznym Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA we Wrocławiu. Poróżniony
z władzami, rozgoryczony konfliktem z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim chciał zrzec
się obywatelstwa polskiego i ponownie wyjechał z kraju.
Jacek Sempoliński urodził się w 1927 r. w Warszawie, zmarł w 2012 tamże. W latach 1943–1944 uczył się malarstwa w konspiracyjnej szkole im. Konrada Krzyżanowskiego w Warszawie. Po wojnie studiował malarstwo w ASP w Warszawie
(1946–1951); dyplom w r. 1956. Malarz, rysownik, pedagog, krytyk i eseista. Od 1956 r. był pedagogiem w stołecznej ASP.
Początkowo obok malarstwa sztalugowego uprawiał scenografię i fresk. W latach 1953–1957 wykonywał polichromie
odbudowywanych kamieniczek Nowego i Starego Miasta w Warszawie. Jego twórczość malarską należy widzieć w kontekście
dwóch zjawisk polskiej sztuki powojennej – tradycji polskiego koloryzmu i etosu pokolenia Arsenału ‘55.

miały i tolerancyjny. Profesor był melomanem, miłośnikiem opery. Podczas każdego wyjazdu
na Zachód biegałem po księgarniach i sklepach, szukając dla niego płyt i różnych wydawnictw – rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Przez te kilka lat wiele się nauczyłem, znalazłem
się również na Wzornictwie Przemysłowym [obecnie Wydział Wzornictwa – MW], które wtedy
otwierali, a teraz obchodzi 40-lecie. Sempoliński wraz z upływem czasu był coraz bardziej
niezadowolony, że ja w części zajmuję się czymś innym, on chciał mieć bowiem artystę
„uduchowionego”, w pełni poświęcającego się jego pracowni. Ja z kolei w tym czasie,
u schyłku epoki gierkowskiej, dość poważnie myślałem o emigracji z Polski. Dlatego po
latach współpracy rozstaliśmy się, co przyjąłem z pewną ulgą. Ucieszyłem się, że ktoś te
dylematy rozstrzygnął za mnie. Droga wolna: może osiądę w Australii, a może w Szwecji?
Wszystko nagle stało się możliwe. A tutaj niespodzianka. Znowu wakacje. Znowu telefon.
Tym razem zadzwonił [Stefan] Gierowski7 i właściwie postawił mnie pod ścianą: „Wracasz na
Wydział!” – powiedział. Chodziło o to, że na Malarstwo został „wrzucony” niejaki Karczewski.
To był działacz związkowy, skądinąd przyzwoity człowiek, ale nie mający powodu, żeby
pracować w Akademii – poza próbą zahaczenia się. I tak się ułożyło, że on był figurantem,
a ja pracowałem jako jego asystent, ściągnąłem paru kolegów architektów, między innymi
Jurka Łozińskiego, i po swojemu zaczęliśmy robić pracownię od podstaw. Mniej więcej
po roku, gdy zbliżał się 1980, udało się tego Karczewskiego pozbyć. Nie przedłużono mu
kontraktu. Gierowski miał dwa kolejne pomysły. Zaproponował, żebym samodzielnie poprowadził pracownię Problemy Malarstwa w Architekturze i w Otoczeniu Człowieka. To się miało
wiązać z szybkim przejściem procedur adiunktury. Po pierwsze byłem zajęty i to nie wchodziło
w grę. Po drugie po prostu nie byłem jeszcze gotowy. Gierowski wiedział, że Wydziałowi
jest potrzebny ktoś o wyjątkowej charyzmie, i o tym, iż trzeba zerwać z dominacją koloryzmu
na Malarstwie, i że ktoś o innym sposobie myślenia będzie tutaj bardzo ważny. I ja się z nim
całkowicie zgodziłem. Wpadł zatem na zupełnie wyjątkowy pomysł. Postanowił ściągnąć do
ASP Ryszarda Winiarskiego8. Winiarski został zatrudniony i dogadaliśmy się w pół godziny.
Przyszedł bez stawiania żadnych warunków, uznał, że to dla niego także ważna rzecz, iż się
tu znalazł. Zaczęliśmy pracować bardzo intensywnie, ale trzeba pamiętać, co się działo
wtedy, to był rok 1981, stan wojenny. W sumie pracowaliśmy razem prawie dziesięć lat.
7

8

Stefan Gierowski urodził się w 1925 r. w Częstochowie. W latach 1945–1948 studiował w ASP w Krakowie i równolegle –
na Uniwersytecie Jagiellońskim historię sztuki. Od 1949 r. mieszka w Warszawie. W latach 1956–1961 współpracował
z Galerią Krzywe Koło. Od 1962 r. do 1996 był dydaktykiem w ASP w Warszawie; dziekan Wydziału Malarstwa (1975–1981);
w 1983 został wybrany na rektora, jednak władze stanu wojennego odrzuciły jego kandydaturę. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1986. W latach 80. był związany z kręgiem kultury niezależnej. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa (1980).
Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej (1981).
Ryszard Winiarski urodził się w 1936 r. we Lwowie, zmarł w 2006 w Warszawie. W latach 1953–1959 studiował na Wydziale
Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Ukończył też studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. W latach
1976–1981 prowadził zajęcia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W 1981 r. w stołecznej ASP objął pracownię Problemy Malarstwa w Architekturze i w Otoczeniu Człowieka; przez dwie
kadencje (1985–1987 i 1987–1990) pełnił funkcję prorektora tej uczelni. Jako profesor gościnny prowadził w 1983 r. wykłady
w Hochschule für Gestaltung w Offenbach (Niemcy). W 1990 r. otrzymał tytuł profesora. Laureat głównej nagrody na sympozjum artystów i teoretyków Sztuka w zmieniającym się świecie w Puławach (1966) oraz Nagrody im. Jana Cybisa (1996).
W ostatnich latach życia aktywność artysty stłumiła przewlekła choroba.

MW: I to właśnie z tej współpracy narodził się obecny kształt Pracowni Sztuki w Przestrzeni
Publicznej?
MD: Winiarski to był taki człowiek, który nie zwalał na kogoś roboty, tylko potrzebował partnera, kogoś, kto go wesprze. Z kim będzie mógł wymieniać myśli. Myśmy wtedy sporo razem
podróżowali – to były długie wyjazdy, podczas których się piło i dyskutowało. Rozmawialiśmy
o wszystkim: sztuce, trwaniu, zmienności. Właśnie w połowie lat 80. w szkołach artystycznych
na świecie zaczęła się pojawiać dość silna tendencja, aby wprowadzać zagadnienia sztuki
w przestrzeni publicznej. Wtedy zaczęto mówić o tym, że taka sztuka musi mieć charakter
szerszy niż tylko formalny – nie jest tylko dekoracją: musi mieć wymiar społeczny, publiczny.
Zaczęliśmy też rozmawiać o tym, w jaki sposób należy współcześnie prowadzić pracownię
o takim charakterze. Wcześniej owo „malarstwo w architekturze” traktowano utylitarnie;
uznano, że poznanie technik ściennych może się przydać w państwie, które przecież cały
czas się budowało. Myśmy tę koncepcję odrzucili i zaczęliśmy się zastanawiać, jak powinna
wyglądać edukacja na tym kierunku. Doszliśmy do wniosku, że to powinien być dwuetapowy
proces. Po pierwsze młody człowiek przychodzący do nas nie będzie traktowany tylko jako
student, czyli ktoś podległy, ale zacznie być partnerem, artystą, który poszukuje swojej
tożsamości. I myśmy założyli, że to jest nasz podstawowy cel. Chodziło o to, żeby pomóc
im znaleźć swój język, który byłby rozpoznawalny. Artysta musi być przede wszystkim konsekwentny. Najpierw musisz powiedzieć, kim chcesz być jako człowiek, artysta, głosiciel racji
artystycznej. A my ci potem powiemy, czym jest przestrzeń publiczna i jak te swoje idee
możesz do tej przestrzeni przenieść. Wyszliśmy z założenia, że artysta powinien, w pewnym
sensie, wpisać się w którąś z tych ideologii, różnych, szeroko pojętych, nawet religii. W każdym
razie jakiś akt wiary powinien zostać wykonany. To mogło być przekonanie o niesprawiedliwości świata, mówienie o ekologii, wypowiedzi przeciw kolonializmowi czy innym zjawiskom,
które świat uznał za opresyjne, i takie, o których sztuka powinna mówić. A więc z jednej
strony rozpoznawalność osobistego stylu, z drugiej – pewność tego, co się chce powiedzieć.
I to była podstawowa wartość, która różniła nas od reszty Wydziału, gdzie obowiązywała
metoda mistrzowska, trochę już przestarzała, bo ostatni mistrz już dawno przeszedł na
emeryturę. Nasza pracownia otworzyła się na wszystkie możliwe propozycje artystyczne
studentów. W pracowni dosyć szybko pojawiły się postacie, którym na Wydziale zrobiło się
ciasnawo, na przykład [Paweł] Kowalewski i [Włodzimierz] Pawlak – założyciele Gruppy9.
W 1981 roku wprowadzono stan wojenny, więc wszystko wokół nas zamarło, a myśmy nie
zamarli, myśmy sobie funkcjonowali. Co prawda raz na jakiś czas milicja się nas czepiała,
ale bez jakichś dramatycznych skutków. Ktoś doniósł, że Pawlak wykonał instalację Bicie
gliny albo Bicie czerwonej świni. Byliśmy oczywiście pouczani, że brzydko się zachowujemy.
To były straszne i śmieszne czasy – nie najgorsze dla swobody artystycznej. Wtedy nie było
9

Gruppa – formacja artystyczna powstała w r. 1983. Stworzyło ją sześciu malarzy z warszawskiej ASP: Ryszard Grzyb, Paweł
Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak. W latach 1984–1989 artyści
wydawali pisemko typu fanzin „Oj Dobrze Już”, gdzie zamieszczali swoje wiersze, wypowiedzi, komentarze, szkice i rysunki.
W czerwcu 1989 malarze tworzący Gruppę pomalowali płot przed lokalem wyborczym „Solidarności” na placu Konstytucji
w Warszawie. Tę akcję, nazwaną Głos przyrody na „Solidarność”, uważa się za symboliczny koniec historii Gruppy.
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nic do roboty, niestety nie dało się zarabiać pieniędzy, w związku z tym sztuka była celem
samym w sobie. Jak w anegdocie z tamtych czasów: „Nie byliśmy biedni, po prostu nie mieliśmy
pieniędzy”. Myśmy też próbowali maksymalnie poszerzyć pole oddziaływania pracowni
poprzez różne spotkania z artystami światowego formatu, którzy wtedy zaczęli się w Polsce
pojawiać. A ponieważ Ryszard Winiarski miał z nimi osobiste kontakty, to ta pracownia stała
się takim miejscem odwiedzin. Jak zahaczali o Polskę, to pojawiali się też u nas i przy tej okazji
odbywały się różne pokazy, otwarte spotkania, dyskusje itd. To były przeróżne postacie,
artyści amerykańscy, norwescy, fińscy, szwedzcy czy niemieccy. Mnóstwo się tych nazwisk
przewijało. W związku z tym na nasze spotkania przychodziło pełno ludzi. Setki nawet.
Później dawaliśmy studentom możliwość obserwowania tego, co się dzieje w Europie w bezpośredni sposób. Składaliśmy się na busika i jechaliśmy na przykład do Badenii-Wirtembergii
czy gdzieś pod granicę francuską do Stuttgartu albo Nürtingen nad Neckarem, do Tybingi,
gdzie jest uniwersytet, świetne galerie. Nasi studenci jeździli do Amsterdamu, Rotterdamu,
Kampen, czyli do tych miejsc, gdzie mieliśmy znajomych artystów. W ogóle postawiliśmy
na wymianę doświadczeń z różnymi środowiskami. Nawiązaliśmy kontakt z pracownią Jana
Berdyszaka w Poznaniu i to była taka wielka przyjaźń międzypracowniana. Razem robiliśmy
warsztaty. Nie lubiliśmy słowa plener. Wspólne wystawy tych pracowni odbywały się
w najbardziej ekskluzywnych i niezależnych miejscach w Polsce: BWA w Lublinie, Zielonej
Górze, Wrocławiu, Galerii EL w Elblągu. Bardzo aktywne były kontakty z Remontem,
z Emmettem Williamsem, z postfluxusami, z Jarosławem Kozłowskim. I tak się to działo do
przełomu lat 1986 i 1987, kiedy to Winiarski został prorektorem. Wówczas pojawił się u nas
Andrzej Strumiłło10, który był założycielem spotkań wigierskich. Zaproponował, żeby
Akademia przejęła pieczę nad tymi spotkaniami. Zrobiliśmy z Winiarskim w sumie cztery czy
pięć edycji. Na Wigry przyjeżdżali czołowi polscy ekolodzy, historycy, socjologowie – absolutna polska śmietanka naukowa. Od początku było to wydarzenie międzynarodowe.
Pojawiali się tam Czesi i Litwini, Holendrzy, Francuzi, Niemcy, Włosi. Plonem ich pracy były
wystawy, książki, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami okolic, programy dla Parków Krajobrazowych: Wigierskiego [od 1989 r. Wigierski Park Narodowy], Suwalskiego i Mazurskiego
oraz dla Zielonych Płuc Polski. Powstała Karta Wigierska, wielki dokument. I w pewnym momencie zaczęła się nam otwierać furtka na świat. Zaczęliśmy dostawać zaproszenia z różnych
miejsc, różnych Akademii, organizacji, galerii. Mnie pomógł Gerard Blum-Kwiatkowski11.
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Andrzej Strumiłło urodził się w 1927 r. w Wilnie. Uczeń Władysława Strzemińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Łodzi, absolwent ASP w Krakowie. Należał (m.in. wraz z Walerianem Borowczykiem, Janem Tarasinem
i Andrzejem Wajdą) do Grupy Samokształceniowej kierowanej przez Andrzeja Wróblewskiego. W latach 1977–1980 profesor
krakowskiej ASP. Jeden z inicjatorów, a od 1977 r. organizator interdyscyplinarnych spotkań Sztuka i środowisko w Wigrach
oraz Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Integrart”. W latach 1982–1984 kierownik Pracowni Graficznej przy sekretariacie ONZ w Nowym Jorku. Po powrocie do Polski osiedlił się w Maćkowej Rudzie nad Czarną Hańczą, gdzie do dziś
zajmuje się nie tylko pracą twórczą, ale również uprawą roli i hodowlą koni. Był wykładowcą suwalskiej filii Akademii Teologii
Katolickiej (1987/88), od lat 90. do 2008 r. – Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, a także Politechniki Białostockiej.
Jürgen Gerard Blum-Kwiatkowski urodził się w 1930 r. w Faulen, zmarł w 2015 w Hünfeld. Studiował sztuki plastyczne
i filozofię sztuki (1952–1967). Współzałożyciel i kierownik Klubu Młodej Inteligencji „Czerwona Oberża” (1956–1961),
następnie inicjator i kierownik Laboratorium Sztuki Galerii EL w w Elblągu (1961–1974). Inicjator i kurator pięciu edycji Biennale
Form Przestrzennych w Elblągu (1965–1973), będących przeglądami i sympozjami sztuki poszukującej (neokonstruktywizm,

Znałem go, bo w dzieciństwie mieszkałem w Elblągu, ojciec był tam dyrektorem Zamechu
i to on od strony zakładu robił z Kwiatkowskim Biennale12. Blum mnie pamiętał, miałem jedenaście–dwanaście lat, kiedy się to działo. I zacząłem do niego wyjeżdżać do Niemiec.
Dostałem tam stypendium. Po mojej habilitacji decyzją Gierowskiego pracownię rozdzielono
– Ryszard Winiarski dostał własną Pracownię Malarską, a ja dalej prowadziłem Pracownię
Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Rozstaliśmy się w sposób braterski. Niestety coś się zaczęło
dziać z Ryśkiem. Pojawiły się poważne problemy – przestał być rektorem, jego żona umarła
na raka. Najpierw znalazł się w ośrodku leczącym depresję, ale okazało się, że to coś znacznie
poważniejszego. Choroba poważnie go dotknęła i potem to już był tylko zjazd. Nie mógł
pracować. Zwrócono się do mnie, żebym dokończył to, czego Winiarski nie mógł już dokończyć, czyli dyplomy studentów z jego pracowni. Tak zostałem w pracowni sam.
MW: Równolegle zajmował się pan projektowaniem architektury?
MD: Nie projektowałem architektury, ale zajmowałem się realizacjami architektonicznymi.
Miałem inżynierię w genach, po ojcu. Od zawsze dobrze radziłem sobie ze sprawami
technicznymi. Dlatego późniejsze wejście w projektowanie obiektów nie stanowiło dla mnie
żadnego problemu. Po prostu umiałem się porozumiewać z ludźmi techniki, byłem do tego
odpowiednio przygotowany. Natomiast moja kariera czysto artystyczna była równoległa.
Te drogi skrzyżowały się przy konkursie na ścianę NBP. To był 1975 rok, a ja zaproponowałem
elewację z aluminium. Nikt tego wcześniej w Polsce nie zrobił. W moim zespole pracował
wybitny konstruktor lotniczy, który się dobrze na tym znał. Aluminium jest materiałem
pokryciowym płatowców. Ja chciałem uzyskać taką radykalną formę, która by ten plac
zdominowała. Ten projekt to nie była zresztą tylko fasada, myśmy również planowali
zagospodarowanie przestrzenne placu. Zakładaliśmy podniesienie powierzchni placu do
wysokości cokołu banku, natomiast pod spodem miała przejść ulica, która łączyła się ze
Świętokrzyską. Przy czym Świętokrzyska wyprowadzała w dół tę ulicę na estakadę, potem
miała iść do planowanego mostu. Obecnie to jest most Świętokrzyski. Ponieważ projekt
i realizacja narobiły trochę szumu, także poza Polską, zostałem zaproszony do Szwecji, gdzie
otrzymałem możliwość pracy w czołowym biurze projektowym BPA Byggproduktion AB.
Miałem tam unikatową sposobność współpracy z najlepszymi architektami europejskimi
i światowymi, ponieważ oni zatrudniali gwiazdy. Robiłem z nimi liczne projekty w Szwecji.
Ale chodziło mi przede wszystkim o poznanie technologii, technik, współczesnych materiałów.
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konceptualizm, kino rozszerzone, performans). W 1974 r. wyjechał na stałe do Niemiec. Realizował tam ideę „stacjonizmu”
w sztuce – zakładał w różnych miejscach tzw. stacje sztuki (w klasztorze Cornberg, zamku Rittersheim, w Hünfeld, Fuldzie,
Bad Hersfeld, Kleinsassen i in.). Od 1975 prowadził Wolną Akademię Sztuki w Hünfeld, a w 1990 otworzył Museum of Modern
Art – z kolekcją o profilu międzynarodowym, skupiającą prace twórców o rodowodzie konstruktywistycznym. W 1993 r.
założył Muzeum Artystów „Forum Sztuki Konkretnej” w Erfurcie oraz nieistniejące już Muzeum Sztuki Reduktywnej w Świeradowie-Zdroju.
Biennale Form Przestrzennych – cykliczna impreza w Elblągu w latach 1965–1973, organizowana i sponsorowana przez
elbląskie Zakłady Mechaniczne Zamech. Biennale miało pięć edycji, które różniły się formułą; tylko dwie pierwsze
realizowały tytułowe formy przestrzenne. Założeniem Biennale była współpraca artystów sztuk wizualnych z lokalnymi
robotnikami, którzy realizowali projekty.

Prywatnie namawiano mnie, żebym został w Szwecji. Nie byłem do tego do końca przekonany. To były lata 1975–1976 – kręciłem się między Polską i Szwecją, ale równocześnie byłem
pracownikiem warszawskiej ASP. I jakimś dziwnym trafem nie chcieli mnie wyrzucić, mimo
że w Akademii rzadko bywałem. Wówczas nastąpił niesamowity zbieg okoliczności. Sten
Samuelson13 zaprojektował hotel Forum14. Powstała wtedy w Polsce koncepcja zbudowania
wieżowca dla firm zagranicznych15. W przetargu, nic mi nie mówiąc, udział wzięła firma
BPA Byggproduktion AB, ta, w której pracowałem w Sztokholmie. Kiedy zaczęły powstawać
pierwsze szkice, Peter Diebitsch ściągnął mnie z innych robót, posadził obok siebie i kazał
opowiadać o Warszawie, o realiach. I okazało się, że ostatecznie wygrali przetarg. Byłem
kimś w rodzaju oficera łącznikowego między Intraco a BPA Byggproduktion AB. Skupiałem
się na robotach fasadowych. Było to zadanie, które mnie fascynowało: nowe materiały,
technologie, inny sposób myślenia o budownictwie, sama technologia budynku – obiekt był
budowany w tak zwanym ślizgu. Zaproponowałem ceramiczną fasadę. Wtedy w Europie to
była rzadkość. W tym czasie częściej pojawiałem się w Akademii, zaczęła mi się tam rozwijać
kariera i po wybudowaniu Intraco I zacząłem mieć coraz mniej do czynienia z budowami.
Zająłem się z powrotem sztuką.
MW: Skąd się wzięły koneksje metra i pracowni, które zaowocowały realizacjami studentów
przy stacji metro Centrum?
MD: Po jakimś czasie, na początku lat 90., poznałem Jasnę Strzałkowską, która była generalnym projektantem metra. A metro było skutkiem ruchu politycznego, który wykonał Wojciech
Jaruzelski, opierając się na prerogatywach politycznych, i oczywiście zaczęło być realizowane
w radzieckiej technologii, tak zwanej leningradzkiej. Po pewnym czasie Jasna Strzałkowska
zaproponowała mi współautorstwo stacji Centrum. To był też wielki zespół, który jeszcze
starymi, wręcz kreślarskimi metodami zaczął projektować dostępną dla pasażerów część
stacji metra Centrum. Narożnik z głównym wyjściem ze stacji otwierał się na nieckę, która
miała łączyć się z przejściem podziemnym pod skrzyżowaniem Aleje Jerozolimskie/ul. Marszałkowska. Ta niecka pierwotnie miała być zadaszona, zabudowana. Nie było przesądzone,
czy to będzie dach sztywny czy ażurowy, ale miało to być eleganckie wnętrze, nad którym
planowano pięciokondygnacyjny budynek. Początkowo zakładano, że ściany oporowe tej
niecki będą wyłożone granitem, a pozostał goły beton, który zatrzymywał ziemię, i dość
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Sten Samuelson urodził się w 1926 r. w Änglehorn, zmarł w 2002 w Montreux. Studiował w Królewskim Instytucie
Technologii w Sztokholmie. W latach 1964–1983 był profesorem w Szkole Technicznej w Lund. Założył z Fritzem Jaenecke
firmę architektoniczną Jaenecke & Samuelson, która funkcjonowała od lat 50. XX w. do ok. 1970 r. Obaj architekci tworzyli
w tym czasie również projekty indywidualne. Samuelson projektował charakterystyczne wysokie budynki hotelowe. Znany
m.in. z kontrowersyjnego projektu kościoła św. Mateusza, który został zrealizowany w 1983 r. w Malmö.
Hotel Forum w powojennej Warszawie był drugim po Pałacu Kultury i Nauki budynkiem, którego wysokość przekroczyła
sto metrów. Obok Victorii był też jednym z pierwszych hoteli o zachodnim standardzie. Wyróżniał się monolityczną żółtą
bryłą z setkami małych okien. Budynek zaprojektował Sten Samuelson dla Polskiego Biura Podróży „Orbis”.
Intraco I – jeden z pierwszych w Warszawie drapaczy chmur, wzniesiony w latach 1973–1975 na Muranowie. Zbudowany
przez szwedzką firmę BPA Byggproduktion AB dla Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Intraco”, zaprojektowany
przez szwedzkiego architekta Petera Diebitscha.

surowe ściany. Ze względu na to, że nie wiedzieliśmy, czemu to ma później służyć, Jasna
Strzałkowska zaproponowała, żeby wpuścić tam moich studentów, aby to miejsce zaczęło
żyć. I tak się stało.
MW: A jak narodziła się idea Galerii A19?
MD: Kiedy zaczęliśmy robić te realizacje na Patelni, pojawiła się we mnie taka chęć, żeby
pójść o krok dalej. W mieście zawsze są jakieś punkty orientacyjne. Często owe punkty
charakterystyczne to ikony architektury czy sztuki – bardzo rozpoznawalne rzeczy. Pod
ziemią czegoś takiego nie mamy. Jedynym takim wyznacznikiem dla ludzi jadących metrem
jest nazwa stacji. Ta nazwa przystanku kojarzy nam się w sposób taki zupełnie naturalny,
psychologiczny, nie z tym, co na dole, tylko z tym, co na górze: słyszymy nazwę i wiemy,
co jest na górze, czyli wiemy dokładnie, gdzie mamy wysiąść. Jeżeli stacja jest charakterystyczna, w jakiś sposób rozpoznawalna na pierwszy rzut oka, taka, którą jesteśmy w stanie
już na dole skojarzyć, rozpoznać, zapamiętać, to znacznie łatwiej jest nam nie popełniać
błędów i wysiąść tam, gdzie chcemy. Zapamiętujemy – stacja jest żółta, z jakimiś niebieskimi
elementami i my to sobie w głowie układamy jako swoistą mapę piktograficzną, która mówi
nam: jak tu wysiądziesz, to na górze będziesz mieć Pałac Kultury. I w wielu przypadkach,
w wielu miejscach na świecie to elementy sztuki pomagają zidentyfikować daną stację.
Interesowałem się tym, co na świecie się w tej materii działo. Do tej pory mam wielką dokumentację stacji metra na całym globie. To zrodziło myśl, że w Polsce również można by taki
zabieg przeprowadzić. Dodać charakterystyczny element, który by odróżniał jedną stację
od drugiej, nie tylko poprzez samą architekturę czy kolorystykę, ale również poprzez coś
dodanego. Próbowałem to zrobić, ale zwykle nie starczało na to miejsca, bo stacja była tylko
jednopoziomowa i w tej przestrzeni wprowadzenie czegoś bardzo oryginalnego byłoby
trudne. Zwłaszcza że funkcjonalność stacji mogłaby zostać zaburzona, jeśli ludzie zatrzymywaliby się, kontemplowali, gromadzili się i tamowali ruch. Stacja Marymont była głębiej
umieszczona pod ziemią, dzięki temu można było wygospodarować dwa poziomy, czyli
poziom peronu plus antresolę na poziomie tak zwanym -1. I ten fakt pozwolił na umieszczenie
w tym miejscu, na antresoli powyżej poziomu ruchu pasażerskiego, przestrzeni, która byłaby
oryginalna, inna. Ja i mój zespół zaproponowaliśmy stworzenie stałej galerii sztuki. Ale galerii
takiej, która szanowałaby przepisy związane z funkcjonowaniem metra. A więc pewne dziedziny sztuki takie jak performans czy wprowadzanie elementów dźwiękowych, instalacja itd.
były wykluczone. Chodziło o to, żeby na ponad stu metrach powierzchni, którą udało mi się
tam wygospodarować, zaczęły się pojawiać semimurale. Ale czemu semi? Problem sprowadzał się do tego, że metro w czasie takich nieformalnych jeszcze prób, konsultacji zaczęło
stawiać barierę wandalizmowi. Otóż gdyby tam zaczęły się pojawiać dzieła unikatowe,
w takim sensie, że byłyby to ręcznie wykonane dzieła, to kwestia ubezpieczeń zaczynałaby
odgrywać ogromną rolę. To jest przestrzeń powszechnie dostępna, wariatów nie sieją,
piekielnie łatwo jest przyjść i sprayem posmarować taką rzecz, kto za to zapłaci? W jaki
sposób to możemy zabezpieczyć? Wtedy przyszło mi do głowy, że można by spróbować
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wykonywać unikatowe wydruki, sygnowane. Wydruki, które byłyby przeznaczone wyłącznie
do tego miejsca. Nawet nie billboardy, bo billboard można powielić, a tutaj niczego nie można
powielić, bo to jest raz drukowane i sygnowane, ale równocześnie dające możliwość naprawy dosłownie w przeciągu kilku godzin. A trzeba pamiętać, że to jest przestrzeń, przez
którą przewijają się codziennie tysiące ludzi. Załóżmy, że w tej masie powiedzmy sto osób
dziennie jest w stanie się skupić na tym dziele, które tam się znajduje. To i tak jest to galeria,
która nie ma precedensu w Polsce pod względem liczby odbiorców. Poza tym spełniała też
wszystkie wymogi dzieła w przestrzeni publicznej.
Teraz cofnę się do przebiegu konkursu. Konkurs na to miejsce polegał na tym, że ten przygotowany projekt, wizualizacja, bo to był jeden z tych elementów, który w tym czasie pojawił
się w wymogach konkursowych, od razu zawierał zaproponowane dzieło. Wtedy ja, nie
chcąc robić czegoś, co by było zamarkowaną przestrzenią czy moim własnym wymysłem,
poprosiłem wybitnego studenta, który był wtedy w mojej pracowni, Karola Radziszewskiego,
o to, aby zechciał zaprojektować dla tej przestrzeni mural. Zakładałem, że to będzie
przestrzeń dla młodych, a on był wtedy na IV czy V roku. Opisał mi, co wymyślił, nazywało
się to Warszawa i było współczesną impresją na temat heroizmu warszawskiego widzianego
przez Karola, ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Alegoria warszawskości. Komisji
konkursowej się to chyba spodobało, cena nie była przerażająca i wygraliśmy. Owa wizualizacja zaczęła obowiązywać jako dokument prawny – to, co tam zostało przedstawione,
podlega prawu autorskiemu. Czyli, krótko mówiąc, od nas już teraz zaczęło zależeć, co na
tej ścianie się będzie znajdowało. No i to jest geneza Galerii A19. Podstawowa zasada funkcjonowania oparta była na tym, że metro poprzez wybraną przez siebie firmę, która miała
wyłączność na umieszczanie reklam w metrze, finansowała tę techniczną stronę realizacji,
a więc drukowanie projektów. Natomiast część projektowa należała w pierwszej fazie do
takiego organizmu, który powstawał przy Metrze Warszawskim. Nazywało się to Pociąg
do sztuki. Prowadziła to Jowita Kiepas. Wszystko w pierwszym okresie odbywało się na
zasadzie pełnej swobody konkursowej, czyli każdy, kto chciał, profesjonalista czy nie profesjonalista, mógł składać projekty, które były uwarunkowane jedynie technicznymi regułami.
No i komisja wybierała najbardziej stosowną pracę. Tak się działo przez kilka lat, do czasu,
kiedy się pojawiły Baranki Boże Julii Curyło, które narobiły kłopotów16. Ktoś się przyczepił,
że te baranki to gadżety pornograficzne latające nad Warszawą i w kontekście tytułu zrobił
się skandal. W tym też czasie zrezygnowała z prowadzenia galerii pani Kiepas. Zaczęło
być niewyraźnie, jeśli chodzi o kwestie formalne, ale udało się wynegocjować z Metrem
Warszawskim i m.st. Warszawą umowę, która została zawarta między tymi podmiotami
a stołeczną Akademią Sztuk Pięknych. Realizację umowy, która cedowała odpowiedzialność
artystyczną na ASP, zlecono mnie i wtedy już istniejącemu Instytutowi Badań Przestrzeni
Publicznej. I to jest właściwie cała historia.
16

Julia Curyło urodziła się w 1986 r. w Warszawie. Studiowała w stołecznej ASP; dyplom zrealizowała w Pracowni Malarstwa
Leona Tarasewicza i w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej Mirosława Duchowskiego (2009). Autorka obrazów oraz
instalacji prezentowanych w przestrzeni publicznej miasta.
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Mirosław Duchowski w pracowni
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Ryszard Winiarski i Mirosław Duchowski. Fot. Aleksander Rawski
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Ryszard Winiarski
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Wprowadzenie
Publikację otwiera Manifest i wywiad z prof. Mirosławem Duchowskim. Tytułowy „Duch” odnosi
się bowiem nie tylko do specyfiki przestrzeni metra, ale także do akademickiego pseudonimu
Profesora i nazwiska spiritus movens tego wydawnictwa.
W Manifeście prof. Duchowski stawia otwarte pytanie, czym stała się przestrzeń publiczna
po latach działań w niej różnych artystów, a także grup wpływów (deweloperów, aktywistów
itp.) oraz czym powinna dzisiaj być sztuka w owej na nowo zdefiniowanej przestrzeni.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, prof. Mirosław Duchowski wraca do źródeł działań artystycznych mających wpływ na bliskie otoczenie człowieka i, indagowany przez Monikę Weychert,
opowiada o wczesnych latach Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz o własnych doświadczeniach artystycznych
i projektowych. Pracownia kierowana przez Profesora na początku XXI wieku śmiało wkroczyła w przestrzeń publiczną Warszawy. Obecnie przygotowuje studentów do świadomego
stosowania własnej sztuki w realiach przestrzennych współczesnego miasta oraz edukuje,
że współczesne miasto potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek świadomych, profesjonalnych
działań artystycznych. Dlatego program pracowni nastawiony jest na maksymalne, intelektualne i kreatywne przygotowanie do samodzielnej pracy. Praktyka w realiach Warszawy
stanowi istotny, może nawet zasadniczy, element całego procesu edukacyjnego.
Publikacja jest próbą stworzenia monografii poświęconej Galerii A19 znajdującej się na stacji
warszawskiego metra Marymont oraz realizacjom wokół dwu innych stacji metra – Centrum
i Pole Mokotowskie. Książka zamykać będzie dziesięciolecie doświadczeń pracy w tych
unikatowych miejskich przestrzeniach.
Dorota Monkiewicz zarysowuje panoramę działań artystów w przestrzeni publicznej we
Wprowadzeniu do sztuki w przestrzeni publicznej. Autorka wskazuje przy tym, że zmiany ich
projektowania i odbioru wynikają nie tylko ze zmieniających się w czasie idei, generowanych
przez sztukę współczesną, ale może przede wszystkim z różnych sposobów rozumienia
przestrzeni publicznej.
Dr hab. Arkadiusz Karapuda w tekście Wydruk jako dzieło sztuki w przestrzeni publicznej
pochyla się nad szczególnym fenomenem Galerii A19 – wielkoformatowymi reprodukcjami
mającymi szczególny status ontologiczny. Opisuje przy tym strategię artystów z Wydziału
Malarstwa warszawskiej ASP, którzy, prezentując przez blisko dwa lata swoje prace malarskie
w przestrzeni stacji Marymont warszawskiego metra, podjęli próbę sprawdzenia kilku tez
i postawienia pytań wielokrotnie zadawanych w dziejach kultury XX wieku. Po pierwsze,
chcieli skonfrontować́ swoje dzieła z masowym, przypadkowym odbiorcą. Po drugie –
zbadać́, jaki efekt można uzyskać́ poprzez wielokrotne powiększanie reprodukowanego
dzieła. Po trzecie – pokazując obok siebie oryginalne dzieło i jego zwielokrotnioną reprodukcję, pragnęli uzyskać odpowiedź na nurtujące w latach 30. Waltera Benjamina pytanie,
jak na odbiór dzieła sztuki wpływa różnica między oryginałem a reprodukcją.

Druga części książki przybliża prace prezentowane w Galerii A19 oraz realizacje wokół dwu
innych stacji metra – Centrum i Pole Mokotowskie. Wartość faktograficzną stanowi dokumentacja prac, które tam powstawały od roku 2007 do 2018. Sebastian Winkler opracował pełny
katalog realizacji i przygotował bogaty materiał ilustracyjny, a także zaprojektował okładkę
tomu. Tę część publikacji uzupełniają rozmowy z artystami, którzy pracowali w ramach tych
inicjatyw: Agatą Borową, Michałem Frydrychem, Karolem Radziszewskim i Kamilą Szejnoch.
Artyści wspominają pracownię oraz opowiadają o swojej późniejszej praktyce artystycznej
związanej z przestrzenią publiczną. Monika Weychert, współpracująca z Instytutu Badań
Przestrzeni Publicznej, przedstawia swoje spojrzenie na tranzytowe przestrzenie stacji metra
– opisuje różnice i podobieństwa okolic stacji metra Centrum oraz antresoli w podziemiach
na stacji Marymont.
Autorzy mają nadzieję, że publikacja przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania sztuki w polskiej przestrzeni publicznej – jak powinna być ona kreowana, jak jest
odbierana przez użytkowników tej przestrzeni oraz w jaki sposób wpisuje się w lokalny
kontekst. I tym samym stanie się ważnym głosem w dyskusji toczącej się wokół street artu
oraz murali przez prezentację inspiracji, jaką twórcy czerpią z miasta, aż do krytycznego
ujęcia problematyki miejskiej w tym kontekście.
Redaktorzy
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Wprowadzenie do sztuki w przestrzeni publicznej
Dorota Monkiewicz
Istnieje wiele odmian i rodzajów sztuki w przestrzeni publicznej. Wynikają one nie tylko
ze zmieniających się w czasie idei, generowanych przez sztukę współczesną, ale może
przede wszystkim z różnych sposobów rozumienia przestrzeni publicznej. W ujęciach
teoretycznych przestrzeń ta jest wielowymiarowa, gdyż za każdym razem staje się trochę
innym artefaktem, w zależności od tego, czy przedstawia się artyście, architektowi, urbaniście,
socjologowi, antropologowi kultury, aktywiście miejskiemu, filozofowi polityki itd. Stąd też
sztuka w przestrzeni publicznej jest zazwyczaj przedsięwzięciem interdyscyplinarnym.
Najbardziej pragmatyczna i ogólna definicja mówi, że przestrzeń publiczna jest otwartym
i dostępnym dla wszystkich miejscem wspólnym, gdzie każdy może swobodnie przebywać.
Zazwyczaj za wzorcowy model takiej przestrzeni uznaje się przestrzeń miasta, ale to może
być, jak pokazują odosobnione przykłady, także wieś oraz pomieszczenia instytucji publicznych, niebiletowane halle muzeów, parki rzeźby, przestrzenie wystawowe czy „projektowe”1.
Łatwo zauważyć, że przytoczona tu definicja ma charakter demokratyczny, a więc kwestia
przestrzeni publicznej naznaczona jest w sposób nieunikniony dyskursem politycznym,
dotyczącym jej wymiaru historycznego, kulturowego i społecznego, w tym następujących
kwestii: kto włada daną przestrzenią publiczną oraz wyrazem czyjej wspólnoty jest jej wymiar
symboliczny. Artysta, który decyduje się na działanie w przestrzeni publicznej, musi zmierzyć
się z reakcją i osądem wielu zróżnicowanych interesariuszy i użytkowników danego miejsca.
Tworzy sztukę podwyższonego ryzyka, gdyż jego dzieło może zostać niezrozumiane,
pozostać niezauważone bądź odwrotnie – sprowokować agresję i zniszczenie2.
Systematyzacja sztuki w przestrzeni publicznej dokonana przez amerykańską badaczkę
Miwon Kwon pozwala zrozumieć różnice pomiędzy konkretnymi realizacjami i uzyskać orientację wśród mnogości różnorodnych artefaktów zaliczanych do tej dziedziny działalności
artystycznej3. W planie historycznym autorka wyróżnia etap tradycyjnych pomników tworzonych od czasów najdawniejszych, następnie, od lat 60. XX wieku, tak zwaną sztukę w miejscach publicznych. Pod koniec tej dekady pojawiła się sztuka jako przestrzeń publiczna –
zbliżona do dizajnu czy urbanistyki – oraz sztuka w interesie publicznym, zwana też nową
sztuką publiczną, która interweniuje w wybraną przez artystę przestrzeń lub jest adresowana
1

2

3

Jeżeli chodzi o sztukę w przestrzeni publicznej, którą stanowi otoczenie wiejskie, to warto tutaj przytoczyć przykłady
działań artystów słowackich na przełomie lat 60. i 70. XX w., przede wszystkim Wesele Ewy Alexa Mlynarcika w Żylinie
w Tatrach Słowackich (1972), a w Polsce w ostatnich latach – Daniela Rycharskiego we wsi Kurówko.
Por. najnowszą bibliografię tematu w: Rzeźba dzisiaj 2. Sztuka w przestrzeni publicznej, red. M. Smolińska, E. Domanowska,
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2018, a w szczególności teksty: J. Ryczek, Przestrzeń miejska – przestrzenią
wspólną – odpowiedzialność w działaniach artystycznych, s. 11–21 oraz A. Janz, Sztuka w przestrzeni publicznej – dlaczego
nie warto pisać o współczesnych realizacjach w duchu modernistycznym, s. 23–32.
M. Kwon, One place after another: Site-specific art and locational identity, The Mit Press, Cambridge–London 2002.
W języku polskim tej autorki Sztuka publiczna w przestrzeni: integracja czy interwencja, przeł. D. Cieśla-Szymańska,
„Kultura Współczesna” 2009, nr 4, s. 106.

do konkretnej społeczności. Odpowiednio zostały zdefiniowane takie terminy jak dzieło
site-specific i community-specific. Apogeum tego rodzaju aktywności nastąpiło jednak
dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku. Można też wyróżnić stosunek modernistyczny
i ponowoczesny do przestrzeni publicznej. W pierwszym przypadku artysta występuje w roli
eksperta tworzącego autonomiczne dzieło sztuki. Autor nie bierze pod uwagę kontekstu
społecznego, w którym dzieło zostanie wyeksponowane, skupiając się wyłącznie na walorach
artystycznych swojej pracy, która dopiero zazwyczaj post factum zostaje wybrana do konkretnej lokalizacji przez fundatora dzieła. Przykładem takiej postawy są rozproszone po świecie
rzeźby Henry’ego Moore’a, które wyjechały z jego angielskiej pracowni w Perry Green,
by zdobić tak różne miejsca i miasta jak siedziba UNESCO w Paryżu (od 1958), Lincoln Center
w Nowym Jorku (od 1965) czy ratusz w Toronto (od 1966). Abstrakcyjne rzeźby Moore’a,
tak jak i innych artystów tego czasu, stanowiły reprezentacyjne dopełnienie architektury
funkcjonalnej lat 60. W Polsce największą manifestacją modernistycznej „rzeźby plenerowej”
było Biennale Form Przestrzennych w Elblągu w 1965 roku. Wykorzystując zaplecze techniczne i materiałowe miejscowej fabryki turbin okrętowych Zamech, awangardowi artyści
przy pomocy robotników wypełnili nowoczesną sztuką pustki w urbanistycznej tkance miasta,
spowodowane zniszczeniami wojennymi. Przedsięwzięcie było instrumentalizowane
w ramach propagandowej linii PZPR-u o sojuszu sztuki i świata pracy. Chodziłoby tu zatem
o szczególną formę partycypacji, w której artysta patronizuje klasę robotniczą.
W ponowoczesnej sztuce w przestrzeni publicznej, a w szczególności w jej odmianie
partycypacyjnej, artysta stara się przekroczyć relację władzy, wynikającą z własnej uprzywilejowanej pozycji, i występuje często jako uczestnik dialogu społecznego, którego celem
jest rozwiązanie problemów lokalnej społeczności. Przykładem dizajnu społecznego może
być park Superkilen, stworzony w latach 2008–2012 w Kopenhadze przez grupę Superflex
z udziałem Bjarke Ingels Group oraz Topotek 1 (niemiecka firma architektów krajobrazu)4. Ten
projekt jest zarówno site-specific, jak i community-specific. Park został zaplanowany jako estetyczne miejsce odpoczynku, uwzględniające lokalizację w dzielnicy zamieszkanej przez
emigrantów pochodzących z 67 krajów. Realizację projektu poprzedziło przeprowadzenie
wywiadów z przyszłymi użytkownikami w trybie bezpośrednich rozmów od drzwi do drzwi.
W ich wyniku powstała lista obiektów, które pytani chcieliby widzieć w swoim sąsiedztwie.
Wskazane przez emigrantów przedmioty zostały przywiezione z krajów ich pochodzenia.
I tak Superkilen zdobi umieszczony na wysokim słupie wielki ząb wewnątrz zielonego
półksiężyca, który stał przed kliniką dentystyczną wuja jednego z okolicznych mieszkańców.
Z Kazachstanu przyjechał typowy na tamtym terenie przystanek autobusowy. Z kolei wspólnota palestyńska zaproponowała tunel do szmuglowania broni przez granicę z Izraelem,
co z oczywistych względów nie zostało zrealizowane, ale przywieziono stamtąd ziemię.
Pojawiły się również elementy regionalnych krajobrazów jak palmy, wiśnie czy cyprysy,
zainstalowano między innymi pokrywy studzienek z różnych krajów i miast, w tym z Gdańska.
4

https://architektura.info/architektura/polska_i_swiat/superkilen [dostęp: 4.09.2019].
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Idea parku zrodziła się w trudnym politycznie okresie kryzysu migracyjnego w Danii. Jak wyjaśniał jeden z autorów projektu – architekt Martin Rein-Cano z Topotek 1 – przyjęto zasadę,
żeby zasiedlonej przez emigrantów dzielnicy nie poddawać oczyszczającym porządkom,
ale – przeciwnie – nadać im własną, widzialną dla wszystkich przestrzeń publiczną5.
Jednym z najbardziej udanych przykładów dizajnu społecznego w Polsce był Dotleniacz
Joanny Rajkowskiej, zrealizowany na placu Grzybowskim w Warszawie w 2007 roku.
Problemem, który chciała rozwiązać artystka, była pełna podskórnego napięcia miejska
pustka, wokół której zlokalizowane zostały dwie antagonistyczne instytucje. Z jednej strony
mieszcząca się w katolickim kościele księgarnia Antyk, specjalizująca się w antysemickiej
i nacjonalistycznej literaturze, z drugiej – Teatr Żydowski, ośrodek języka jidysz i kultury
żydowskiej. W ramach projektu na środku placu zostało wykopane oczko wodne, obsadzone
roślinami i otoczone miejscami do siedzenia. Ponadto zainstalowana w stawie aparatura
do ozonowania powodowała bulgotanie wody oraz unoszenie się sztucznej mgiełki nad jej
taflą. Projekt spotkał się z żywym odzewem wśród mieszkańców, którzy zaczęli chętnie
spędzać czas na placu, a jego zaletą było nie tylko zjednoczenie ludzi wokół pozytywnych,
„uzdrawiających” aktywności, ale także pobudzenie publicznej dyskusji na temat roli przestrzeni publicznej w układzie urbanistycznym miasta.
Uwzględnienie wyłącznie kategorii „sztuki do miejsca”, a więc relacji przestrzennej dzieła
z miejską tkanką, wydaje się pomysłem jeszcze późnomodernistycznym, jak pokazuje
historia rzeźby Tilted arc Richarda Serry. Obiekt ustawiony na Foley Federal Plaza w Nowym
Jorku w 1981 roku, usunięty wskutek protestów użytkowników okolicznych budynków osiem
lat później, został wykonany z rdzawej kortenowskiej stali o długości 36 m oraz wysokości
3,5 m. Foley Federal Plaza był podobnie jak w projekcie Rajkowskiej przechodnim placem,
na którym nikt się nie zatrzymywał. Artysta chciał, aby pod wpływem oddziaływania rzeźby
ludzie doświadczyli otaczającej przestrzeni i zatrzymali na niej wzrok. Tymczasem jego dzieło
przecinając plac na pół, utrudniało pracownikom okolicznych biurowców poruszanie się
i dojście do metra. Ponadto żywiono obawy, że tak długa ściana sprowokuje graficiarzy
do kolejnego ataku na jakość przestrzeni publicznej w sąsiedztwie miejsc pracy. Walka
o usunięcie rzeźby trwała długo, ponieważ była ona ufundowana z publicznych środków,
a artysta nie zgadzał się na przeniesienie jej w inne miejsce, twierdząc, że site-specificity
jest integralną częścią dzieła6. Wybitny twórca rzeźby postminimalistycznej poniósł więc ostatecznie porażkę, bo występując w charakterze eksperta, usiłował narzucić użytkownikom
przestrzeni miejskiej swoją estetykę, której oni nie zaakceptowali.
Historia i tożsamość
Historia Tilted arc pokazuje, że zanim aspekty historyczne, społeczne i kulturowe przestrzeni
publicznej stały się przedmiotem negocjacji z uczestnikami projektów partycypacyjnych
w ramach „nowej sztuki publicznej”, problematyka ta pozostawała w domenie rzeźby

współczesnej. Jej szczególnym aspektem w latach 80. oraz w dekadzie następnej była
debata na temat pomników i upamiętniania oraz „polityka tożsamości”7. Problematykę tę
otwierają kontrowersje wokół pomnika Vietnam veterans w Waszyngtonie, zaprojektowanego
w 1981 roku przez Mayę Lin – amerykańską artystkę, architektkę i projektantkę krajobrazu.
Zaproponowała ona przecinającą parkowe wzgórze długą, horyzontalną ścianę z granitu
w kształcie litery L, na której wyryte zostały nazwiska amerykańskich żołnierzy poległych
w wojnie wietnamskiej. Praktyka stawiania pomników w przestrzeni publicznej opiera się
na założeniu, że formy upamiętniania odnoszą się do przyjętych przez ogół cnót i wartości
i przybierają postać wertykalną dla podkreślenia dominacji owych wartości nad codziennym
życiem przechodniów. W przypadku pomnika Lin aheroiczna horyzontalność uwypuklała
ogromne straty ludzkie, które poniósł naród amerykański, i została odczytana jako wyraz
krytycznego stanowiska politycznego w sprawie zasadności amerykańskiej interwencji
zbrojnej w Wietnamie. Było to szczególnie widoczne w porównaniu ze znajdującymi się
nieopodal pomnikami Abrahama Lincolna i Jerzego Waszyngtona. Ostatecznie po interwencji
Kongresu Stanów Zjednoczonych do realizacji Lin dodano tradycyjną, odlaną z brązu statuę
Three soldiers oraz maszt z amerykańską flagą. Z podobną reakcją zetknęli się w Polsce
autorzy projektu pomnika oświęcimskiego. Członkowie zespołu Oskara Hansena i Jerzego
Jarnuszkiewicza zaproponowali na konkurs w 1958 roku koncepcję czarnej asfaltowej drogi
przecinającej po diagonali teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, kończącej się w pobliżu krematorium. Zabudowania Auschwitz miały być
zamknięte i pozostawione niszczącemu działaniu czasu, „zachowując milczenie w obliczu
zbrodni”8. Taki sposób upamiętnienia ofiar nazistów nie zyskał akceptacji Międzynarodowego
Komitetu Oświęcimskiego i ostatecznie zrealizowano wznoszący się pionowo tradycyjny pomnik kamienny.
Szereg działań artystów z lat 80. XX wieku w dziedzinie rzeźby skłoniło do przemyślenia
kwestii sztuki w przestrzeni publicznej oraz do podjęcia prób sprecyzowania jej definicji.
Na wystawie documenta 7 w Kassel w 1982 roku Joseph Beuys prowadził akcję zasadzenia
7 tys. dębów9. Zaoferował publiczności wykupienie zgromadzonych przez siebie kamieni,
aby za tak pozyskane środki posadzić drzewa. Intencją Beuysa było nie tyle stworzenie
szumiącej dąbrowy, ile zmobilizowanie ludzi do aktywnego współdziałania w ramach jego
akcji na rzecz demokracji. W 1988 roku Hans Haacke, biorący udział w festiwalu Steirische
Herbst w Grazu, wykonał tymczasową rzeźbę, będącą rekonstrukcją osłony z 1938 roku,
nałożonej przez austriackich nazistów na XVII-wieczną kolumnę maryjną. Chciał w ten sposób
przypomnieć mieszkańcom o ich nierozliczonej historii uwiedzenia przez Hitlera10. Austriacy
w latach 30. w ogromnej większości zareagowali z entuzjazmem na przyłączenie ich kraju
do III Rzeszy, natomiast po wojnie przyjęli doktrynę zapomnienia, kreując się na ofiarę polityki
7
8
9

5
6

M. Rein-Cano, Rola ogrodu w kształtowaniu tożsamości [wykład], Goethe-Institut, Warszawa, 25.01.2018.
Por. wywiad z Richardem Serrą, https://www.youtube.com/watch?v=N2257kBHggs [dostęp: 4.09.2019].
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niemieckiej. Napis „Und ihr habt doch gesiegt” [A jednak zwyciężyliście] był elementem
świętowania Anschlussu w Grazu i odnosił się do wcześniejszego, nieudanego puczu
nazistów z 1934 roku. Haacke rekonstruując wiernie historyczną formę pomnika, dodał jedynie
informację o liczbie ofiar nazizmu wśród obywateli austriackich (Romów, Żydów, więźniów
politycznych, cywilów i żołnierzy). Praca artysty, zgodnie z jego intencją, wzbudziła debatę
o historii politycznej kraju i moralnym aspekcie „polityki zapomnienia”. Akcja Haackego ostatecznie uświadomiła, że nie tylko materialne obiekty same w sobie, ale i debata publiczna
może być przedmiotem sztuki w przestrzeni publicznej. Amerykański krytyk Michael North
zaproponował u progu lat 90. rozróżnienie rzeźby publicznej i rzeźby społecznej, kwalifikując
realizację Richarda Serry jako rzeźbę publiczną, bo „swoim tematem czyni doświadczenie
przestrzeni publicznej”, podczas gdy działania Beuysa i Haackego zostały określone
jako „społeczne”. Jednakże dalszy ciąg, który nastąpił w latach 90., miał miejsce już poza
klasycznym terytorium rzeźby11.
W Polsce kwestia przestrzeni publicznej została podjęta i poddana teoretycznemu omówieniu
po 1989 roku w Gdańsku w „Magazynie Sztuki” oraz w kręgu artystów skupionych wokół
Grzegorza Klamana12. Szereg projektów zrealizowanych przez Fundację Wyspa Progress
dotyczyło historii i tożsamości miasta. W 1994 roku odbyły się Międzynarodowe Warsztaty
Multimedialne „Projekt Wyspa”, których celem było uwrażliwienie na historię i przyszłość
Wyspy Spichrzów, miejsca akcji artystycznych środowiska gdańskiego w latach 80. Autorzy
projektu – Agnieszka Wołodźko i Grzegorz Klaman – chcieli przeciwstawić się spodziewanej
gentryfikacji wyspy, która, chociaż wówczas zdegradowana, mogła stać się po kapitalizacji
i sprywatyzowaniu martwą tkanką miasta. To podczas tego projektu doszło do usunięcia
z Długiego Targu pracy Termofory Roberta Rumasa, gdyż zaangażowani religijnie przechodnie nie chcieli, aby figurki Matki Boskiej leżały na miejskim bruku w plastikowych workach
napełnionych wodą. Przejawy „sztuki krytycznej” w otwartej przestrzeni publicznej pokazały,
że w trakcie takich działań może ujawnić się nie tylko „przestrzeń rzeźbiarska”, jak
w przypadku obiektu Serry, ale także „przestrzeń kulturowa”. Jednakże i w tym przypadku
to artysta egzekwował swoją ekspercką władzę nad widzem, aby ujawnić jego stereotypy
kulturowe. Około 2000 roku zaangażowanie sceny gdańskiej przeniosło się na tereny
postoczniowe, podejmując w kontekście upadłości i likwidacji stoczni społeczne projekty
dotyczące sposobu opowiadania historii strajku sierpniowego, fundamentalnego dla tożsamości Gdańska i gdańszczan. Subiektywna linia autobusowa, organizowana przez Grzegorza
Klamana od 2002 roku, oferowała zwiedzanie terenów Stoczni Gdańskiej z przewodnikami
rekrutującymi się spośród byłych pracowników nieczynnego już zakładu. W ten sposób
można było poznać gospodarczą i polityczną historię stoczni z osobistego, subiektywnego
punktu widzenia.

Miasto
Modelową przestrzenią publiczną jest przestrzeń miasta. To, w jaki sposób ta przestrzeń była
odczuwana i jak była definiowana problematyka miejskości, wpływało na działania
artystyczne. W sztuce dostrzeżono znaczenie rozwoju metropolii we wszystkich aspektach
tego procesu (politycznym, ekonomicznym, egzystencjalnym i społecznym) już w trzeciej
ćwierci XIX wieku wraz z pojawieniem się malarstwa impresjonistów. Na ich obrazach widzimy
sceny obrazujące rewolucję przemysłową i zdobycze cywilizacji – tłumne, szerokie ulice
Paryża, dworce kolejowe, lampy gazowe itd. W XX wieku miasto objawiło się artystom jako
miejsce małych cudów z postacią otwartego na otoczenie flâneura – figurą modernistycznej
podmiotowości ukształtowanej w wielkim mieście – który przemierza ulice metropolii niesiony
falą obrazów i zdarzeń dostarczanych przez miejską scenę13. Taki sposób doświadczania
miasta był nie tylko domeną surrealistów pomiędzy obiema wojnami, ale także sytuacjonistów
w latach 50. z ich dérive po paryskich zaułkach i placach14. Z figurą flâneura polemizował
Zygmunt Bauman. Według niego „spacerowicz” tylko dzięki utrzymaniu obcych w stanie
obcości i wyobcowaniu z miejskiego tłumu doznaje owej szczególnej bezkarnej rozkoszy
bez troski o następstwa i konsekwencje spotkań na ulicach15. Nie dotyczy to jednak innych
„obcych” – na przykład emigrantów czy uchodźców – przed którymi współczesny flâneur
ucieka do przestrzeni, gdzie może skutecznie się bronić, na teren semantycznie przejrzysty
i semiotycznie czytelny, czyli do przestrzeni grodzonej. W referowanym tutaj tekście przedrukowanym w „Magazynie Sztuki” Bauman krytykował figurę flâneura w związku z modernistyczną koncepcją miasta funkcjonalnego, która zakładała, że zachowanie ludzi będzie
takie jak ich otoczenie. Jeśli ulice będą proste, to i zachowania mieszkańców staną się
podobne – podporządkowane założonym sposobom użytkowania przestrzeni miejskiej.
Tymczasem życie miejskie ma różne sensy dla jego różnych uczestników. Kształt architektury
i środowisko jest tylko ramą, nad którą nadbudowują się różnorodne funkcje, znaczenia,
konwencje, reguły i ograniczenia. Typową z perspektywy postmodernistycznej krytykę
funkcjonalizmu w urbanistyce przeprowadził niemiecki filozof Wolfgang Welsch, zwracając
uwagę, że modernizm w architekturze to nie tyle funkcja, co fikcja. Skoro miejskie zamieszkiwanie cechują wielowątkowość, dialogowość elementów, pluralizm i zmienność, to nie jest
możliwe zadowalające ujęcie tych problemów całościowo, gdyż ostatecznie musiałoby to
być rozwiązanie totalitarne16.
W reakcji na takie właśnie problemy został zrealizowany w latach 1990–1994 projekt artysty
Christiana Philippa Müllera w Unité d’habitation w Firminy we Francji17. Jednostka mieszkaniowa
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autorstwa Le Corbusiera została wzniesiona po raz pierwszy w Marsylii, a później w kilku innych
miejscach w Europie. W Firminy powstał budynek-miasto, pierwotnie z 414 mieszkaniami na
17 piętrach, wewnętrznymi ulicami, solariami na dachu, teatrem w otwartej przestrzeni,
bankami, pocztą, boiskiem sportowym i przedszkolem. Od pierwowzoru różnił się tym,
że sklepy zostały zaplanowane na zewnątrz budynku. W wielkich blokach Corbusiera były
mieszkania komunalne, które szybko się wyludniały z powodu alienujących warunków
zamieszkiwania oraz postępującej dekapitalizacji betonowych obiektów. W latach 90. władze
miasta w opuszczonych mieszkaniach osiedlały często nowo przybyłych imigrantów. Projekt
Müllera z udziałem 40 artystów z całego świata miał na celu animację i integrację tej społeczności. W 29 mieszkaniach odbywały się wystawy, a mieszkańców zapraszano do uczestniczenia w nich.
Planowanie miast idealnych, a takim miało być Cité radieuse Corbusiera, ma długą tradycję
w historii ludzkości i zazwyczaj wiązało się z rozwijaniem społeczno-politycznych utopii – od
koncepcji antycznych poprzez urbanistykę renesansową, barokową itd. po manifest funkcjonalizmu, którym była Karta ateńską. Tworzone wedle reguł geometrii, zazwyczaj na planie
prostokątnej siatki, idealne miasto miało być widomym znakiem potęgi racjonalnego myślenia.
Do tych kwestii odnosił się projekt Ideal city – Invisible cities, zorganizowany w 2006 roku
w Zamościu i Poczdamie przez Sabrinę van der Ley i Markusa Richtera. Dzieła zrealizowane
w przestrzeni miejskiej Zamościa podejmowały różne aspekty tego rygoru, odnosząc się
do koncepcji „niewidzialnego miasta” jako antyutopii umykającej planowaniu i kontroli.
Emblematyczna dla całej wystawy była praca Mirosława Bałki, który skojarzył temat „miasta
idealnego” z totalitaryzmem, wypełniając swoją monumentalną instalację muzyką obozowej
orkiestry18.
Jednakże w XXI wieku zainteresowanie modernizmem przeżywa renesans nie tyle jako
estetyczno-filozoficzna propozycja, lecz jako projekt społeczny, mający w swojej agendzie
budowę niedrogich mieszkań oraz zapewnienie usług publicznych w projektowanych osiedlach. Po okresie neoliberalnej deregulacji te wartości zaczęto ponownie doceniać. Dość
wcześnie pobrzmiewały one w projekcie Kuby Szredera i Martina Kaltwassera Futuryzm miast
przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty (2005–2006), realizowanym kolejno
w obydwu miastach. Edycja polska obejmowała ekspozycję prac artystów w przestrzeni
Nowej Huty, warsztaty z mieszkańcami, seminaria i publikację książki19. Projekt poddawał
refleksji okoliczności powstania obydwu miast-ogrodów funkcjonalnie zaplanowanych dla
pracowników dużych zakładów przemysłowych – fabryki Volkswagena i Huty im. Lenina,
a zarazem wskazywał na zagrożenia dla ich dalszej egzystencji, wynikające z procesów
wygaszania ciężkiego przemysłu w epoce postindustrialnej.
Dyskusje o filozofii planowania miast są obecnie żywe zarówno wśród urbanistów, jak
i artystów. Neoliberalna ekonomia zakłada wieczną teraźniejszość, bo albo odnosi się do

transakcji nanosekundowych, albo do odległej perspektywy stałego wzrostu20. Podobny
w gruncie rzeczy postpostmodernistyczny paradygmat reprezentuje popularna w dziedzinie
studiów miejskich koncepcja smart city, promująca planowanie w wyniku agregacji ogromnych ilości danych pochodzących z miejskiego monitoringu. Big data grzęźnie w kontrolowaniu bieżących procesów, co, jak komentował Krzysztof Nawratek, służy przede wszystkim
powstrzymywaniu przyszłości21. Proponował perspektywę postsekularną w planowaniu,
oznaczającą gotowość wyjścia na spotkanie z nieznanym. Drogi artystów i aktywistów
miejskich spotykają się jednak na bardziej pragmatycznym gruncie, jakim jest tak zwany
participatory planning – czyli planowanie partycypacyjne. Przeprowadzony we Wrocławiu
w 2016 roku foresight społeczny był przykładem zastosowania tej metody22. Zarazem
stanowił w pewnym sensie próbę rozwiązania problemu opisanego przez Nawratka.
Foresight jest bowiem sposobem planowania, opartym na metodach heurystycznych –
myśleniu twórczym, stosowanym do rozwiązywania problemów przy niedostatecznej ilości
informacji. We Wrocławiu używano takich narzędzi jak burza mózgów (ustalenie wartości),
metoda delficka (ankiety), analiza trendów (we Wrocławiu i w otoczeniu miasta), analiza
zasobów, metoda scenariuszowa (optymistyczna i pesymistyczna, czynniki niepewności).
Jednocześnie w projekcie wzięli udział mieszkańcy Wrocławia w różnych przekrojach
wiekowych i społecznych oraz, w równomiernym rozłożeniu ze względu na zamieszkiwaną
dzielnicę, uczniowie ze szkół podstawowych i średnich, wreszcie panel ekspertów – przedstawicieli różnych specjalności (akademicy, menadżerowie różnych branż, aktywiści miejscy,
pracownicy instytucji kultury, literaci). Foresight społeczny odwoływał się do idei demokracji
deliberatywnej, polegającej na angażowaniu w dyskusje obywateli i empatycznym uczeniu
się od siebie nawzajem. Postulował parlament emocji, interesów własnych i wiedzy eksperckiej, który mógłby doprowadzić do poprawiania jakości społecznej debaty. Partycypacyjna
odmiana sztuki w przestrzeni publicznej wynika z tych samych przesłanek. Jednym z najwcześniejszych projektów tego rodzaju była Artist Placement Group założona w Londynie
przez Johna Lathama i Barbarę Steveni i działająca w latach 1966–1989 początkowo na
terenie fabryk i korporacji, a później w szpitalach, urzędach miejskich i innych instytucjach
użyteczności publicznej23. Organizatorzy ubiegali się w tych instytucjach o zaangażowanie
na płatne staże artystów. Jednakże w przeciwieństwie do polskich plenerów i sympozjów
w Elblągu czy w Puławach nie chodziło tu o wykorzystanie zasobów przemysłu dla sztuki.
To raczej artyści mieli być w środowisku robotniczym i biznesowym „agentami wpływu”,
włączać się z własnym porządkiem ideowym i systemem wartości. Niewypowiedzianym
założeniem każdego stażu było wywarcie przez sztukę pozytywnego i humanizującego
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wpływu na świat przemysłu i korporacji. Podsumowanie tych działań miało miejsce w Hayward
Gallery na wystawie Inno ‘70 (znanej też pod tytułem Art and economics). Ekspozycja obejmowała wykresy, dokumentację, zarejestrowane wywiady, monitory TV itd. W zaaranżowanych
na przestrzenie biurowe salach wystawowych odbywały się spotkania i dyskusje. Była to
prototypowa ekspozycja dla tak popularnych w XXI wieku prezentacji niematerialnych działań
w przestrzeni publicznej. W 2006 roku magazyn „Artforum” obwieścił nowy „zwrot społeczny”
w sztuce, odnoszący się do działań artystycznych, w których każda osoba może na równych
prawach odgrywać role twórcy i uczestnika. Zasada ta doskonale sprawdza się w projektach
„pedagogicznych”, polegających na wzajemnym uczeniu się od siebie uczestników.
Apogeum takich zainteresowań zogniskowało się w szóstej edycji europejskiego biennale
sztuki Manifesta w Nikozji w 2006 roku, którego publiczną emanację stanowiły wyłącznie
wykłady, seminaria, publikacje, warsztaty oraz biblioteka z czytelnią. Generalnie jednak sztuka
partycypacyjna zajmuje się budowaniem minispołeczności, inkluzywnością, wspieraniem
politycznego upodmiotowienia i społecznej sprawczości, działając na polu użytecznych,
uzdrawiających i skromnych gestów. Claire Bishop, autorka monografii poświęconej temu
zagadnieniu, uważa, że jest to rodzaj miękkiej inżynierii społecznej, uprawianej przez artystów
XXI wieku w zastępstwie demontowanego w okresie późnego kapitalizmu państwa opiekuńczego24. Do jej opisów z pewnością pasuje projekt Wejście od podwórza, realizowany
w defaworyzowanych dzielnicach Wrocławia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Liczne działania artystyczne w kompleksach zrujnowanych XIX-wiecznych kamienic obejmowały między innymi stworzenie poczty sąsiedzkiej (Dominika Borkowska) czy wspólne
z mieszkańcami porządkowanie i zazielenianie podwórek (Jacek Zachodny). Szczególnie
ten drugi projekt spełniał ideę przeciwstawienia się elitarystycznym hierarchiom kulturowym
i wyjątkowej pozycji artysty wewnątrz projektu.
Sztuka w przestrzeni publicznej podejmuje dzisiaj wiele z problemów neoliberalnego miasta:
powrót dyskursu klasowego, komercjalizację przestrzeni miejskich, suburbanizację, kwestie
klimatyczne itd. Wszystkie one wiążą się z lewicowymi poglądami politycznymi. Istnieje jednak
także przemysł sztuki w przestrzeni publicznej w ramach różnego rodzaju działań marketingowych, wspieranych przez magistraty, gdzie – dla przykładu – zamiast remontować walące
się kamienice, funduje się mieszkańcom festiwal artystycznego graffiti. Działaczka ruchów
miejskich Joanna Erbel zwracała uwagę, że uczynienie przestrzeni publicznej główną
osią krytyki przestrzeni miejskiej sprawiło, że na dalszy plan zeszły takie tematy jak mieszkalnictwo, transport publiczny, jakość powietrza, energetyka czy dostępność miejsc pracy25.
Postulowała „narrację konkretną”, czyli skupienie się na realnych problemach mieszkańców
miast, zamiast działań w ramach polityki symbolicznej. Pozytywnym przykładem takiego

myślenia był dla niej festiwal Warszawa w budowie, organizowany przez Tomasza Fudalę
od 2009 roku. Faktycznie ruchy miejskie odcięły się od bezpośredniego zaangażowania
politycznego. Istnieje też cała dziedzina sztuki w przestrzeni publicznej, dla której kwestie
polityczne nie mają znaczenia.
Partycypacyjna sztuka w przestrzeni publicznej jest dzisiaj przedmiotem krytyki z różnych
perspektyw. Z powodów politycznych, ze względu na samą zasadę działania, partycypację
krytykował na przykład Jacques Rancière. Pisał, że rzeczywista partycypacja to odkrycie
„nieprzewidywalnego podmiotu”, który dokonuje chwilowej okupacji ulicy, fabryki czy muzeum.
Tymczasem dzieje się ona w lukach pozostawionych przez władze – zajmuje przestrzeń
z góry przydzieloną uczestnikom26. Krytyka wychodzi także z pola sztuki, gdyż nie można
ewaluować artystycznie procesów, w których najważniejsza jest zmiana społeczna. Jak twierdzi
Claire Bishop, sztuka w przestrzeni publicznej powinna polegać na tworzeniu nowych języków, które umożliwiają reprezentację i kwestionowanie sprzeczności społecznych. Z innej
perspektywy pytał o sztukę publiczną prof. Mirosław Duchowski, zaangażowany w działania
w przestrzeni publicznej od lat 80. XX wieku:
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Ibidem, s. 24.
J. Erbel, Od walki o przestrzeń publiczną do narracji konkretnej, w: Odzyskać miasto, red. S. Ruksza, Krakowskie Biuro
Festiwalowe, Kraków 2011, s. 69–76.

Czy sztuka w przestrzeni publicznej nie została jednak zdominowana przez krótkoterminowe cele projektów z zakresu animacji społeczno-kulturalnej? Czy akcyjne zaangażowanie wspólnoty w przedsięwzięcia twórcze realizowane na ulicach, osiedlach i placach paradoksalnie nie przyczyniło się do osłabienia
potencjału sztuki tam, gdzie miałaby ona szansę stać się podstawą długofalowych działań zorientowanych
na powołanie refleksyjnej wspólnoty?27.

Jakość i sens sztuki w przestrzeni publicznej stały się w ostatnich latach przedmiotem
krytycznej i nieufnej obserwacji.
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J. Rancière, Użycia demokracji, w: idem, Na brzegach politycznego, przeł. I. Bojadżijewa, J. Sowa, Korporacja Ha!art, Kraków
2008, s. 103.
M. Duchowski, Manifest, w niniejszej publikacji na s. 5.
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Wydruk jako dzieło sztuki w przestrzeni publicznej
Arkadiusz Karapuda
Kiedy zastanawiamy się nad istotą sztuki w przestrzeni publicznej, przychodzą nam na myśl
najróżniejsze pytania. Co taki rodzaj prezentacji sztuki daje odbiorcy? Czy artysta korzystając
ze zmiany skali i otoczenia, zyskuje nowe narzędzia? Wreszcie – czy artefakty zaproponowane tym sposobem przez autora pozostają sztuką na zawsze, czy raczej unifikują się z przestrzenią miasta, jego architekturą, układem urbanistycznym?
Być może warto przytoczyć w tym miejscu liczne przykłady sztuki w służbie imperialnej propagandy. Architektoniczne zabytki kultury Cesarstwa Rzymskiego odbierane przez nas
w kategoriach estetycznych są przecież niczym innym jak tylko kulturowym przypieczętowaniem rzymskiej dominacji w basenie Morza Śródziemnego. Należy zatem pamiętać, że każda
ingerencja artysty w społeczeństwo i stworzoną przez nie przestrzeń może być polem, które
zostanie wykorzystane przez politykę. Dlatego tak trudne jest poruszanie się przez artystę
w przestrzeniach publicznych. Pomijając kryteria wizualne, twórca taki, nierzadko mimowolnie,
wpisuje się w ten czy inny dyskurs, a jego dzieło odrywa się od swego autora i zaczyna żyć
własnym życiem. Przestrzeń publiczna nie nobilituje dzieła, obdziera je z naturalnej aury,
ale i osadza w zupełnie nowym kontekście znaczeniowym. Użyta technologia również
pozostawia w tym wypadku wiele do życzenia. Interwencje artystyczne w przestrzeni publicznej
miasta, korzystając z powszednich, często mało szlachetnych rozwiązań (głównie z uwagi
na duże gabaryty, normy wytrzymałościowe i przepisy dotyczące bezpieczeństwa), stają się
zwykle kolejnym elementem strukturalnym miasta, tracąc status dzieła sztuki i wpisując się
w rolę tła, a w najlepszym wypadku – mniej lub bardziej charakterystycznego topograficznego
punktu na mapie miasta. W związku z okolicznościami i charakterem recepcji takiej sztuki ma
ona innego niż muzealno-galeryjnego odbiorcę. Nie będzie to wyselekcjonowany ze społeczeństwa salonowy lew, poszukiwacz darmowego poczęstunku czy też zainteresowany
współczesnymi sztukami wizualnymi młodzian ze stylowo zaczesanym lokiem na lewą bądź
prawą stronę tudzież wytrawny badacz i pierwszej wody opiniotwórczy znawca tematu.
Spotkanie twórczości z odbiorcą wziętym „wprost z ulicy” stawia wysiłki artysty w zupełnie
innym kontekście.
W tak rozumiany współczesny dyskurs związany z obecnością sztuki w przestrzeniach
publicznych wpisuje się aktywność prowadzonej przez prof. Mirosława Duchowskiego
Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej, która na przestrzeni ostatnich 25 lat, mimo wszelkich niedogodności, penetrowała miasto i jego infrastrukturę. Ta miejska sieć pełna kryteriów
pozaartystycznych wydawała się prof. Mirosławowi Duchowskiemu, jego współpracownikom
oraz studentom o wiele ciekawsza, bardziej nieodgadniona i wreszcie prawdziwsza niż
galeryjny white cube. Wśród rozlicznych działań artystycznych i projektowych realizowanych
przez wyżej wymieniony zespół znalazły się zarówno koncepcje i rozwiązania architektoniczne samego Duchowskiego przeznaczone dla Warszawy (elewacja budynku Narodowego

Banku Polskiego, 1970; elewacja i wnętrza wieżowca Intraco I, 1975; wnętrza stacji warszawskiego metra: Ratusz Arsenał, Plac Wilsona, Stare Bielany, Marymont), jak i swobodne zadania
studenckie dotyczące pasażu/deptaka przy stacji metra Centrum lub Galerii A19 na antresoli
stacji metra Marymont. Pierwsze z wymienionych miejsc to tak zwana Patelnia – plac przed
południowymi wejściami i wyjściami stacji metra Centrum. To miejsce, przez które przechodzi
bardzo dużo ludzi, pełni również funkcję punktu zbornego – dogodnego do odpoczynku,
oczekiwania i spotkań. Położone w samym sercu Warszawy miejsce od razu wzbudziło
zainteresowanie artystów – studentów realizujących tam ogromne murale wypełniające
betonowe ściany Patelni. Wielkoformatowe malowidła wykonali tam swego czasu między
innymi Karol Radziszewski1, Kuba Banasiak, Róża Litwa, Zbigniew Sikora i Paweł Stręk. Druga
wspomniana przestrzeń (stacja Marymont) została tak pomyślana przez projektanta
(Mirosława Duchowskiego), aby sztuka mogła ingerować w przestrzeń stacji metra, gdzie
obowiązują obostrzone wymogi bezpieczeństwa. Na antresoli stacji Marymont znajduje się
bowiem ponadtrzydziestopięciometrowy billboard, którym zarządza Galeria A19. Galeria –
związana z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, we współpracy ze spółką
Metro Warszawskie i firmą Stroer – definiując swą misję jako prezentowanie podróżnym
ambitnej sztuki w publicznej przestrzeni metra, pokazywała prace między innymi Julii Curyło,
Karola Radziszewskiego i Piotra Wachowskiego.
Poza realizacjami przeznaczonymi dla dwóch wyżej wymienionych stacji warszawskiego
metra warto przypomnieć także incydentalne, acz niezmiernie interesujące realizacje z 2004
roku wykonane przez studentów z Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej, związane
z identyfikacją stacji metra Pole Mokotowskie: niezwykle prosty, ale sugestywny plastycznie
projekt Niebieskie ptaki autorstwa Hanny Kokczyńskiej, Luizy Marklowskiej i Przemysława
Matuszaka, Fontannę puszczającą bańki Kamili Szejnoch oraz przestrzenno-rysunkową
pracę Karola Radziszewskiego (bez tytułu), będącą amalgamatem socrealistycznych
warszawskich pomników podlanym ciekawą, ornamentalną arabeską linearnego rysunku
komentującego aktualne trendy, tendencje i nastroje społeczne.
Bogaty kontekst miejsca przy jednoczesnej dyscyplinie formalnej i ograniczeniach wynikających ze specyfiki przestrzeni metra wydają się tymi wyróżnikami projektowania i tworzenia
sztuki w pracowni Duchowskiego, które zdecydowały o kolejnych realizacjach i cyklach
wystawienniczych w warszawskim metrze, a szczególnie na jednej z najbardziej wysuniętych
na północ stacji – Marymont.
***
Projekt o tajemniczej nazwie 1/∞ stanowił dość wyjątkową i nietypową realizację na stacji
Marymont. Był to kuratorowany i koordynowany przeze mnie cykl pokazów wielkoformatowych obrazów sztalugowych, wykonanych na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w ramach zadania badawczego o takim samym tytule.
1

Wraz z Tosią Sobolewską jako duet Ute & Endi.
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Pomiędzy wrześniem 2012 roku a majem 2014 na nośniku Galerii A19 mniej więcej co trzy
miesiące kolejno reprodukowane były obrazy poszczególnych malarzy uczestniczących
w projekcie badawczym 1/∞: mojego autorstwa Mit koryncki (28.09 – 25.11.2012), Martwa
natura z czaszką Marcina Chomickiego (29.11.2012 – 21.01.2013), Bez tytułu Mikołaja
Dziekańskiego (25.01 – 25.03.2013), Panta rhei Tomasza Milanowskiego (29.04 – 28.06.2013),
Umiejętność kontemplacji Pawła Nocunia (28.06 – 10.11.2013), RetroMetroLandschaft
Jana Mioduszewskiego (15.11.2013 – 15.01.2014), Na pomoc walczącej Warszawie Łukasza
Rudnickiego (17.01 – 25.03.2014) oraz Fala Rafała Kowalskiego (27.03 – 30.05.2014).
Zadanie 1/∞ został zrealizowane w ramach obszaru badawczego Sztuka w przestrzeni publicznej
w kontekście relacji społecznych i wartości estetycznych (ASP/WM/3/PB/2012/2013/2014)
prowadzonego na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Koordynowany
przeze mnie zespół badawczy – pod honorowym kierownictwem pomysłodawcy projektu
prof. Mirosława Duchowskiego – realizując pojedyncze autorskie pokazy, powziął ambitny
plan unaocznienia odbiorcy relacji pomiędzy oryginałem a reprodukcją.
Przed nośnikiem Galerii A19 podczas każdego pokazu miała zostać umieszczona gablota
ekspozycyjna, a w niej oryginalne, pokryte malaturą płótno w formacie 70 × 675 cm. Jednak
realia – regulacje prawne i specyfika przestrzeni podwyższonego ryzyka, którą jest metro –
spowodowały, że oryginały przygotowywanych obrazów były montowane powyżej powiększonego wydruku. Każdy autor mógł podzielić swe podobrazie na dowolne moduły – dokonano podziałów technicznych na trzy, cztery, pięć i sześć części, w zależności od
indywidualnych możliwości warsztatowo-logistycznych poszczególnych członków zespołu
badawczego. Oryginał pracy był za każdym razem autorskim rozwiązaniem malarskim
na klasycznym podobraziu płóciennym, realizowanym z wykorzystaniem technik klasycznych
takich jak olej, akryl, tempera, gwasz i kolaż. Jedynym ograniczeniem był brak możliwości
wychodzenia w przestrzeń, podyktowany ewentualnymi trudnościami związanymi z reprodukowaniem obrazu. Przestrzeń kolorystyczną, kompozycję i temat każdy z autorów określał
samodzielnie, traktując powstający obraz jako autorską płaszczyznę, która dopiero po powiększeniu zyska masowego odbiorcę.
Reprodukcja – powiększona pięciokrotnie w stosunku do oryginału i wykonana techniką
drukarską – miała zostać naklejona na nośnik, a jej monumentalny rozmiar wynikał z parametrów nośnika Galerii A19 (wysokość 3,36 m, długość 35,87 m). Technologia drukarska została określona przez współpracującą z zespołem badawczym drukarnię Print & Display jako
druk solwentowy na papierze typu blueback o gramaturze 115 g.
W aspekcie materialnym projekt badawczy 1/∞ był zatem konfrontacją pigmentu i tradycyjnej
techniki malarskiej z techniką druku cyfrowego. Wcześniej niespotykane było umieszczenie
na terenie stacji metra obrazu na płótnie, obiektu obecnego zwykle w prywatnych lub
publicznych kolekcjach bądź w różnego typu instytucjach wystawienniczych, ale rzadko –
w przestrzeni publicznej. Obraz na płótnie jest najsilniej związany z tradycyjnie pojmowanym
sacrum sztuki, dziś już niemal zapomnianym ze względu na liczne kopie i symulacje krążące
we współczesnej ikonosferze. Zamysłem pokazów 1/∞ było przypomnienie o zależnościach

pomiędzy oryginałem a reprodukcją. Zderzenie bardziej lub mniej szlachetnej materii
malarskiej z powierzchnią billboardowego nośnika papierowego przywodzi na myśl działalność Galerii Otwartej prowadzonej w latach 1998–2002 przez Rafała Bujnowskiego w przestrzeni publicznej Krakowa. Na gruncie polskim inicjatywa Bujnowskiego wyprowadzenia
sztuki na ulicę nie była niczym nowym, jednak epatowanie malarstwem wobec trotuaru już
tak, pamiętać bowiem należy, że swoje realizacje w Galerii Otwartej mieli przede wszystkim
właśnie malarze, między innymi Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka i Marcin Maciejowski. Tego
rodzaju praktykę wyjścia malarstwa do społeczeństwa uprawiał co prawda Marek Sapetto
już na początku lat 80.2 w ramach programowo założonej przedmiotowości i wiary w społeczne oddziaływanie sztuki3, jednak krakowska inicjatywa Bujnowskiego oddalona w czasie
o niemal dwie dekady mówiła już o czymś zupełnie innym. Nie były to działania „wobec
polityki” czy „w obliczu cenzury”, a raczej, jak przyznaje sam Bujnowski, „to było wkurzenie
na elitarność, na nobliwość, zwłaszcza krakowskiego środowiska artystów, na ich nietykalność. Kiedyś sztuka była inna, może potrafiła to wytrzymać. W 1998 roku, kiedy powstała
Galeria Otwarta, sztuka według mnie miała inne potrzeby. Wolała ulicę niż salon”4. Przełożenie obrazu malarskiego na wydruk czy, innymi słowy, pigmentu na druk cyfrowy zostało
doprowadzone w ramach działalności Galerii Otwartej do maksymalnego uproszczenia
– artyści niekiedy wypełniali bowiem billboardy reprodukcją swojego obrazu, rysunku lub
grafiki, ale znacznie częściej w sposób bezpośredni malowali wprost na powierzchni nośnika,
oddalając się od problematyki kopii i oryginału, bazując na skrótowym, plakatowym wyrazie
i przesłaniu swych dzieł.
Po papierowy nośnik reklamowy, maksymalnie wyeksploatowany przez zachodnią popkulturę, sięgnął również lider reklamy typu out-of-home w Polsce – firma AMS. Inicjatywy tego
reklamowego potentata (blisko 23 tys. powierzchni ekspozycyjnych w całym kraju5),
poza oczywistym dostarczaniem usług branży reklamowej, mieszczą się również w misji
zaangażowania w sprawy społeczne. Projekty takie jak Galeria Plakatu AMS czy AMS dla
miast pokazują, jak ważny może być zwykły nośnik reklamowy typu billboard zarówno
w sensie etycznym, jak i estetycznym. Z nośników AMS korzystała w latach 2000–2004
legendarna już grupa Twożywo. W ramach tej współpracy funkcjonowała galeria jednobillboardowa w Warszawie przy ulicy Kopernika, a od 2001 roku – galeria dwubillboardowa
z dodatkowym nośnikiem przy ulicy Koszykowej. Przez ten czas grupa zaprezentowała
44 prace własne oraz po 17 prac innych autorów. Fenomen nośnika papierowego i technologia druku cyfrowego były dla Twożywa naturalnym środowiskiem, gdyż większość ich prac
2
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Artysta zorganizował swoją wystawę m.in. na klatce schodowej (przestrzeń prywatna) i na ogrodzeniu podwórka domu
przy al. Wojska Polskiego w Warszawie (przestrzeń publiczna) w r. 1983. Zainicjował też akcję Galeria Walizkowa, w ramach
której małe formy malarskie przemierzały setki kilometrów, aby w trudnych czasach lat 80. spotykać się z publicznością
w prywatnych pracowniach artystów lub właśnie w przestrzeniach publicznych, np. na murze warszawskiej Cytadeli
w listopadzie 1982.
https://pl.wikiquote.org/wiki/Marek_Sapetto [dostęp: 21.12.2018].
Galeria Otwarta – z Rafałem Bujnowskim o sztuce na billboardach rozmawia Maria Anna Potocka, https://www.mocak.pl/
galeria-otwarta [dostęp: 21.12.2018].
Informacja na stronie internetowej firmy, https://ams.com.pl/o-nas/kim-jestesmy [dostęp: 21.12.2018].

to, w rozumieniu warsztatowym, realizacje graficzne, w których znaczącą rolę pełni proces
projektowy. Takie aspekty technologii drukarskiej obarczone dodatkowo współczesnymi
technikami cyfrowymi nie wydają się tożsame ze sztuką malarską, gdzie zgodnie z przyjętymi
konwenansami i dogmatami bardziej liczą się gest i proces twórczy niż efekt końcowy
rozumiany jako produkt. Konfrontacja malarskiego zapisu emocji z „bezdusznym” plikiem
cyfrowym, który z kolei zostanie przełożony na druk solwentowy, stała się zatem nie lada
wyzwaniem dla artystów biorących udział w zadaniu badawczym 1/∞.
Reprodukcja zazwyczaj manipuluje skalą oryginału. W projekcie 1/∞ oryginalny obraz został
powiększony pięciokrotnie. Tematem rozważań grupy malarzy uczestniczących w przedsięwzięciu był zatem również problem skali. Kolejne obrazy zawierały refleksje na temat skali
oraz możliwości, zasadności i granic powiększenia zarówno w warstwie formalnej, jak
i treściowej dzieła. Teza tego projektu zawierała się w podstawowych dla współczesnej kreacji
pytaniach: czy w dobie współczesnych mediów i środków wyrazu format i skala dzieła wpływają
na jego odbiór?, czy dla „przeciętnego” odbiorcy sztuki zmiana skali postrzeganej formy
wpływa na jej treść?, czy znak pozostawiony przez artystę na prostokącie podobrazia znaczy
tyle samo, co jego przeskalowane cyfrowe powielenie eksponowane w przestrzeni publicznej?,
czy zachodzący w tym wypadku efekt monumentalizacji nobilituje i poszerza idee zawarte
w dziele czy raczej degraduje dzieło, sprowadzając jego wartość do współczesnego ornamentu, jakim może być wszechobecna wielkoformatowa reklama?
Poszczególnym realizacjom z cyklu towarzyszyły badania społeczne, realizowane zespołowo
przez pracowników Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej: dr Elżbietę Annę Sekułę
i Aleksandrę Litorowicz przy wsparciu Justyny Nowak, Dominiki Lipczyńskiej, Marii Olszewskiej i Magdaleny Szadkowskiej. Badania dotyczyły percepcji dzieł prezentowanych w Galerii
A19 na stacji Marymont warszawskiego metra. Prowadzone były metodą łączoną, ilościowo-jakościową. Podstawę opracowania wyników stanowiły krótkie wywiady o charakterze częściowo ankietowym, zawierające jednak pytania otwarte dotyczące zarówno prac eksponowanych w galerii, jak i ogólnych zjawisk artystycznych w przestrzeni publicznej.
Tezy projektu, wskazując na relację pomiędzy oryginałem a reprodukcją, odsyłają nas
do myśli zawartych w tekstach Waltera Benjamina – Dzieło sztuki w dobie możliwości jego
reprodukcji technicznej6 i Twórca jako wytwórca7, w których mowa jest zarówno o aurze towarzyszącej dziełu, jak i pozbawieniu dzieła jego naturalnego kontekstu, z czym mamy
do czynienia właśnie w warunkach badania 1/∞. Trudno także oprzeć się skojarzeniom
z myślą Jeana Baudrillarda o nieskończonym powielaniu obrazów i wizerunków, zawartą
choćby w książce Symulakry i symulacja8, czy ze sztandarowym McLuhanowskim „medium
is a message”9. Wszystkie te teoretyczne wywody stały się fundamentami współczesnego
myślenia o kulturze wizualnej, zaś zespół badawczy 1/∞, odwołując się do nich w poszcze6

7
8
9

W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977.
W. Benjamin, Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2011.
J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.
M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, WNT, Warszawa 2004.

gólnych pokazach organizowanych na antresoli stacji metra Marymont, starał się wykazać
różnice dzielące oryginał i jego cyfrową reprodukcję. Traktując podbudowę teoretyczną
Benjamina, Baudrillarda czy McLuhana jako niezbywalny element współczesności, autorzy
cyklicznych realizacji starali się jednak, najprościej mówiąc, namalować „dobry obraz”
(pomijając doktrynerów, któż wie, co to w ogóle znaczy?) i wystawić go na symboliczny
pojedynek z jego wielkoformatową cyfrową reprodukcją.
W ciągu dwóch lat trwania projektu powstało osiem wielkoformatowych obrazów i tyle samo,
prawie pięciokrotnie większych, reprodukcji. Znalazły one swoje czasowe miejsce ekspozycji
na antresoli stacji Marymont warszawskiego metra. Wiem, że te obrazy zostały wykonane
z całą wiedzą, doświadczeniem i świadomością malarza. Dlatego po zakończeniu projektu
badawczego nie stały się zbędnymi gadżetami, zapełniającymi magazyny, a będą mogły
nadal cieszyć oko odbiorców. Z perspektywy pięciu lat spotkanie z przestrzenią publiczną
za pośrednictwem Galerii A19 stało się dla mnie i pozostałych artystów biorących udział
w projekcie empirią artystycznie bezprecedensową. Oprócz doświadczenia ekspozycyjnego
dla oryginalnego obrazu mogliśmy skupić się także na recepcji jego cyfrowego powielenia.
W tym wypadku zmiana skali spowodowała zmianę znaczenia przygotowanych przez nas
obrazów. Oryginały w formatach 70 × 675 cm eksponowane w pracowniach lub w przestrzeniach galeryjnych10 wydawały się, mimo swych sporych jak na warunki typu white cube
rozmiarów, formą kameralną, przeznaczoną bardziej do indywidualnej kontemplacji niż do
masowego odbioru.
Jestem przekonany, że większość malarzy biorących udział w badaniu wykorzystało
doświadczenie antresoli stacji metra Marymont w swych kolejnych realizacjach malarskich,
pamiętając zarówno o kontekście miejsca ekspozycji obrazu, jak i o jego skali w stosunku
do otaczającej przestrzeni. Wykonane w ramach badania wydruki stanowiły odpowiedź
na wymiary zadane przez powierzchnię nośnika A19 i zespoliły się ze ścianą, do której
zostały przyklejone. Jednak oryginały, zamontowane bezpośrednio ponad wydrukiem,
stały się niestety, w moim odczuciu, galanteryjnymi dodatkami do całości realizacji,
a niekiedy również niezbędnym wyjaśnieniem koncepcji i próbą uzasadnienia drukowanych
powiększeń. Formaty oryginalnych obrazów jako punkty odniesienia spotęgowały działanie
wielkoformatowych wydruków, jednak jako samoistne byty przegrały z otaczającą je
przestrzenią stacji metra. Miejsca takie powodują, że każde dzieło w nich umieszczone
zostaje obdarte z benjaminowskiej aury i przejmuje funkcję drogowskazu czy raczej punktu
topograficznego na mapie miasta.
Demokratyczny i niemal masowy dostęp do obrazu o powierzchni ponad 120 m kw. spowodował, w moim przekonaniu, u masowego odbiorcy potrzebę przyporządkowania go do relacji
i hierarchii panujących in situ. Artyści decydując się na realizację projektu 1/∞ na antresoli
stacji metra Marymont, mieli najprawdopodobniej świadomość, że demokratyczny dostęp
do niej może spowodować najprzeróżniejsze przejawy ingerencji w pracę, na zasadach
10

Wystawa i konferencja podsumowująca zadanie badawcze 1/∞, Aula ASP w Warszawie, marzec 2015.
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„oddolnej kreatywności”. Znając z historii różnorodne akty wandalizmu wobec sztuki,
ale także z obserwacji funkcjonowania współczesnych przejawów twórczej aktywności
w przestrzeni publicznej, liczyłem się z tym, że wielkoformatowe wydruki mogą zostać zniszczone. I tu miło się rozczarowałem, bowiem na powierzchni wielkoformatowych reprodukcji
obrazów nie pojawiło się zbyt wiele wtrętów z szeroko rozumianej twórczości graffiti
czy komentarzy wskazujący na niezadowolenie z wizualnego przekazu prac. Myślę, że powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze przestrzeń stacji metra to jedno z najbezpieczniejszych miejsc w mieście. Sposób i częstotliwość dozoru odpowiednich służb,
uporządkowana przestrzeń czy całodobowy monitoring sprawiają, że każdy akt wandalizmu
zostaje natychmiast zauważony, a następnie unicestwiony w zalążku lub przynajmniej
zatrzymany. Drugi rozważany przez mnie powód braku tego rodzaju „wybryków” w obrębie
poszczególnych realizacji to tranzytowy charakter antresoli, na której zlokalizowany jest nośnik
Galerii A19. Tu nikt nie zadaje pytań w rodzaju: dlaczego?, po co?, dla kogo?, w jakim celu?
Tu liczy się czas. Nikogo nie interesuje to, co jest na ścianach, byleby nadmiernie nie ingerowało w przestrzeń pasażu i tym samym nie zakłócało ruchu i byleby nie obrażało uczuć
członków społeczeństwa, przy czym ostatnie wymienione przeze mnie kryterium powinno,
być może, zostać zbadane osobno.
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***
Projekt 1/∞ nie był ostatnią inicjatywą wykonaną na nośniku Galerii A19. Bezpośrednio po nim
został zrealizowany cykl dotyczący problematyki komiksu – zatytułowany Metrowe komiksy,
koordynowany przez Monikę Małkowską, następnie – konkursowy cykl rysunkowych prac,
zorganizowany przez Katedrę Rysunku dla studentów lat II–IV z Wydziału Malarstwa
(koordynacja: dr hab. Łukasz Rudnicki oraz Marta Nadolle z ramienia Pracowni Sztuki
w Przestrzeni Publicznej). Aktualnie zaś trwają prace przygotowawcze do kolejnego cyklu
– tym razem zaplanowanego przez Katedrę Malarstwa dla studentów lat II–V z Wydziału
Malarstwa stołecznej ASP.
Wydaje się, że zmienna formuła funkcjonowania Galerii A19 wpływa pozytywnie na różnorodność i pluralizm postaw artystycznych tam prezentowanych. Jakość programu artystycznego
i dobór artystów związanych z tą czy inną instytucją wystawienniczą przeważnie zależą
od mechanizmów rynkowych lub gustu kadry nią zarządzającej. Wiemy także, że każdą zrealizowaną w przestrzeni galeryjnej wystawę można obronić poprzez odpowiednią nadbudowę
teoretyczną. Nieco inaczej wygląda jednak sytuacja w przestrzeniach publicznych, w tym
na omawianej stacji metra. Tu krytycy, kuratorzy, teoretycy, badacze i znawcy nie mają wiele
do powiedzenia, tu działa masowy odbiorca, którego gusta i poglądy zależą w dużej mierze
właśnie od tego, na czym zostało wyedukowane jego oko. I w tym miejscu koło się zamyka,
a przestrzeń publiczna staje się jednocześnie theatron i proskenion widowiska, jakie
codziennie funduje sobie współczesne społeczeństwo spektaklu.

Katalog

Odsłony w niecce przy stacji Centrum
warszawskiego metra
Anna Wojnarowska, realizacja na łukowatej ścianie przy
nasypie niecki obok stacji metra Centrum, wiosna 1999, praca
wykonana w technice muralu; autor dokumentacji: Piotr
Wachowski; dzięki uprzejmości Anny Wojnarowskiej i Piotra
Wachowskiego.
Sebastian Andrzejewski, Bogna Burska, Ewa Jagusztyn,
Anita Pasikowska, Marek Ślusarczyk, Marek Zając, realizacja
na ścianie wschodniej niecki obok stacji metra Centrum,
wiosna 1999, praca zbiorowa wykonana w technice muralu;
autor dokumentacji: Piotr Wachowski; dzięki uprzejmości
Sebastiana Andrzejewskiego, Bogny Burskiej, Ewy Jagusztyn,
Anity Pasikowskiej, Marka Ślusarczyka, Marka Zająca oraz
Piotra Wachowskiego.
Karol Radziszewski i Tosia Sobolewska (Ute & Endi),
realizacja na łukowatej ścianie przy nasypie niecki obok
stacji metra Centrum, wiosna 2002, praca wykonana w technice muralu; autor dokumentacji: Piotr Wachowski; dzięki
uprzejmości Karola Radziszewskiego i Tosi Sobolewskiej
oraz Piotra Wachowskiego.
Michał Frydrych, Klara Janicka, Rozmowy niekontrolowane,
realizacja na łukowatej ścianie przy nasypie niecki obok
stacji metra Centrum, wiosna 2005, praca wykonana w technice muralu; autor dokumentacji: Piotr Wachowski; dzięki
uprzejmości Michała Frydrycha, Klary Janickiej oraz Piotra
Wachowskiego.
Jakub Banasiak, Dorota Pietraszkiewicz, Jacek Wochowski,
Miejska dżungla, realizacja na ścianie wschodniej niecki
obok stacji metra Centrum, wiosna 2005, praca wykonana
w technice muralu; autor dokumentacji: Piotr Wachowski;
dzięki uprzejmości Jakuba Banasiaka, Doroty Pietraszkiewicz,
Jacka Wochowskiego oraz Piotra Wachowskiego.

Tymek Borowski, realizacja na łukowatej ścianie przy nasypie niecki obok stacji metra Centrum, wiosna 2007, praca
wykonana w technice muralu; autor dokumentacji: Piotr
Wachowski; dzięki uprzejmości Tymka Borowskiego oraz
Piotra Wachowskiego.
Róża Litwa, realizacja na ścianie wschodniej niecki obok
stacji metra Centrum, wiosna 2007, praca wykonana w technice muralu; autor dokumentacji: Piotr Wachowski; dzięki
uprzejmości twórczyni i Piotra Wachowskiego.
Paweł Stręk, Polska piłka, realizacja na łukowatej ścianie
przy nasypie niecki obok stacji metra Centrum, wiosna 2010,
praca wykonana w technice muralu; autor dokumentacji:
Piotr Wachowski; dzięki uprzejmości Pawła Stręka i Piotra
Wachowskiego.
Monika Stolarska, realizacja na ścianie wschodniej niecki
obok stacji metra Centrum, wiosna 2010, praca wykonana
w technice muralu; autor dokumentacji: Piotr Wachowski;
dzięki uprzejmości Moniki Stolarskiej i Piotra Wachowskiego.
Opiekę kuratorską nad projektami wykonywanymi w niecce
obok stacji metra Centrum sprawował Piotr Wachowski.
Realizowane prace wyłaniane były na drodze konkursu.
W skład komisji konkursowych wchodzili między innymi:
Jowita Kiepas-Szaniawska – autorka i organizatorka
programu Pociąg do sztuki,
prof. Jarosław Modzelewski – Wydział Malarstwa ASP
w Warszawie,
Dorota Monkiewicz – krytyczka sztuki, kuratorka sztuki
współczesnej,
Anna Maria Potocka – krytyczka sztuki, kuratorka sztuki
współczesnej, dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK.
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Agata i Dorota Borowe (Siostry Borowe), realizacja Ta
przyjemność nigdzie się nie kończy, ściana wentylatorni
na Ursynowie
W lipcu 2002 roku Siostry Borowe zrealizowały pracę na
ścianach wentylatorni mieszczącej się przy al. Komisji Edukacji
Narodowej 11, niedaleko stacji metra Kabaty. Na projekt składały
się dwa murale o wymiarach 4 × 8 m; został zamalowane
w lipcu 2012 roku.
Studenckie projekty aranżacji stacji metra
Pole Mokotowskie
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W marcu 2004 roku została otwarta wystawa Projekt metro,
zorganizowana przez „Gazetę Wyborczą” oraz władze spółki
Metro Warszawskie. Zaprezentowano projekty aranżacji
przestrzeni wybranych stacji metra: Ratusz Arsenał, Świętokrzyska, Politechnika, Pole Mokotowskie oraz Kabaty. Prace
pokazano na stacji metra Wilanowska w galerii Pociąg
do Sztuki. Celem ekspozycji było zebranie grupy możliwych
do zrealizowania koncepcji, mających nadać poszczególnym
stacjom indywidualny charakter oraz ożywić ich neutralną
dotychczas architekturę. Wystawa była otwarta przez miesiąc,
a w jej trakcie zwiedzający głosowali w internetowym konkursie na uatrakcyjnienie stacji metra Pole Mokotowskie.
Wzięły w nim udział nie tylko ważne postacie polskiej sztuki
(Boro, Edward Dwurnik, Piotr Młodożeniec, Tomasz Sikora,
Marek Sobczyk, grupa Twożywo), ale również studenci ASP
w Warszawie.
Wśród pokazanych na wystawie projektów studentów
Akademii znalazły się następujące prace:
Mikołaj Bem Sojka, projekt aranżacji stacji metra Pole
Mokotowskie z wykorzystaniem grupy symboli związanych
z wyrażeniem „koło metra Pole Mokotowskie” – rzeźb z żywicy
epoksydowej, blachy i betonu, 2004, wizualizacja – druk
cyfrowy; dzięki uprzejmości artysty.

Agata Borowa, Dorota Borowa (Siostry Borowe), Interaktywny Hyde Park, projekt zakładający zainstalowanie na stacji
metra Pole Mokotowskie klawiatury oraz aparatu fotograficznego. Osoby biorące udział w Hyde Parku zapisują dowolną
myśl, która razem z wykonaną im fotografią wyświetlana jest
w przestrzeni stacji, 2004, wizualizacja – druk cyfrowy; dzięki
uprzejmości artystek.

Karol Radziszewski, identyfikacja stacji metra Pole Mokotowskie, projekt z wykorzystaniem dwóch monumentalnych
pomników nawiązujących do socrealistycznego motywu
„studenta – przodownika”, 2004, wizualizacja – druk cyfrowy;
dzięki uprzejmości artysty.
Kamila Szejnoch, Fontanna puszczająca bańki, 2004,
wizualizacja – druk cyfrowy; dzięki uprzejmości artystki.

Marcin Chomicki, Monika Waraxa, Justyna Wencel, projekt
aranżacji stacji metra Pole Mokotowskie Pole Mokotowskie
– Pole Komunikacji z wykorzystaniem symboli rzuconych
na chodnik oraz wewnątrz stacji metra przy pomocy rzutników, 2004, wizualizacja – druk cyfrowy; dzięki uprzejmości
artystów.

Justyna Szpygiel, projekt zdobienia malarskiego walcowatego zadaszenia oraz wnętrza stacji metra Pole Mokotowskie
z wykorzystaniem witrażowych form inspirowanych kształtem
i kolorami motyla, 2004, wizualizacja – druk cyfrowy; dzięki
uprzejmości artystki.

Hanna Kokczyńska, Luiza Marklowska, Przemysław Matuszak, Jelenie, projekt grupy podświetlonych od środka rzeźb
z żywicy epoksydowej, umieszczonych w okolicy stacji metra
Pole Mokotowskie, 2004, wizualizacja – druk cyfrowy; dzięki
uprzejmości artystów.

Anna Zmysłowska, projekt aranżacji stacji metra Pole Mokotowskie z wykorzystaniem ekranów led transmitujących obraz
rejestrowany na peronie – ekrany układają się w kształt
kostki Rubika, 2004, wizualizacja – druk cyfrowy; dzięki
uprzejmości artystki.

Hanna Kokczyńska, Luiza Marklowska, Przemysław Matuszak, Niebieskie ptaki, projekt instalacji świetlnej z wykorzystaniem neonów, 2004, wizualizacja – druk cyfrowy; dzięki
uprzejmości artystów.

Agnieszka Żak, projekt logo przestrzennego dla Pola Mokotowskiego przedstawiający naturalnej wielkości krowę ze
skrzydłami z żywicy epoksydowej na trawniku przed Szkołą
Główną Handlową, 2004, wizualizacja – druk cyfrowy; dzięki
uprzejmości artystki.

Agata Ostachowska, projekt aranżacji stacji metra Pole
Mokotowskie z wykorzystaniem monumentalnej strzałki
pokrytej sztuczną trawą, 2004, wizualizacja – druk cyfrowy;
dzięki uprzejmości artystki.
Bartosz Potępski, projekt aranżacji stacji metra Pole Mokotowskie z wykorzystaniem dwóch monumentalnych rzeźb
z żywicy syntetycznej, przedstawiających piłki golfowe, 2004,
wizualizacja – druk cyfrowy; dzięki uprzejmości artysty.

Zgodnie z założeniami konkursu zrealizowane miały zostać
prace, które zdobyły największe uznanie mieszkańców
Warszawy oraz aprobatę prezesa spółki Metro Warszawskie,
władz Zarządu Transportu Miejskiego, architektów poszczególnych stacji oraz sponsorów. Oddano około 32 tys. głosów,
z czego aż 20 476 na projekt Sióstr Borowych Interaktywny
Hyde Park. Niestety ani tej, ani żadnej innej z zaprezentowanych na wystawie koncepcji nie zrealizowano w celu uatrakcyjnienia stacji Pole Mokotowskie.

Ekspozycje w Galerii A19 – projekt Marymont – metro dla
sztuki
Karol Radziszewski, Warszawa, odsłona 12.01.2007, realizacja
jednorazowa, praca wyłoniona na drodze konkursu, druk cyfrowy; dokumentacja w zbiorach Instytutu Badań Przestrzeni
Publicznej; dzięki uprzejmości artysty.
Piotr Wachowski, Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd
zmierzamy?, odsłona 29.06.2007, realizacja jednorazowa,
praca wyłoniona na drodze konkursu, druk cyfrowy; autor
reprodukcji: Piotr Wachowski; dzięki uprzejmości artysty.
Łukasz Rudnicki, Chcemy Żoliborza od morza do morza,
odsłona 8.05.2008, realizacja jednorazowa, praca wyłoniona
na drodze konkursu, druk cyfrowy; autor reprodukcji: Łukasz
Rudnicki; dzięki uprzejmości artysty.
Mateusz Lenart, Makro przestrzeń, 20.02.2009, realizacja
jednorazowa, praca wyłoniona na drodze konkursu, druk
cyfrowy; autor reprodukcji: Mateusz Lenart; dzięki uprzejmości
artysty.
Zbigniew Sikora, Metro muzeum, odsłona 20.07.2009,
realizacja jednorazowa, praca wyłoniona na drodze konkursu,
druk cyfrowy; autor reprodukcji: Zbigniew Sikora; dzięki
uprzejmości artysty.
Julia Curyło, Baranki Boże, 01–03.2010, realizacja jednorazowa, praca wyłoniona na drodze konkursu, druk cyfrowy;
dokumentacja w zbiorach Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej; dzięki uprzejmości artystki.
Anna Pisarska, Nowe przestrzenie, odsłona 26.03.2010,
realizacja jednorazowa, praca wyłoniona na drodze konkursu, druk cyfrowy; dokumentacja w zbiorach Instytutu
Badań Przestrzeni Publicznej; dzięki uprzejmości artystki.

Mariusz Waras (M-City), Linia frontu, odsłona 21.02.2011,
realizacja jednorazowa, praca wyłoniona na drodze konkursu, druk cyfrowy; dokumentacja w zbiorach Instytutu
Badań Przestrzeni Publicznej; dzięki uprzejmości artysty.

Marcin Chomicki, Martwa natura z czaszką, odsłona
29.11.2012, praca z cyklu 1/∞ – oryginał vs. reprodukcja, druk
cyfrowy oraz praca malarska – olej na płótnie; autor dokumentacji: Marcin Chomicki; dzięki uprzejmości artysty.

Kamil Banach, Agnieszka Popek-Banach, Praca na maksa
frajerska, odsłona 14.05.2011, realizacja jednorazowa, praca
wyłoniona na drodze konkursu, druk cyfrowy; autorzy reprodukcji: Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach; dzięki
uprzejmości artystów.

Mikołaj Dziekański, Bez tytułu, odsłona 25.01.2013, praca
z cyklu 1/∞ – oryginał vs. reprodukcja, druk cyfrowy oraz
praca malarska – olej na płótnie; autor dokumentacji: Mikołaj
Dziekański; dzięki uprzejmości artysty.

Monika Prus, Zagrywki uliczne, odsłona 9.08.2011, realizacja
jednorazowa, praca wyłoniona na drodze konkursu, druk cyfrowy; autorka dokumentacji: Magdalena Barańska; dzięki
uprzejmości Moniki Prus i Magdaleny Barańskiej.

Tomasz Milanowski, Panta rhei, odsłona 29.04.2013, praca
z cyklu 1/∞ – oryginał vs. reprodukcja, druk cyfrowy oraz
praca malarska – olej na płótnie; autor dokumentacji: Herbert
Orlikowski; dzięki uprzejmości Tomasza Milanowskiego oraz
Herberta Orlikowskiego.

Krzysztof Franaszek, Zgrupowanie, odsłona 13.12.2011, realizacja jednorazowa, praca wyłoniona na drodze konkursu,
druk cyfrowy; autor dokumentacji: Krzysztof Franaszek; dzięki
uprzejmości artysty.

Paweł Nocuń, Umiejętność kontemplacji, odsłona 28.06.2013,
praca z cyklu 1/∞ – oryginał vs. reprodukcja, druk cyfrowy
oraz praca malarska – olej na płótnie; autor dokumentacji:
Paweł Nocuń; dzięki uprzejmości artysty.

Bartosz Mateńko, Szok kulturowy, odsłona 23.01.2012, realizacja jednorazowa, praca wyłoniona na drodze konkursu,
druk cyfrowy; autor dokumentacji: Bartosz Mateńko; dzięki
uprzejmości artysty.

Jan Mioduszewski, RetroMetroLandschaft, odsłona 15.11.2013,
praca z cyklu 1/∞ – oryginał vs. reprodukcja, druk cyfrowy
oraz praca malarska – olej na płótnie; autor dokumentacji:
Jan Mioduszewski; dzięki uprzejmości artysty.

Adam Stadnik, Maski, odsłona 12.03.2012, realizacja jednorazowa, praca wyłoniona na drodze konkursu, druk cyfrowy;
brak zachowanej dokumentacji, udało się dotrzeć do pliku
produkcyjnego; dzięki uprzejmości artysty.

Łukasz Rudnicki, Na pomoc walczącej Warszawie, odsłona
18.01.2014, praca z cyklu 1/∞ – oryginał vs. reprodukcja, druk
cyfrowy oraz praca malarska – olej na płótnie; autor dokumentacji: Łukasz Rudnicki; dzięki uprzejmości artysty.

Arkadiusz Karapuda, Mit koryncki, odsłona 28.09.2012,
praca z cyklu 1/∞ – oryginał vs. reprodukcja, druk cyfrowy
oraz praca malarska – olej na płótnie; autor dokumentacji:
Arkadiusz Karapuda; dzięki uprzejmości artysty.

Rafał Kowalski, Fala, odsłona 27.03.2014, praca z cyklu
1/∞ – oryginał vs. reprodukcja, druk cyfrowy oraz praca
malarska – olej na płótnie; dokumentacja w zbiorach Instytutu
Badań Przestrzeni Publicznej; dzięki uprzejmości artysty.

31

Piotr Macha, Martwa praca, odsłona 18.09.2014, praca
z cyklu Metrowe komiksy, druk cyfrowy; autor dokumentacji:
Piotr Macha; dzięki uprzejmości artysty.
Marcin Podolec, Fugazi Music Club, odsłona 16.12.2014,
praca z cyklu Metrowe komiksy, druk cyfrowy; dokumentacja
w zbiorach Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej; dzięki
uprzejmości artysty.
Małgorzata Jabłońska, Bio, odsłona 24.02.2015, praca
z cyklu Metrowe komiksy, druk cyfrowy; autor dokumentacji:
Jozef Pilát; dzięki uprzejmości Małgorzaty Jabłońskiej
i Jozefa Piláta.
Adam Wójcicki, Carrara, odsłona 8.05.2015, praca z cyklu
Metrowe komiksy, druk cyfrowy; autor dokumentacji: Jozef
Pilát; dzięki uprzejmości Adama Wójcickiego i Jozefa Piláta.
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Agata Zbylut, Face off, odsłona 30.06.2015, praca z cyklu
Metrowe komiksy, druk cyfrowy; autorka dokumentacji: Agata
Zbylut; dzięki uprzejmości artystki.
Mariusz Filipowicz, Kto Ty jesteś? Autoportret zbiorowy,
odsłona 22.10.2015, praca z cyklu fotograficznego Foto
metro, druk cyfrowy; dokumentacja w zbiorach Instytutu
Badań Przestrzeni Publicznej; dzięki uprzejmości artysty.
Krzysztof Jabłonowski, Pamięć fotografii, odsłona 25.02.2016,
praca z cyklu fotograficznego Foto metro, druk cyfrowy; autor
dokumentacji: Krzysztof Jabłonowski; dzięki uprzejmości
artysty.
Izabela Bryzek, David Tolley, EOS SP567058, odsłona
10.06.2016, praca z cyklu fotograficznego Foto metro,
druk cyfrowy; autor dokumentacji: Mateusz Tarkowski; dzięki
uprzejmości Izabeli Bryzek, Davida Tolleya i Mateusza
Tarkowskiego.

Monika Kozak, Marta Nadolle, Myślę o Tobie ciągle, odsłona
13.12.2016, praca z cyklu fotograficznego Foto metro, druk
cyfrowy; autor dokumentacji: Daniel Herrero Molinero; dzięki
uprzejmości Moniki Kozak, Marty Nadolle i Daniela Herrero
Molinero.
Marta Mielcarek, Widok 01, odsłona 18.03.2017, praca z cyklu
fotograficznego Foto metro, druk cyfrowy; autor dokumentacji:
Daniel Herrero Molinero; dzięki uprzejmości Marty Mielcarek
i Daniela Herrero Molinero.
Stéphanie Huart, Aż po kres, odsłona 28.05.2017, praca
z cyklu fotograficznego Foto metro, druk cyfrowy; dokumentacja w zbiorach Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej; dzięki
uprzejmości artystki.
Alicja Dobrucka, Przypadkowe krajobrazy, odsłona 2.10.2017,
praca z cyklu fotograficznego Foto metro, druk cyfrowy;
autor dokumentacji: Sebastian Winkler; dzięki uprzejmości
Alicji Dobruckiej i Sebastiana Winklera.
Weronika Czerednyczenko, Ty – #34, odsłona 22.02.2018,
praca z cyklu rysunkowego, druk cyfrowy; autorka dokumentacji: Marta Nadolle; dzięki uprzejmości Weroniki Czerednyczenko i Marty Nadolle.
Weronika Alberska, Warszawa, odsłona 26.06.2018, praca
z cyklu rysunkowego, druk cyfrowy; dokumentacja w zbiorach
Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej; dzięki uprzejmości
artystki.
Franciszek Wolski, Wieloświat, odsłona 22.11.2018, praca
z cyklu rysunkowego, druk cyfrowy; autor dokumentacji:
Łukasz Rudnicki; dzięki uprzejmości Franciszka Wolskiego
i Łukasza Rudnickiego.

W pierwszych latach działalności Galerii A19, zanim wypracowana została formuła cyklów wystawienniczych, prace były
wyłaniane w drodze konkursu. W skład Rady Programowej,
której zadaniem było wybranie projektów do realizacji, wchodzili między innymi:
prof. Mirosław Duchowski – przewodniczący Rady, projektant
wystroju wnętrz stacji Marymont,
Zdzisław Kostrzewa – generalny projektant stacji Marymont,
Adam Mazur – krytyk sztuki, kurator Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie,
prof. Jarosław Modzelewski – Wydział Malarstwa ASP
w Warszawie,
prof. Paweł Nowak – Wydział Grafiki ASP w Warszawie,
Maria Anna Potocka – krytyczka sztuki, kuratorka sztuki
współczesnej, dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK,
Halina Taborska – prorektor Polskiego Uniwersytetu na
Obczyźnie w Londynie i dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej
tejże uczelni.
Kuratorzy (koordynatorzy) Galerii A19 – projekt Marymont –
metro dla sztuki:
Jowita Kiepas-Szaniawska (2007–2010),
Magdalena Barańska (2011–2012),
Arkadiusz Karapuda (2012–2014),
Monika Małkowska (2014–2015),
Marta Nadolle (2015–2017),
Łukasz Rudnicki (od 2018).

Sztuka musi być niegrzeczna!
Rozmowa z Agatą Borową
Monika Weychert: Ze względu na wykształcenie masz szczególne kompetencje, by mówić
o przestrzeni publicznej. Jesteś przecież architektką!
Agata Borowa: Muszę przyznać, że tak bardzo żyję obecnie malarstwem, że aż czasami
zapominam o moim pierwotnym wykształceniu. Ukończyłam architekturę wnętrz, tyle że na
Politechnice Białostockiej na Wydziale Architektury, a nie w Akademii Sztuk Pięknych jak
zwykle to bywa. Studenci politechniki znacznie bliżej mają do klasycznej architektury czy
urbanistyki niż sztuki. Tymczasem już moja praca licencjacka na architekturze wnętrz była
pracą malarską w przestrzeni publicznej – i to wtedy wszystko się zaczęło. Były to wielkie
płyty MDF ustawione na ulicach Białegostoku, pomalowane dwoma dopełniającymi się
kolorami. Te kolory dokładnie odtwarzały wzór linii papilarnych, ale w dużo większej skali.
Podobało mi się to przeskalowanie. Postawiłam pytanie, czy w takiej skali rozpoznamy coś,
co jest tak bardzo osobiste i bliskie nam jak odciski palców. Było to też pierwsze doświadczenie z przestrzenią publiczną. Podczas tej realizacji zderzyłam się z rzeczami, które mnie
wtedy bardzo zaskoczyły. Po pierwsze konieczność umiejętnego panowania nad skalą:
w pracowni to malarstwo wydawało się ogromne, natomiast na ulicach Białegostoku okazało
się nieduże. Po drugie przekonałam się, czym jest walka o pozwolenia i fundusze, choć
w realizacji pracy pomógł mi Samorząd Studencki Politechniki Białostockiej. Ale wiązał się
z tym też pewien niedosyt i chciałam zgłębiać tę tematykę. Pracę licencjacką realizowałam
u prof. Andrzeja Bissenika, wykładowcy z białostockiej politechniki, ale też warszawskiej ASP,
więc na zajęcia chodziłam do niego także w Warszawie, bo wtedy już studiowałam
malarstwo, i to „podwójne” życie na dwóch uczelniach trwało dwa lata. Wybór specjalizacji
w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej był zatem czymś zupełnie naturalnym i oczywistym. W pracowni prof. Duchowskiego znalazłam się dlatego, że szukałam specjalizacji najbardziej pokrewnej kierunkowi, który studiowałam wcześniej, ale także trochę z powodów
towarzyskich. My się trzymaliśmy w grupce, w której byli też moja siostra Dorota Borowa
i Karol Radziszewski. Przyjaźniliśmy się wtedy bardzo i razem się też znaleźliśmy w tej
pracowni. Może to oni mnie namówili, bo studiowali w tej pracowni rok wyżej? I bardzo
dobrze pamiętam jedno z pierwszych spotkań z prof. Duchowskim. „Nie zapominajcie,
że trzeba mieć życie” – powiedział. To był szok, bo na malarstwie inni profesorowie mówili
o „powołaniu”, a nawet o tym, że artysta nie może mieć rodziny, bo połączenie życia domowego i sztuki się nie uda. Szczerze mówiąc, z perspektywy lat nie wiem, która strona miała
rację. Ale to było bardzo fajne, że znalazł się profesor, który nas próbował jakoś osadzić
w rzeczywistości. Pokazać pracę artysty jako zawód. Trochę nas wyciągnąć z tego skansenu,
który był wtedy na Wydziale. Ale ja byłam też żądna różnych doświadczeń: byłam w Pracowni
Litografii, która bardzo mnie rozczarowała, oraz w Pracowni Projektowania Książki – i to był
strzał w dziesiątkę. Robienie książek to coś, co pokochałam wtedy i co kocham do dziś.

MW: To właśnie w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej narodziły się Siostry Borowe?
AB: Ta grupa pojawiła się po raz pierwszy w 2001 roku podczas wystawy W Centrumie
zorganizowanej w budynku BUW-u. Brali w niej udział poza nami Kuba Dąbrowski, Piotr Kopik,
Tomasz Kudaszewicz, Ivo Nikić, Karol Radziszewski, Tosia Sobolewska. Wystawę poprzedził
„plener” na tyłach byłych Domów Centrum: eksplorowaliśmy fastfoody, kantory, kabinę polaroidową, witryny z ciuchami.
Bardzo się wszyscy lubiliśmy, mieliśmy wielką frajdę z robienia czegoś razem. Nawet jeździliśmy razem na wakacje – Karol robił plenery na Mazurach. To trochę chyba zadziałało
na tej zasadzie, że była grupa i w tej grupie trzeba się było jakoś określić. A my się określiłyśmy jako dwie. No i później u prof. Duchowskiego w pracowni funkcjonowałyśmy już także
jako Siostry Borowe. Chciałyśmy nawet robić wspólny dyplom, ale nie dostałyśmy zgody
Profesora czy Akademii.
MW: A jak dołączyła do was trzecia siostra – Beata?
AB: Beata urodziła się już później. Ale właściwie to było pokłosie sposobu, w jaki uczestniczyłyśmy w życiu Akademii. Po prostu funkcjonowałyśmy jako Siostry Borowe, cały czas
realizowałyśmy wspólne projekty, nie robiłyśmy niczego oddzielnie. I później, już po studiach,
przygotowałyśmy pracę Moje-twoje, która była cyklem fotomontaży polegającym na łączeniu
portretów – mojego i Doroty. Igor Przybylski obejrzał te prace na wystawie w Budapeszcie.
Wybrał sobie jedno z tych zdjęć i powiedział: „O, ta mi się podoba bardziej”. I tak urodziła
się Beata. Najpierw powstała twarz, a później ona zaczęła sobie żyć. Nawet miała wystawę
w Galerii XX1 pod tytułem Jedna z nas. Na wielkim plakacie reklamującym tę wystawę była
jej twarz. Jednak na wernisaż Beata nie mogła przyjechać, ponieważ już wtedy zaczęła
intensywnie podróżować. W końcu wyjechała do Hiszpanii i zniknęła na dobre. Szukałyśmy
jej za pomocą różnych wróżek. Uspokajały nas, że wszystko jest w porządku, że ona po prostu
się zakochała. Przez jakiś czas miałyśmy z nią kontakt na Facebooku, ale zgubiła hasło i już
kontaktu nie ma. Umarła śmiercią naturalną. To był projekt, który bardzo chciałyśmy kontynuować, był w nim potencjał. Na przykład wiele osób ze studiów pytało, jak to możliwe, że
mamy trzecią siostrę i oni nic o tym nie wiedzą. Niektóre osoby do dziś wierzą, że naprawdę
mamy trzecią siostrę.
MW: W ASP zrealizowałyście jakąś pracę w przestrzeni publicznej?
AB: Jako Siostry Borowe (jeszcze bez Beaty) zrobiłyśmy mural na ścianie wentylatorni
na stacji metra Kabaty (Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 11) w 2002 roku. Inspiracją
było nasze doświadczenie z pleneru W Centrumie, kiedy po prostu siedziałyśmy z Dorotą
przy Domach Towarowych Centrum i rysowałyśmy ludzi. Później chyba zaintrygowało nas to
zestawienie człowiek-billboard, człowiek-reklama. Teraz z perspektywy czasu wydaje mi się
to oczywiste, ale wtedy nam się podobała ta różnica skali: z jednej strony gigantycznych
billboardów, a z drugiej małych przechodniów. I na tym polegał nasz pomysł – przygotowałyśmy wielki billboard i na jego tle malowałyśmy ludzi: siebie czy naszych przyjaciół w naturalnej
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skali. Tak powstał projekt do metra. Postacie w tej pracy kojarzyły się z fotosami wielkich
gwiazd, tyle że nikt ich nie znał. Przypominały zdjęcia reklamowe, ale nie stał za nimi żaden
produkt. Na ich tle naniosłyśmy postacie osób w naturalnej skali, w codziennym ubraniu,
w zwyczajnym oświetleniu. Pierwszy przedstawiał pochyloną dziewczynę spoglądającą
najpierw w dół, a potem – odważniej – przed siebie w twarze przechodniów i tę samą postać
w rzeczywistej skali, ubraną w codzienny strój. Mural był podpisany: „Za drugim razem
dojrzalej”. Drugi przedstawiał kobietę i mężczyznę oraz ich lustrzane odbicie. Między przedstawieniami znajdowała się ta sama para, już w rzeczywistej skali, codziennym stroju i naturalnej
pozie. Mural podpisany był: „Ta przyjemność nigdzie się nie kończy”. Ale już sama fizyczna
praca nad muralami była niesamowitym wyzwaniem. To była ciężka robota. Pamiętam,
że malowałyśmy cały miesiąc w strasznym upale. I to na rusztowaniach! Musiałyśmy przejść
specjalne szkolenia BHP, bo to były przecież prace na wysokości. Ci na Patelni tego nie
musieli robić, bo tam jest niżej. Wszyscy w pracowni się zastanawiali, czy te dwie dziewczyny
sobie poradzą. I rzeczywiście bywały bardzo trudne momenty. Pamiętam noc, kiedy popsuła
się pogoda, lało, rusztowanie się obsuwało. Bardzo nam pomogli panowie robotnicy. To była
w ogóle ogromna szkoła współpracy ze światem spoza Akademii czy galeriami. Praca była
chyba lubiana, bo przetrwała tam wiele lat i nikt jej nie zniszczył. Nawet ostatnio odkryłam,
że ktoś zrobił dokumentację i wrzucił ją na Puszka art. Nasza praca jest tam zarchiwizowana
jako przykład warszawskiego street artu1.
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MW: Bardzo długo nie robiłaś podobnych realizacji. Potem jednak pojawiłaś się w kręgu
Vlepvnetu2.
AB: Niestety nie mogę powiedzieć, żebym była dumna z prac, które zrobiłam w szkole.
Jednak pracownia miała na mnie wpływ, także na późniejszą współpracę z Vlepvnetem i na
to, w jakim kierunku teraz zmierzam. Vlepvnet znałam towarzysko. Choć faktycznie był to
inspirujący kontakt, ponieważ oni wywodzili się ze zbuntowanych kręgów „prawdziwych”
streetartowców, a ja byłam po Akademii. O dziwo, moje zdanie się bardzo liczyło, choć
przecież figura streetartowca po Akademii była w tych kręgach podejrzana. Ja z kolei nie
mogłam się pogodzić z tym, że oni nie chcą już działać w przestrzeni publicznej, która jest
fantastyczna i specjalnie dla nich. Tymczasem Vlepvnet założył wtedy galerię V93. My się po
prostu dogadywaliśmy, uzupełnialiśmy się trochę. To było fantastyczne. I później oni
1

2

3

Ta przyjemność nigdzie się nie kończy, https://puszka.waw.pl/ta_przyjemnosc_nigdzie_sie_nie_konczy-projekt-pl-1527.html
[dostęp: 3.03.2019].
Vlepvnet – jedna z najstarszych organizacji zajmujących się sztuką w przestrzeni miasta, dokumentująca dokonania polskiej
sztuki ulicy przez kilkanaście lat, animująca, organizująca i popularyzująca sztukę uliczną.
V9 to miejsce stworzone przez grupę Vlepvnet, by pokazywać sztukę ulicy, street art i pokrewne zjawiska. Opis ze strony
galerii: „Prezentujemy wystawy, prowadzimy warsztaty i dyskusje, udostępniamy artystom przestrzenie i narzędzia do twórczej działalności. Staramy się prezentować pogłębione, krytyczne spojrzenie na graffiti i street art. Odrzucamy dekoracyjne
i instrumentalne traktowanie sztuki miejskiej, wyciągamy to, co zamiatane pod miejski dywan: brzydkie formy, niegrzeczne
emocje. Staramy się, aby organizowane przez nas projekty miały krytyczny charakter i poszerzały pole dyskusji o sztuce
ulicy. Prezentujemy zarówno wystawy uznanych artystów, jak i debiuty, zawsze jednak zabiegamy o drapieżną, surową
i autentyczną sztukę ulicy”, https://vlepvnet.bzzz.net/ [dostęp: 3.03.2019].

zaczęli pracować z typografią, z projektami graficznymi, z projektami książek. A przecież
to mój konik. Zatem urzeczywistniałam tam własne zainteresowania. W dużym projekcie
Justyny Górskiej Brumba, poświęconym liberaturze, zrealizowałam swój dawny pomysł
Uzajo. Powstał podczas pobytu na rezydencji w Hiszpanii. Mój angielski był fatalny, może
zresztą nie tyle chodziło o mówienie po angielsku, ile o to, że byłam potwornie nieśmiała
i wiedziałam, że ja z tymi ludźmi, których spotkam na rezydencji, nie będę rozmawiać.
Więc wymyśliłam sposób, żeby się do tego zmusić. Po prostu każdego prosiłam, żeby mnie
nauczył jednego słowa w jego ojczystym języku. I tak to się zaczęło, zostałam kolekcjonerką
słów. Na tym polegał ten projekt. I wtedy pojawiły się takie opcje jak fundusze norweskie,
z naciskiem na prace z jakimiś mniejszościami. Dobrze tego nie pamiętam, ale mi to wszystko
pasowało. Wymyśliłam, że objadę pół Polski: to znaczy przejadę się wzdłuż granic i pogadam
z ludźmi, zapytam ich o ważne dla nich słowa. Teraz wszystko trochę ginie, unifikuje się, więc
tym bardziej było to cenne. I przejechałam granicę i południową, i wschodnią. Myślałam
wtedy, że to jest przecież także przestrzeń publiczna. Bo ciągle się spotykałam z ludźmi
i poruszałam się autobusami. Więc ja cały czas słyszałam nowe dźwięki. Język się zmieniał,
ponieważ nowi ludzie wsiadali. I to było cudowne doświadczenie. Najpierw ten projekt
wymyśliłam ze swoim chłopakiem i mieliśmy jechać samochodem, ale w międzyczasie się
rozstaliśmy, więc jeździłam sama autobusami. Ten przypadek to był strzał w dziesiątkę. Umożliwiał wnikliwe obserwacje. To było wspaniałe. No i później były jeszcze Islandia i Norwegia,
tam też pracowałam z mniejszościami. Wyszły książeczki, każda zawierała od 20 do 40 słów.
Nie były to jednak tradycyjne słowniki. Powstały książki, które odtwarzały historię poszczególnych grup społecznych, charakteryzowały wybrane regiony oraz ich mieszkańców.
A zatem wyszłam tu od trochę innej definicji przestrzeni publicznej.
MW: W ostatnim działaniu Czy to jest namalowane? ponownie tworzysz w przestrzeni
publicznej – bardzo specyficznej, bo przestrzeni galerii.
AB: Wmalowywałam w ściany dyskretne iluzjonistyczne zagniecenia, załamania faktur, które
optycznie zaburzały przestrzeń galerii. Magda Kardasz zaprosiła mnie do zrobienia wystawy
i od razu zaproponowała, żebym weszła w dialog z architekturą galerii, która jest bardzo ciekawa, bardzo złożona. I na początku miałam opory. Ale później zaczęło mi świtać, że pracując
w ten sposób, powielam mechanizmy wyuczone wiele lat wcześniej, najpierw na architekturze
wnętrz, a potem w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Powstałe elementy współgrały
ze specyficzną przestrzenią Miejsca Projektów Zachęty. Działania miały na celu uczynienie
z wnętrza galerii bohatera wystawy. Praca w MPZ była pierwszą tego rodzaju realizacją
po latach i mogę powiedzieć, że na pewno obudziła tęsknotę za działaniem site-specific
„szytym” na miarę konkretnej przestrzeni. Fantastyczną jej cechą jest skala – to, czego zawsze
mi brakowało w moim malarstwie, czyli możliwości stworzenia obrazu, w który można wejść.
Choć w przypadku wystawy Czy to jest namalowane? bywa, że jest to wejście bezwiedne.
Ochroniarz opowiadał, że ludzie często nie zauważają pracy dialogującej z architekturą na
parterze, odkrywają ją dopiero, gdy wracają z piwnicy, po obejrzeniu obrazów.

MW: A jakie prace pojawiające się w przestrzeni publicznej są dla ciebie inspirujące?
AB: Olafura Eliassona4 Zielona rzeka5 – praca ulotna, trwająca chwilę, bardzo atrakcyjna
wizualnie. Ciekawy eksperyment społeczny – wywoływała różne reakcje, zależnie od kraju,
w którym się pojawiała. Oczywiście była to praca „nielegalna”, niereklamowana – zaskoczenie
było jej ważnym elementem – i to jest dla mnie bardzo ważne. Podoba mi się ta prostota,
korelacja ze światem natury i naszym stosunkiem do niej. No i oczywiście bezkompromisowość niemożliwa w pracach realizowanych za zgodą władz i mieszkańców przestrzeni
publicznej.
MW: Czy myślałaś, w jakim kierunku pójdzie w przyszłości sztuka w przestrzeni publicznej?
AB: Myślę, że dziś w ten sposób możemy patrzeć na internet. Ale ja tęsknię do takiej
niegrzecznej, trochę chuligańskiej i mało legalnej sztuki w mieście. Street art chyba musi
wrócić do korzeni. Wymknąć się z rąk urzędników i deweloperów, którzy za artystów projektują
nam teraz otoczenie wizualne.

4

5

Olafur Eliasson (ur. w 1967 w Kopenhadze) – duńsko-islandzki artysta tworzący rzeźby oraz instalacje, wykorzystując
nietypowe dla rzeźby „materiały” jak światło, woda oraz temperatura powietrza; tematyką prac artysty są zarówno zjawiska
i fenomeny przyrodnicze, jak i problem percepcji oraz technologicznych wynalazków. Absolwent Królewskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Kopenhadze. Eliasson reprezentował Danię na 50. Biennale w Wenecji w r. 2003. Rok później wystawił
projekt The weather project w Hali Turbin w Tate Modern w Londynie: gigantyczne słońce stworzone z kilkuset żółtych
lamp oraz luster. Jedną z jego ostatnich monumentalnych prac są cztery wodospady zainstalowane na nowojorskiej East
River The New York City waterfalls. Pracuje i mieszka w Kopenhadze i Berlinie.
Praca Eliassona Green river z 1998 r. polegała na rozpuszczeniu w rzece Fjakkabaksleid nedri w południowej Islandii
jaskrawego, fluorescencyjnego zielonego barwnika, który zmieniał zupełnie wygląd wody, nie wpływając jednak negatywnie na naturalny biosystem. Eksperyment został powtórzony w Bremie, Sztokholmie, Los Angeles i Tokio.

Strategia Kopyrdy
Rozmowa z Michałem Frydrychem
Monika Weychert: W pewnym momencie studiów znalazłeś się w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Jak do niej trafiłeś?
Michał Frydrych: Większość zajęć dostępnych jako aneks na Malarstwie to były „zajęcia
techniczne”. Z tej puli na początku pociągało mnie tylko projektowanie plakatu, ale niestety
z Pracowni Plakatu musiałem zrezygnować. Na zadanie zaliczeniowe (hasło „Prima aprilis”)
zrobiłem papieża, który leży z głową na poduszce i otwiera jedno oko, czyli „puszcza oko”.
A wtedy wszyscy przecież musieli płakać po papieżu, więc się nie dogadaliśmy i postanowiłem zmienić pracownię. W momencie, w którym trafiłem do Pracowni Sztuki w Przestrzeni
Publicznej, w 2005 roku, na Wydziale Malarstwa intelektualnie panowała epoka „późnego
paździerza”. Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej wprowadzała do akademickiej edukacji
nowe sposoby myślenia, proponowała i zachęcała do zapoznania się z takimi kierunkami
badań, do których gdzie indziej nie było dostępu. Miała przedziwną funkcję: rozhermetyzowywała Wydział, ale też w ogóle „bycie” w ASP. Działo się to dzięki prof. Mirosławowi
Duchowskiemu, który spajał świat sztuki i architektury. To śmieszne, że siedzimy pod tablicą,
na której jest napisane: „proksemika”1, bo chyba o to mi właśnie wtedy chodziło. To mnie interesowało w tamtym czasie.
MW: A tuż obok wisi wizualizacja twojej pracy Przystanek-kwiaciarnia. Pamiętasz ją?
MF: Dzięki za przypomnienie. To był projekt zaliczeniowy na którymś roku studiów. Jest to
historia, której sam doświadczyłem. Pewnego ranka szedłem do liceum i zobaczyłem tramwaj
wbity w częściowo zburzoną kwiaciarnię. Okazało się, że w zajezdni tramwajowej było zwarcie,
jeden z tramwajów się uruchomił i wyjechał. Przejechał pół miasta, bez motorniczego, po
prostu jechał wszędzie tam, gdzie miał otwarte zwrotnice. Zakręt na Nowowiejskiej jest dość
ostry, tramwaj się „nie wyrobił”, wypadł z torów i wbił się w kwiaciarnię, która stała na rogu.
Na szczęście to było w cichych godzinach, o czwartej rano, i nikt nie ucierpiał. Chciałem zrobić
na rogu ulicy Nowowiejskiej i alei Niepodległości miejsce, które połączyłoby funkcje przystanku
i kwiaciarni. Ale skończyło się tylko na projekcie. W Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej
zrealizowałem kilka prac. Z Klarą Janicką, wówczas studentką architektury, wygraliśmy na
przykład konkurs na realizację na Patelni.
MW: Jak oceniasz przestrzeń Patelni? Wydaje się, że jest to dość wyjątkowe miejsce
w Warszawie.
MF: Są dwa takie miejsca w centrum – jedno pod Rotundą, a drugie to właśnie Patelnia.
Miejsca spotkań warszawiaków po dwu stronach ulicy Marszałkowskiej. Patelnia została
dobrze urbanistycznie zaprojektowana: jest na poziomie sutereny, niedostępna bezpośrednio
1

Badanie społecznego procesu postrzegania i użytkowania przestrzeni jako specyficznego tworu kulturowego, za: Słownik
języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/proksemika;2572614 [dostęp: 30.01.2019].

od ulicy, ale za to dostępna z przejścia podziemnego i z metra. Ma też swoje figury – rozpoznawalne osobowości. Na przykład Witek, gość z Atlantydy – kultowa warszawska postać. Mam
jego płytę. Niestety to były płyty, które on sam nagrywał i dziś już nie da się jej odtworzyć.
MW: W mieście pozbawionym centrum Patelnia pełni funkcję miejskiej agory?
MF: Ja bym powiedział, że Warszawa ma centrum, tylko że ono jest dość rozległe. Bardzo
bym chciał, żeby Warszawa nie miała jednego centrum, ale różne centra. Przy wyborach
miejskich strasznie mi przeszkadzało to, że praktycznie wszyscy, nawet aktywiści społeczni,
uważali, że trzeba zmienić centrum miasta. A moim zdaniem właśnie tego to już nie trzeba
zmieniać. Warszawa jest bardzo rozległa i dobrze by było, żeby poszczególne dzielnice
miały swoje centra. Ale takie z prawdziwego zdarzenia, żeby ze swoimi potrzebami życiowymi
ludzie nie musieli jeździć do Śródmieścia. Chodzi o to, by cały rytm dobowy mógł się odbywać
w obrębie dzielnic. Dobrym przykładem są teatry. Ile teatrów jest na Ursynowie, na Bemowie?
Dlaczego Teatr Rozmaitości musi być w centrum? Dlaczego Muzeum Sztuki Nowoczesnej
musi być w centrum? Ja wiem, że to fajnie, bo to buduje prestiż. Ale z punktu widzenia
procesów miejskich dużo lepiej by było, gdyby instytucje powstawały w innych dzielnicach.
Duże, znaczące instytucje powstające w danym miejscu tworzą zaczyn kulturalny w takiej
dzielnicy. To się wiąże z innym procesem, który jest mocno charakterystyczny dla Warszawy,
mimo że dotyczy całego kraju: ucieczka od samorządów. Warszawa od lat 90. do 2004 roku
nie była jedną gminą, tylko zespołem gmin. Dzięki temu więcej funduszy zostawało na
poziomie lokalnym. Rozwój Warszawy, który nastąpił, był możliwy dzięki temu, że ludzie,
którzy mieszkali w danym miejscu, decydowali o pieniądzach wypracowanych w danym
miejscu. I mogli je wydawać na najbardziej istotne inwestycje w dzielnicy. Nikt nie wie lepiej,
jak wydać pieniądze, niż ludzie, którzy tam mieszkają.
MW: Ą, Ę to twoja praca dyplomowa?
MF: Ą, Ę pozostaje niezrealizowana, ale może kiedyś się uda. To jest projekt pomnika znaków
diakrytycznych, który miałby zaistnieć przy terminalu na Okęciu. Tak żeby turystów, w ogóle
ludzi przylatujących do Polski, pierwsze witały znaki, których nie ma w klasycznym alfabecie
łacińskim. To byłby taki pomnik niezrozumienia i zagubienia się w obcym języku, który towarzyszy podróży. W zasadzie większość prac, które robię, jest zakorzeniona w użyciu języka.
Przyświeca mi taka myśl, że rzeczywistość jest rodzajem języka. Dlatego że mowa formatuje
doświadczenie w bardzo mocnym stopniu. Nie jest tak, że całkowicie je zamyka, ponieważ
jest cała baza danych zmysłowych, gdzie one trafiają, gdzie ta mowa się odbija, ale mowa,
język jest tym, co pozwala nam przeskakiwać pomiędzy rzeczami, które są fantazjami, nie
istnieją fizycznie. Siedzimy tutaj, na uczelni, a uczelnia nie istnieje fizycznie, siedzimy w budynku. Sama uczelnia jest jedynie pewną ideą dostępną poprzez język. Robimy rzeczy, które
istnieją poprzez język, a także stwarzamy rzeczy za pomocą języka. Więc to jest dla mnie
kwestia takiego, „jak ryba może opowiedzieć o wodzie, w której pływa?”.
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MW: Ja uwielbiam twoją zrealizowaną pracę Rzeźba w parku. To jest idealny przykład tego,
o czym mówisz?
MF: Praca z 2012 roku jest komentarzem na temat utraty przezroczystości przez język i związanego z tym doświadczania świata jako formy mowy. Można powiedzieć, że Rzeźba w parku
zostaje wraz z każdym jej odczytaniem wyczarowana w oczach widza. Rzeczywistość staje
się poprzez język.
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MW: Czy robiłeś jakieś prace w przestrzeni publicznej, zanim przeniosłeś się do tej pracowni?
MF: Jeśli przyjmiemy, że wszystko w przestrzeni publicznej jest pracą artystyczną w przestrzeni publicznej, to mój pierwszy szablon zafunkcjonował już, kiedy miałem może dziesięć,
a może jedenaście lat. Chodziłem do podstawówki na Ursynowie, który był sypialnią
inteligencji, i do tego w połowie lat 90., w których testowano wolność po „przełomie”. Moja
szkoła podstawowa zainstalowała rząd tablic, wyznaczyła fragment muru szkoły, na którym
można było bezkarnie mazać, odbijać szablony. Wolność ekspresji jest zawsze dobra.
Nie rozdzielam jej na część społecznie akceptowalną i społecznie nieakceptowalną. To jest
problem społeczeństwa, nie artysty. W 2010 roku znowu zrobiłem mural na szkole. Mural
powstał na Bródnie na ścianie Gimnazjum nr 145 przy ul. Krasiczyńskiej, którego patronem
jest Jan Paweł II, i oczywiście miał przedstawiać jej patrona. Temat ciężki, umówmy się,
przecież obok figury Żyda z pieniążkiem wizerunek papieża jest drugim „eksportowym
wizerunkiem” z Polski. Długo myślałem nad tym zamówieniem. Jak namalować papieża, żeby
zaspokoić swoje gusta estetyczne i jednocześnie nie dać „się zjeść” przez to, że namalowałem postać papieża odbiegającą od stereotypowych oczekiwań? I tak naprawdę chciałem
wszystkim napluć do zupy: zrobić taką pracę, że nie można ani jej przełknąć, ani wypluć.
To zresztą moja ulubiona strategia. Praca powinna być niewygodna, ale nie na tyle, żeby
wywoływała całkowite odrzucenie; powinna balansować na granicy, by jej nie można było
przyjąć do końca ani odrzucić do końca. Tylko taka praca ma potencjał transformacyjny.
Namalowałem papieża zdekapitowanego: postać nie miała głowy, sprawiała wrażenie, jakby
głowa nie zmieściła się „w kadrze”. Papież był namalowany od szyi w dół. Scena wygląda
tak, że papież podaje coś klęczącej przed nim damskiej postaci z wywalonym wielkim
zmysłowym językiem. Całość stylizowana była na psychodeliczne okładki płyt z lat 60.
Włącznie z krojem pisma, bo na muralu były też dwa cytaty: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj,
nie jutro” oraz „Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb” i to „w głąb” było już
wkomponowane w język postaci znajdującej się na kolanach. Ta stylistyka wprowadzała ową
dwuznaczność interpretacji: to guru sekty czy papież?, LSD czy hostia? A może po prostu
scena „mszy” zapożyczona z musicalu Hair i przełożona na budynek szkoły? Ale uczniowie
mieli jeszcze inne skojarzenie: z fellatio. No i oczywiście dzieci stwierdziły, że „papież
wygląda jak kutas”, bo…, no cóż…, wyglądał. Oczywiście niebywale wzburzyło to grono
nauczycielskie. Tymczasem ówczesny burmistrz Targówka bardzo naciskał, żeby mural
powstał i po prostu kazał go zachować mimo protestów. W dość przewrotny sposób ich pod-

szedł: przyprowadził proboszcza od Parku na Bródnie2, osobę, która wcześniej między
innymi pracowała z Pawłem Althamerem3 i mogła negocjować i tłumaczyć [prawdopodobnie
ks. Marcin Wójtowicz – MW]. Przy okazji burmistrz pogroził, że nie da szkole pieniędzy na
zamalowanie tego, co zrobiłem. Zrobiłem potem „karne” wykłady o sztuce w przestrzeni
publicznej dla młodzieży z tego gimnazjum. I tym sposobem mural pozostaje tam do dziś.
MW: Miałeś wyjątkowe szczęście, bo w takich sytuacjach zwykle zwycięża asekurantyzm
urzędników. Ciekawy jest natomiast wpływ administracji, zleceniodawców, na obecny kształt
sztuki muralu.
MF: Zaczynałem swoją przygodę ze sztuką w przestrzeni publicznej właśnie od robienia
murali: wykonałem kilka w latach 2005–2008. Dla administracji to był sposób na tanią
renowację ściany, tańszą niż zazwyczaj jest jej ocieplenie. To jest ta niejednoznaczna rola
sztuki. Na przykład spójrzmy na takiego dewelopera Griffin Real Estate, który ma ładne oblicze, to jest Griffin Art Space, ale ma też brzydkie: kamienice „z wkładką ludzką”, niszczenie
przestrzeni miejskiej, zabytków. Ja nie wychodzę z założenia, że sztuka powinna być narzędziem wyzwolenia społecznego. Siłą rzeczy jest instrumentalizowana, trochę ze względu
na to, że aby zrobić coś w przestrzeni miejskiej czy publicznej, potrzeba szeregu zgód.
Żeby je uzyskać, trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy wcale nie mają aż takiego liberalnego,
szerokiego pojęcia o tym, czym jest sztuka, jakie są jej narzędzia. Nie wiedzą, z jakiej
przyczyny ona tak dobrze działa, gdy posługuje się pewnego rodzaju subwersywnością,
i dlaczego warto inwestować w tę przewrotność. Tym bardziej, że to ma też drugą stronę:
urzędnicy jak ognia boją się jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby się wiązać
ze złą recepcją pracy albo z tym, że praca kogoś obraża. To nie jest tak, że ona z defaultu
jest instrumentalizowana, tylko ona staje się zinstrumentalizowana. A poza tym w ciągle
stosunkowo biednym kraju, jakim jest Polska, mało jest okazji, żeby ktoś sypnął groszem na
sztukę, która jest pewnego rodzaju luksusem. Mimo że wiadomo, iż nie powinna nim być,
ponieważ i ja, i ty wiemy, jak bardzo nas wzbogaca i przyczynia się do rozwoju takich ponowoczesnych kapitałów symbolicznych, które są istotne dla funkcjonowania ponowoczesnych
społeczeństw. Jeśli ktoś już decyduje się zainwestować w sztukę w przestrzeni publicznej,
2

3

„Park Rzeźby na Bródnie powstał w 2009 roku, jako wspólna inicjatywa artysty Pawła Althamera, Urzędu Dzielnicy Targówek
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prace artystów rozsiane są w Parku Bródnowskim zaprojektowanym na terenie
dawnych upraw rolnych i ogrodniczych przez inżynier Stefanię Traczyńską w latach 1976–1978. Projekt Parku Rzeźby
czerpie z różnych tradycji sztuki publicznej, zarówno tej wywodzącej się ze sztuki abstrakcyjnej i minimalizmu, jak i mającej
społeczny, partycypacyjny charakter. Projekt ten został podzielony na »rozdziały« – raz do roku w parku pojawia się nowa
rzeźba. Nie wszystkie realizacje artystów mają charakter stały czy materialny; »rzeźba« definiowana jest tutaj raczej jako
rodzaj dynamicznej artystycznej wypowiedzi na temat konkretnego miejsca, czasu, relacji przestrzennych i ludzi.
Park Rzeźby pełni funkcję ewoluującej wystawy sztuki współczesnej, prezentowanej pod gołym niebem i dostępnej dla
widzów przez 24 godziny na dobę. Znajdujące się w parku dzieła stanowią część stale rosnącej kolekcji Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie”, cyt. za: https://artmuseum.pl/pl/wystawy/park-rzezby-na-brodnie [dostęp: 31.01.2019].
Paweł Althamer studiował w latach 1988–1993 na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie pod kierunkiem Grzegorza Kowalskiego,
u którego zrobił dyplom. W 2004 otrzymał prestiżową nagrodę Vincenta van Gogha, przyznawaną przez holenderską
Fundację de Broere. W styczniu 2010 podczas gali wręczenia Paszportów „Polityki” artysta otrzymał Specjalną Nagrodę
dla Kreatora Kultury.

zazwyczaj ma pewnego rodzaju wyobrażenie, czego chce. To jest super interesujące, te korytarze władzy, nie na gruncie politycznym, ale tam, gdzie pracują ludzie, którzy są mianowani
na stanowiska. Władza administracyjna jest bardzo realna. W tamtych latach był moment, kiedy
to urzędnicy poczuli zew krwi. Zamówienia na murale się posypały. Jeśli jest dużo zamówień
dotyczących konkretnej dziedziny sztuki, to też musi powstawać dużo złych rzeczy. I przez
to jest w przestrzeni miasta po prostu dużo złych murali. Już wtedy było widać, że malowanie
murali zaczyna gonić w piętkę. Dla mnie praca nad „papieskim muralem” była kwestią szeroko
pojętej odpowiedzialności społecznej. Mogłem odmówić. Ale byłem pewien, że ktokolwiek
wejdzie na moje miejsce, to odwali tam takiego papieża, że wszyscy będą się zbierać z klęczek
przez lata. Stwierdziłem, że ja zrobię coś takiego, że z kolei zamawiający będą się mocno
zastanawiali, dlaczego zechcieli mieć papieża w przestrzeni publicznej.
MW: Nie pożałowali, bo, jak wiemy, portretów Jana Pawła II w formie murali oraz pomników,
zwłaszcza tych nieewidentnie oddających podobieństwo do pierwowzoru, w Polsce jest co
niemiara. I stąd już prosta droga do pytania o twoją kulę z pomnikami. Na czym polegał
pomysł?
MF: Słyszałem, że Warszawa od czasów potopu szwedzkiego była burzona aż dziewięć
razy. To miasto jest figurą-ofiarą i miejscem śmierci. Jako warszawiak od pokoleń mam z tym
bardzo duży problem. Na przykład powstanie warszawskie uważam za zbrodnicze: jego
wywołanie było, moim zdaniem, głupie i niepotrzebne. Ale tendencja do gloryfikowania
takich wydarzeń sprawia, że jesteśmy ich historycznym ciężarem dosłownie przygnieceni.
Jako Polacy i warszawiacy stawiamy się w roli szlachetnych ofiar. Kto może oprzeć się pokusie pożałowania samego siebie? Skoro patrzymy na siebie jak na szlachetne ofiary? Miasto
jest więc wypełnione pomnikami martyrologicznymi. A ja chciałbym je wszystkie zebrać
w kulę śniegową, która zabrałaby je z przestrzeni miasta. W kolażu cyfrowym Sen o Warszawie
skleiłem istniejące pomniki. Pomysł w swojej ideowej warstwie pozwala wreszcie swobodnie
odetchnąć miastu. Uwalnia przestrzenie po pomnikach. Można by tam zbudować „szklane
domy”, założyć parki, skwery. Postawienie pomnika jest przecież początkiem zapominania.
I rzeczywiście są pomniki już zupełnie zapomniane jako obiekty. A wydarzenia, które te pomniki upamiętniają, także nikogo już nie emocjonują. Rany wokół nich są zabliźnione. Dobrym
przykładem jest kamień pamiątkowy Reduty Ordona. Powstanie listopadowe z 1831 roku
już nie apeluje do emocji, nie żyją jego uczestnicy ani osoby związane z nimi uczuciowo.
Kto tam składa kwiaty? Nikt. Stoi opuszczony. Jeżeli ktoś chce przeżywać całą historię miasta,
to mógłby to robić w jednym miejscu. A z kolei ci, którzy chcą mieć możliwość spojrzenia na
historię z dystansu, także mogliby ją zamknąć w jednym spojrzeniu. W naszym usytuowaniu
geograficznym wciąż niestety mamy szanse, by doklejać kolejne pomniki – prawdopodobnie
nie jest to koniec traum, które nas jeszcze mogą czekać. Do tego historia porusza się ruchem
wahadłowym, jeszcze dojdziemy do czasów, kiedy żołnierze wyklęci zostaną zepchnięci
w niepamięć, a będziemy czcić na przykład bohaterów KBW czy utrwalaczy władzy ludowej.
Mówię o tym z pewnym przekąsem, żartem, ale z drugiej strony – czemu nie. Różne wątki

pamięci zostały wyparte, są narracje historii, które jeszcze czekają na odkrycie. Pomników
nie musianoby burzyć, aby stawiać nowe. Po prostu wszystkie w tej kuli miałyby swoje
miejsce. Gdyby ta praca znalazła się na placu Piłsudskiego, to chciałbym, żeby także pomnik
Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku został doklejony do tej kuli.
MW: Najbardziej lubisz napięcie u odbiorcy, który nie jest w stanie stwierdzić, po której stronie
się opowiadasz swoimi pracami. Ale chyba twoja Nieskończona ilość ściętych drzew była
interpretowana jako dość jednoznaczny politycznie głos: odpowiedź na wycinkę drzew
w Puszczy Białowieskiej, która w Polsce budziła protesty, a także była przedmiotem sporu
między polskim rządem a Komisją Europejską?
MF: Strategia Kopyrdy z Ferdydurke Gombrowicza! Moim zdaniem ta praca także mieści się
w tej strategii. Praca polegała na partyzanckim malowaniu ściętych pni drzew w różnych
lokalizacjach w Warszawie. Korespondując z dziedzictwem op-artu, malowałem na pniach
koncentryczne formy. Tym samym upiększałem pozostałe po wycince ślady. To po prostu
ładnie wyglądało w przestrzeni miejskiej. Tyle że aby taka praca mogła powstać, musiało
zostać ścięte drzewo. Intencjonalne przeprowadzenie takiego działania byłoby nie do przyjęcia. Według mnie tego typu działania mieszczą się w kręgu gestów postartystycznych.
Kiedy to narzędzia z przestrzeni sztuki użyte zostają poza przestrzenią sztuki, ale z tym
samym pietyzmem, który jest stosowany w obrębie sztuki. Z jednej strony odzew był duży
i praca traktowana była jako polityczna. Ale z drugiej żaden prawicowy znajomy się nie oburzył.
Wydaje się, że kwestie ochrony przyrody są związane z rosnącą świadomością ogółu społeczeństwa. Nawet w rodzinach takich jak Terlikowscy4, o modelu 2 + 5, pojawia się obawa,
jaką Ziemię zostawią w przyszłości dla swoich pięciorga dzieci. Myślę, że to jest bardzo
istotny punkt wspólny, który nas wszystkich łączy, a którego się nie zauważa. Ta wycinka
starodawnej puszczy przekroczyła granice po obydwu stronach. Owszem, ona została
zatrzymana przez polityczny nacisk „postępowców”, ale z drugiej strony w prawicowym
rządzie nie ma już ministra Szyszki. Czyli jednak ten człowiek przekroczył tę istotną dla
wszystkich granicę.
MW: A jakie prace innych artystów pojawiające się w przestrzeni publicznej są dla ciebie
inspirujące?
MF: Na pewno świetną inicjatywą jest Park Rzeźby na Bródnie zapoczątkowany przez Pawła
Althamera. Bardzo ciekawe rzeczy pojawiają się regularnie w Lublinie przy kolejnych edycjach
Open city lub działań robionych przez Pracownię Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”
lub przy kolejnych edycjach Narracji w Gdańsku. Na uwagę zasługują też działania Daniela
Rycharskiego eksplorującego przestrzenie wiejskie.
4

Małżeństwo publicystów o zdeklarowanych prawicowo-katolickich poglądach. Małgorzata Terlikowska pracowała m.in.
w Radiu Plus, Katolickiej Agencji Informacyjnej, współpracowała z redakcją programów katolickich TVP. Tomasz Terlikowski
pracował w Radiu Plus, „Newsweeka Polska”, „Rzeczpospolitej” i „Wprost”, był też zastępcą redaktora naczelnego tygodnika
„Ozon”. W latach 2010–2014 był redaktorem naczelnym Fronda.pl, a wcześniej prezesem wydawnictwa Fronda. Do maja
2017 był redaktorem naczelnym Telewizji Republika, a gdy zastąpiła go Dorota Kania, został członkiem zarządu stacji.
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MW: Jaka, twoim zdaniem, będzie w przyszłości sztuka w przestrzeni publicznej?
MF: Reklamy będą cyfrowe, łatwiej będzie je usunąć, wrzucić, hakować, personalizować.
Reklam w przestrzeni publicznej będzie mniej dlatego, że rzeczywistość wirtualna i realna
zleją się. Projekty typu Google glass będą się rozwijać, na przykład będziemy mieć soczewki
umożliwiające odbiór rozszerzonej rzeczywistości. Jest taki film SF Valerian i miasto tysiąca
planet. Przedstawiono tam bazar, który jest największym bazarem we wszechświecie; można
robić zakupy w tej rozszerzonej rzeczywistości, ale w realu to jest ogrodzony teren, gdzie
wszyscy chodzą jak zombie po takim placu wysypanym piaskiem, z goglami VR na oczach.
Przypuszczam, że jedno i drugie się scali. Rzeczywistość fizyczna i wirtualna nałożą się na
siebie. Natomiast odnośnie sztuki w przestrzeni publicznej mam nadzieję, że w końcu pojawi
się myślenie, że ponieważ projekty pracują na skali architektonicznej, to i budżety powinny
być w skali architektonicznej. Ponieważ niestety w Polsce budżety przy pracach w przestrzeni
publicznej – tak długo jak one nie są jakimś zamówieniem publicznym, na przykład pomnikiem smoleńskim czy pomnikiem Ofiar Rzezi na Woli – ciągle są porównywalne z budżetami
mniejszych wystaw galeryjnych. Budżety te nie umożliwiają odpowiedniej produkcji materiałowej, stąd pewna bieda tych projektów, które powstają. Mówię o biedzie materiałowej, nie
o biedzie intelektualnej. Chodzi o to, że w sztuce w przestrzeni publicznej muszą się spotkać
pieniądze i idea. I musi być ich równo po obydwu stronach.
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Queerowanie przestrzeni publicznej?
Rozmowa z Karolem Radziszewskim
Monika Weychert: Niedawno zamalowano twój mural w Teatrze Rozmaitości. Dla mnie miał
wartość sentymentalną: towarzyszył tyle lat teatrowi i widzom. Jaki masz stosunek do takiego
potraktowania twojego dzieła?
Karol Radziszewski: Można to wydarzenie traktować jako post scriptum do mojej pracy
dyplomowej, która nosiła tytuł Dom – Blok – Ulica. W części teoretycznej napisałem, że czas
pokaże, w której z tych tytułowych sfer malarstwo działa najskuteczniej oraz czy w ogóle
jeszcze będzie funkcjonować fizycznie. Zastanawiałem się właśnie nad tym, jak w różny sposób
naznaczone przestrzenie mają wpływa na życie tego rodzaju prac. Wszystko jednak potoczyło się inaczej, niż wtedy przypuszczałem. Epilogi tych prac – etapy ich znikania – zaskoczyły mnie. W części Dom muralami zostały pokryte całe ściany i w ogóle przestrzenie.
To malarstwo miało sobie w założeniu trwać, bo przecież to był dom moich rodziców.
Co było bardzo zaskakujące, tam właśnie zniknęły najszybciej. Nagle życiowe koleje losu
tak się potoczyły, że moi rodzice musieli dom sprzedać bardzo szybko i nowy właściciel
zniszczył wszystkie prace, które były wewnątrz. Drugą część pracy – Blok – realizowałem
jako aneks u prof. Duchowskiego. Murale w bloku zostały też szybko zniszczone. O dziwo,
w części Ulica plakaty, które nieco „partyzancko” naklejałem na ściany w przestrzeni miasta,
przetrwały najdłużej. Po jakimś czasie na zaproszenie TR-u (w ramach cyklu wystaw i działań,
które artyści przygotowywali specjalnie na zamówienie teatru) w zupełnie pustej przestrzeni
zrobiłem serię murali. W teatrze one dialogowały etapami z przestrzenią. W ramach późniejszej wystawy szu szu Nastawianie ostrości (2003) sam zamalowałem białą farbą ich części,
jakby kadrując. Ania Okrasko zrobiła tam w 2005 pracę Umowa o dzieło, która dotyczyła
statusu prac i tego, jak dzieła artystów funkcjonują oraz na jakich warunkach przebiega
współpraca artystów ze zleceniodawcami (oczywiście nie było żadnych umów ani też prawnych
regulacji dotyczących powstających dzieł). Po podpisaniu umowy Okrasko legalnie częściowo
zniszczyła moją pracę, zamalowując ją swoimi kropkami z napisami. Pozostały tylko części
pierwotnej pracy w restauracji TR-u. Nowi najemcy tego miejsca odezwali się do mnie
w zeszłym roku z pytaniem, co z tym zrobić. Byłem za granicą, próbowałem dopytywać się
o szczegóły w esemesach. Kiedy wróciłem, to już po prostu wszystko zostało zamalowane
na biało. Ale też absolutnie nikt nie zabrał głosu ze strony TR-u: nikt nie zadzwonił, nie zapytał,
nie usiłował negocjować. Teatr nabrał wody w usta, mimo że to były murale przez nich
zamówione i pozostające w ich gestii. Powstały kilkanaście lat wcześniej (w 2003 r.) i dużo
było głosów, podobnych do twojego, że miały już „historyczny” status: teraz prawie takich
nie robię, to była bardzo duża realizacja. Po prostu budzi zdziwienie, że instytucja nie chciała
jej zachować. Taki chyba już los murali. Właściwie, jakby się tak zastanowić, to wszystkie
prace, które realizowałem w przestrzeni publicznej, szybko znikały: przy stacji metra Centrum,
w A19 czy freski w Cafe Baumgart.

MW: Jednym słowem, nie ma już żadnych twoich prac w przestrzeni publicznej?
KR: Paradoksalnie jedyną pracą, która jest absolutnie nienaruszona, nietknięta, niezniszczona,
to jest niewielki mural na bloku, który został zamówiony na życzenie mieszkańców tego
domu. Jedna, nieduża ściana zrealizowana została przy Pułku Baszta 4a, niedaleko ulicy
Woronicza, koło TVP, w środku blokowiska. Po prostu grupa mieszkańców czy też może
pracowników spółdzielni zobaczyła prace studentów przy stacji metra Centrum, spodobały
im się i zadzwonili do prof. Duchowskiego. Profesor zaproponował, żebym ja to zrobił.
Intencją tych ludzi było stworzenie antygraffiti. Nie chcieli, żeby ściany było pomazane, chcieli,
żeby ich przestrzeń była schludna i ładna. Zatem zrobiłem tam swoje rysunki jako antygraffiti.
Wszyscy znajomi przypuszczali, że to nie zadziała – zostanie zamalowane w ciągu tygodnia.
Od 2003 roku do dzisiaj jest to nienaruszone, nie ma ani jednego taga, żadnej ingerencji,
nic; nie jest też odświeżane. Po prostu w idealnym stanie sobie trwa. Zresztą po dziesięciu
latach mieszkańcy zgłosili się do mnie, żebym im zrobił całą fasadę tego budynku. Oczywiście za darmo, jako szalony artysta, który na rusztowaniach przez miesiąc będzie im to robić
z radości tworzenia.
MW: W jaki sposób się znalazłeś w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej?
KR: Usłyszałem o pracowni i mnie zaintrygowała, ponieważ w tamtym czasie chciałem robić
realizacje intermedialne. Poszedłem na drugim roku studiów, z wielkim zapałem i wielkimi
oczekiwaniami, na pierwsze spotkanie do pracowni (to były krótkie rozmowy z kandydatami).
Z miejsca zapytałem o sprzęt: czy są kamery, monitory – na czym możemy pracować?
Profesor z asystentami totalnie mnie wyśmiali – śmiali się strasznie. Byłem tym trochę skonfundowany, ale jednocześnie dokładnie wiedziałem, dlaczego pytam. I wtedy Profesor zobaczył, że to nie żarty i powiedział: „Zobaczymy, co pan będzie robił tutaj, i wtedy zastanowimy
się, co ze sprzętem”. Dobrze poczułem się w tej pracowni. Do końca nie było tego sprzętu
multimedialnego, ale był rodzaj wolności, która mi odpowiadała. Niektórzy chcieli mieć po
prostu miejsce do malowania. Drażniło mnie też, że wiele osób jedynie przekładało realizacje
malarskie z blejtramów na większą skalę. Ewentualnie robiono jakieś nieudolne wizualizacje,
bo wszyscy dopiero uczyli się obsługi programów graficznych. Ja – wręcz przeciwnie
– stwierdziłem, że tam nie chcę malować, tylko robić wszystko, co jest inne. Próbowałem na
przykład wykonywać instalacje. Pamiętam też, że prof. Duchowski zrobił nam coś w rodzaju
szkolenia medialnego, kursu obecności w mediach. Zaczął od opowieści o swojej medialnej
porażce: kiedy to dziennikarz poprosił, by coś opowiedział, nie zadał jednak konkretnego
pytania, a prof. Duchowski nie był na to przygotowany i się po prostu zagotował przed
kamerą. Malarstwo miało długi plener w Orońsku. Studenci z innych pracowni siedzieli tam
i malowali zboża na okolicznych polach. A nam Profesor zrobił taki krótki wyjazd do Orońska
tylko z operatorem kamery. Wydawało się to bardzo nowoczesne i rzeczywiście bardzo fajne.
Przeprowadzał testy, jak odnajdziemy się przed kamerą. Dokładnie pamiętam, jak ustawiał
tę kamerę i jaki to był dla nas wszystkich stres. Nie wiem, czy to dużo mi pomogło później,
ale już miałem świadomość, że trzeba o tym pomyśleć. Że komunikat o pracy jest tak samo
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ważny jak zrobienie pracy. Że przestrzeń publiczna wymaga dużo więcej negocjacji z ludźmi,
odbiorcami i także z mediami. Dla mnie to doświadczenie okazało się korzystne, łączyło się
też z moimi zainteresowaniami. W tym samym roku (2002) założyłem szu szu. Najpierw jako
galerię bez miejsca, a później z Piotrkiem Kopikiem i Ivem Nikiciem przemieniliśmy to w grupę
i pracowaliśmy razem. Z jednej strony szukałem aktywności poza szkołą, z drugiej – byłem
wtedy zafascynowany Warholem: jak pop i media mogą funkcjonować w kontekście sztuki.
Można powiedzieć, że to ziarno z pracowni padło na podatny grunt i było jednym z tych
elementów, które na pewno wpłynęły na mój sposób funkcjonowania. Zrozumiałem wtedy,
że przekaz można konstruować, że można grać. Profesor cały czas mówił o art worldzie jako
grze. To było kompletnie wbrew nastrojom w Akademii. Panował tam wciąż mit malarza
z innych czasów: chlać, rozpierdalać i być bon vivantem – takie zachowanie miało charakteryzować „prawdziwego” malarza. Właściwie na dziennikarza możesz pierdnąć i to będzie
cool, będzie to „niepokorny gest artysty”. A prof. Duchowski nam mówił, że przeciwnie –
praca artysty to dyscyplina, produkcja prac, obowiązki, oddzielenie życia prywatnego
od publicznego, zarządzanie wizerunkiem i karierą. To było bardzo ciekawe. Chwilę potem
niespodziewanie spadła na nas sprawa z realizacjami przy metrze. Wtedy było wielkie
zainteresowanie mediów tymi muralami, dużo pisała o tym „Wyborcza”. Trzeba się było też
skonfrontować z ogromną i nieprzewidywalną publicznością. Dla mnie jako dwudziestodwulatka to było intensywne doświadczenie.
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MW: Zrealizowałeś prace w obu tych przestrzeniach – na Patelni i w Galerii A19?
KR: Teraz jest już zupełnie inaczej niż wtedy. Ludzie są przyzwyczajeni, że ktoś stoi i wymachuje pędzlem. Wszyscy już dawno przywykli. Na Patelni kilkanaście lat temu właściwie nie
można było tego zrobić anonimowo czy też po prostu w spokoju. Pracę realizowaliśmy wtedy
z Tosią Sobolewską jako Ute i Endi. Nawet kiedy przychodziliśmy malować o piątej czy szóstej
rano, to już tam się dużo działo. To był jakby festiwal spotkań z ludźmi. W końcu nas to na
tyle zaintrygowało, że zaczęliśmy robić dokumentację – zdjęcia i dziennik. Do dziś go gdzieś
mam. Nie wiem, czy byłbym go w stanie znaleźć, ale wiem, że choć wiele rzeczy straciłem
między innymi w pożarze, to ten dziennik się paradoksalnie gdzieś zachował. Był zapisem
interakcji, na przykład zabawnych dialogów z ludźmi, ich reakcji na naszą pracę.
Sytuacja w Galerii A19 była zgoła inna. Faktycznie zgodnie z nazwą odtwarzała relacje galeryjne, tyle że w przestrzeni publicznej. Na otwarciu byli ludzie od sztuki. Przeciętni widzowie
podróżujący metrem znajdowali się niżej, na peronie. Musieliby wykonać pewien wysiłek,
żeby wejść na antresolę z galerią. Nie miałem tam żadnego feedbacku od odbiorców. Praca
później funkcjonowała raczej gdzieś na zdjęciach czy może ktoś o niej wspomniał, ale nie
miałem już wrażenia takiego realnego i żywego odbioru jak na Patelni. A paradoksalnie nosiła
tytuł Warszawa i była megamatrixem historii i współczesności – portretem miasta.
Jako epilog na Patelnię wrócił mój Syren – reklama wystawy MSN, która została namalowana
przez studentów ASP. Historia zatoczyła koło.

MW: Patricia C. Phillips napisała, że sztuka publiczna „jest publiczna z racji pytań, jakie stawia
i jakimi się zajmuje, a nie z powodu swej przystępności i masy odbiorców. Jest to, oczywiście,
znacznie trudniejsza i mniej jasna definicja sztuki publicznej, a metody i intencje jej tworzenia
oraz krytyki są niełatwe do przewidzenia i uporządkowania. Wymaga zaangażowania się
w eksperyment i przekonania, że sztuka publiczna oraz życie publiczne nie są czymś
niezmiennym”1. Mam wrażenie, że po studiach taki właśnie, mniej oczywisty, kierunek
obrałeś?
KR: Siedzimy w miejscy, gdzie stała Tęcza2. Ja się zawsze śmieję, że gdybym to ja zaproponował Tęczę, to ona by nigdy tutaj nie powstała. To jest też zabawa z kontekstem: kto jest
autorem?, jakie ma znaczenie przestrzeń publiczna?, kto ma prawo do reprezentacji w niej?
Kiedy studiowałem w Akademii i później, udzieliłem paru wywiadów, w których się odżegnywałem od polityki. Mówiłem, że moje prace są prywatne, a później zrozumiałem, że nie
ma czegoś takiego jak niepolityczne. W tej chwili już z pełną świadomością mówię o sobie,
że jestem aktywistą, i o tym, że moja sztuka jest polityczna. Ale jednocześnie nie jest ona
robiona wprost i według estetycznych oczekiwań odbiorców. Ludzie mnie kojarzą jako geja,
aktywistę i oczekują prac niczym ze sztuki krytycznej lat 90.: żeby nie było żadnej wątpliwości,
żeby był orzeł, godło, coś z religią. Jak w pracach Femen czy Pussy Riot. Przykuć jaja
do chodnika jak Pavlensky to byłoby to. I ja im nie daję tej przyjemności. Pracuję długofalowo.
Napisałem taki tekst, że, owszem, chodzę na wszystkie manifestacje, protestuję, podpisuję
listy i wspieram organizacje, ale uważam, że moją polityczną strategią jest to, co zostanie
opublikowane w książkach za dziesięć–piętnaście lat. Poprzez jeżdżenie na konferencje,
pisanie, współpracę z akademikami, rozszerzanie frontów poza sztukę próbuję wpływać
na treści, edukację, przywracać wątki wypierane z historii. Na przykład jeszcze dziesięć lat
temu nikt nie pisał o Natalii LL jako artystce queerowej czy o jej manifestacjach w Nowym
Jorku3. Teraz Kisiel4 jest przywoływany w tekstach tak po prostu, ale kilkanaście lat temu nikt
1

2

3

Por. P.C. Phillips, Temporality and public art, w: H. Taborska, Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Wydawnictwo
Wiedza i Życie, Warszawa 1996.
„Tęcza Julity Wójcik, rzeźba w kształcie łuku uplecionego z kolorowych, sztucznych kwiatów, powstała w ramach działania
partycypacyjnego zainicjowanego przez artystkę w 2010 roku w Wigrach. W 2011 roku Tęcza została objęta patronatem
Instytutu Adama Mickiewicza. Rzeźbę odbudowano w Spocie, gdzie swoją działalność zainicjowała powołana w tym celu
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego TĘCZA i w Wilamowicach koło Oświęcimia. Następnie Tęczę przewieziono do
Brukseli i postawiono naprzeciw budynku Parlamentu Europejskiego w celu uczczenia pierwszej polskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej. W 2012 roku, tuż przed mistrzostwami piłkarskimi »Euro 2012«, Tęcza powróciła do kraju:
ustawiono ją na warszawskim placu Zbawiciela. […] Pod koniec sierpnia 2015 roku Tęczę nieoczekiwanie rozebrano
i usunięto z placu Zbawiciela. […] Od tego czasu koncepcja Tęczy na placu Zbawiciela została dołączona do kolekcji
warszawskiego CSW. W latach 2012–2015 warszawską Tęczę wielokrotnie odbudowywano i niszczono w rezultacie
konfliktów między grupami jej przeciwników i obrońców. […] »entuzjaści« przeważnie łączyli obecność rzeźby w przestrzeni
publicznej ze zwiększoną akceptacją dla dążeń emancypacyjnych społeczności LGBT w Polsce. Przeciwnicy Tęczy z kolei
postrzegali ją jako symbol hegemonicznego »projektu europejskiego«, który krytykowali za tendencję do ujednolicania
niezbywalnych różnic kulturowych i religijnych, wstępujących w obrębie transnarodowej wspólnoty”; https://u
-jazdowski.pl/program/program-spoleczny/transformacje/wokol-biografii-spolecznej-teczy-julity-wojcik [dostęp: 2.02.2019].
Inspiracją i punktem wyjścia dla filmu Karola Radziszewskiego z 2012 r. America is not ready for this jest pobyt stypendialny
polskiej artystki Natalii LL w Nowym Jorku w r. 1977. 34 lata później Karol Radziszewski postanowił wyruszyć w podróż do
Ameryki, aby spotkać się z twórcami i galerzystami, których artystka wówczas poznała. Natalia LL przybyła z trzema cyklami
swoich prac do Nowego Jorku w maju 1977 na zaproszenie Fundacji Kościuszkowskiej. Towarzyszył jej mąż Andrzej

nie wiedział, że jest taki człowiek, że jest takie archiwum. To nie chodzi o to, że ja jestem
wielkim odkrywcą, tylko że to jest ogromna, mrówcza praca. I specyfika moich projektów,
które czasem trwają dziesięć lat, a czasem w ogóle się nie kończą. Ja tak właśnie postrzegam
przestrzeń publiczną i cieszę się, że o tym mówisz. Że to jest jakoś widoczne. Obserwuję, jak
taki rodzaj pracy odnosi powoli wymierny skutek. Podobnie było z festiwalem Pomada, który
jest kolektywnym działaniem (ja tylko mu towarzyszę przez wszystkie etapy), tworzonym
raczej w atmosferze undergroundu. A w tym roku uzbieraliśmy pieniądze i już mieliśmy
wynajęty za komercyjne stawki pawilon ze szklanymi ogromnymi witrynami, tuż przy ruchliwej
ulicy Jana Pawła II w Warszawie i absolutnie nic się nie stało. Doszliśmy do takiego punktu,
po ośmiu edycjach, że w Polsce przez wielkie szyby się ogląda queerowe performanse.
Dziesięć lat temu prywatna galeria we Wrocławiu odmówiła mi pomocy w sprzedaży
„DIK-a”5. Niczym im to nie groziło, a jednak mówili, że treści są pornograficzne i gejowskie

4

5

Lachowicz. Natalia LL poznawała wtedy tamtejszy świat sztuki, spotykając się z galerzystkami i galerzystami, artystkami
i artystami. Jednym z impulsów do odbycia podróży do Nowego Jorku śladami obecności Natalii LL w latach 70. były dla
Karola Radziszewskiego fotografie opublikowane jako Natalia LL na demonstracji w obronie praw mniejszości seksualnych,
Nowy Jork, 1977, wykonane przez Andrzeja Lachowicza. Zdjęcia przedstawiają artystkę na tle odbywających się w Nowym
Jorku wydarzeń, trzymającą w rękach fotografię z cyklu Sztuka konsumpcyjna. Karol Radziszewski w swoim filmie rozmawia
z artystkami i artystami: Mariną Abramović, Vito Acconcim, AA Bronsonem, Carolee Schneemann, galerzystą Antonio
Homemem, krytykiem Douglasem Crimpem oraz gwiazdą filmów Warhola – Mario Montezem, którzy opowiadają
o rzeczywistości artystycznego świata Nowego Jorku. Rozmówcy dają obraz tego, z czym Natalia LL mogła się skonfrontować podczas jej pobytu w tym mieście, analizują też, czy Ameryka była „gotowa” na wizytę polskiej artystki. Reżyser filmu
America is not ready for this przywołuje wspomnienia Natalii LL, konfrontując jednocześnie polskie i zachodnie narracje
historii sztuki. Prowokuje serię pytań dotyczących zagadnień takich jak gender, sztuka feministyczna, sztuka konceptualna,
queer oraz relacje Wschód–Zachód i ich wpływ na świat sztuki w kontekście żelaznej kurtyny. Film jest zarówno poszukiwaniem paraleli pomiędzy artystycznymi doświadczeniami Radziszewskiego i Natalii LL, jak i próbą głębszego spojrzenie
na reguły gry pozycjonującej artystów w świecie sztuki zarówno wtedy, jak i dzisiaj.
„[…] w projekcie Kisieland (2009–) Radziszewski zajmuje się zbiorami Ryszarda Kisiela, gromadzącymi różnorodne
dokumenty związane z życiem polskich nienormatywnych seksualnie mężczyzn przed 1989 rokiem: zagraniczne gazetki
przywożone Kisielowi przez kolegów-marynarzy, naklejki i ulotki, materiały propagujące bezpieczny seks, przygotowywane
przez Kisiela przewodniki po gejowskich przybytkach Europy Wschodniej, makiety oraz egzemplarze archiwalne »Filo«
oraz, największe odkrycie archiwum, zbiór slajdów z sesjami zdjęciowymi Kisiela z lat 80. Centralną częścią projektu,
prezentowaną również samodzielnie, jest półgodzinny film, ożywiający przepastne, choć nieuporządkowane, archiwum
Kisiela, mieszczące się w jego gdańskiej kawalerce. Maleńkie mieszkanie jest (dosłownie) żyjącym archiwum – z szafek
wylewają się papiery, w łazience grzyb zaczyna ożywiać wiszące na ścianach plakaty kulturystów i playboyów, część
zbiorów jest dosłownie spojona z mieszkaniem (jak naklejki). Zaprezentowanie zbiorów Kisiela, włączenie ich do własnej
praktyki artystycznej wymaga od Radziszewskiego gestu zewnętrznego archiwizatora – przeniesienia do innej przestrzeni
lub przepisania na inne medium (skany). Ale na tym gest archiwizacyjnej przemocy się kończy, a warszawska pracownia
Radziszewskiego staje się w filmie przestrzenią, w której to sam Kisiel prezentuje slajdy z wymyślnych sesji (Indianka
Szamanka, Badziewianka, Fakir), podczas których on i jego chłopak Waldek przebierali się, a czasem po prostu rozbierali,
realizując »artystyczne i pornograficzne« pomysły Kisiela. Cudownie obsceniczne zdjęcia, dokumentujące wschodnioeuropejską brikolerkę modową (w skład stylizacji wchodzą zarówno damskie ubrania i biżuteria, jak i kawałki materiałów,
ścinki i firanki), ilustrują w filmie opowieści Kisiela o czasach PRL, między innymi wspomnienia niesławnej milicyjnej akcji
»Hiacynt«, która – wbrew utartym narracjom – zostaje tu wskazana jako moment paradoksalnie wyzwalający. »Milicja
obywatelska zrobiła mi coming out. Stąd poszedłem na całość«, mówi Kisiel. Archiwum zostaje ożywione opowieścią,
ale i zaproponowanym przez Radziszewskiego przedsięwzięciem: realizacji nowej sesji z wynajętym modelem, którego
Kisiel maluje i ubiera w wypożyczone z Teatru Dramatycznego damskie kostiumy”; M. Szcześniak, Dziwaczne archiwa,
queerowe historie. O najnowszych pracach Karola Radziszewskiego [pierwodruk w magazynie „Szum” 2015, nr 8, s. 90–101],
http://re-sources.uw.edu.pl/reader/dziwaczne-archiwa-queerowe-historie-o-najnowszych-pracach-karola-radziszewskiego/
[dostęp: 2.02.2019].
„»DIK Fagazine«, magazyn artystyczny skoncentrowany na tematyce homoseksualności i męskości wydawany od 2005
roku. »DIK Fagazine« to pierwszy i jedyny tego typu magazyn z Europy Środkowej i Wschodniej. Zawartość magazynu

i oni nie będą tego sprzedawać. Natomiast kilkanaście lat potem, kiedy robiłem numery
„DIK-a” poświęcone archiwom (Zagreb – Queering the Museum, Homosexualité communiste?),
to ich promocja odbyła się w całym kraju w nobliwych muzeach. Wprowadzenie mojego
magazynu do dystrybucji w księgarniach muzealnych też traktowałem jako subwersywny
gest wejścia w przestrzeń publiczną.
MW: Teraz zajmujesz się też rewizją narracji historycznych, myślę tutaj o twoich ostatnich
pracach malarskich.
KR: Kończąc studia, realizowałem prace fotograficzne, filmy, działania, ale niedawno odkryłem,
że konserwatywne medium malarstwa często jest w stanie jeszcze bardziej infekować
wyobraźnię. Zależało mi, żeby zdobyć kontakt z jak najszerszą liczbą odbiorców. Widzę też,
jak wygląda polityka historyczna rządu czy prawicowych polityków. Mam wrażenie, że używanie tradycyjnych, komunikatywnych mediów artystycznych, a później wpuszczanie ich
w obieg mediów społecznościowych powoduje najszerszy rezonans społeczny. Myślę teraz
o strategii queerowania historii i polityki historycznej, które uprawiam. Ali6 był tak pomyślany
i Syren7. To były pierwsze prace, które zauważył jeden z moich sąsiadów, fan Legii. Podszedł
do mnie i powiedział, że widział je na Patelni i w „Gazecie Wyborczej”. Te dwie rzeczy na
niego zadziałały, spodobały się. Po Akademii miałem już tę łatkę artysty skandalisty, co równa
się niezapraszaniu mnie do przestrzeni publicznej. Bo przestrzeń publiczna nie lubi skandalistów. Jest fajnie, gdy coś robi głośny, znany artysta, ale nie jeśli jest uznawany za skandalistę.
Za dużo ludzi musi wydać zgody i pieniądze, żeby się pod tym podpisać i wziąć odpowiedzialność. Szkoda. Teraz namalowałem Poczet: 22 portrety najbardziej znanych nieheteronormatywnych postaci polskiej kultury. To jest cała partytura do dalszej pracy. Myślę, że
mogłyby w przestrzeni publicznej powstawać pomniki czy innego rodzaju interwencje
związane z tymi osobami. Jest całe wielkie pole manewru, które ja teraz przekopuję, robiąc
research, przygotowując się do nowych cykli malarskich. Więc to chyba czeka na jakiś moment
– może się przymierzę do jakiegoś brakującego pomnika, realizowanego w przyszłości
z queerowej perspektywy.
MW: W bliżej nieokreślonej przyszłości, bo nadal to nie wydaje się realne w tym klimacie
politycznym.
A jaka będzie sztuka w przestrzeni publicznej, twoim zdaniem, za jakiś czas – w przyszłości?
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tworzą między innymi fotografie, wywiady, grafiki i teksty. Założycielem i wydawcą magazynu jest polski artysta Karol
Radziszewski; Encyklopedia LGBT, https://www.encyklopedia.edu.pl/wiki/DIK_Fagazine [dostęp: 2.02.2019].
Mowa o serii portretów Augusta Agboli O’Browna (pseudonim „Ali”), muzyka jazzowego pochodzenia nigeryjskiego. Wziął
udział jako żołnierz w powstaniu warszawskim.
Postać Augusta Agboli O’Browna namalowana w estetyce Pabla Picassa (nawiązuje do syrenki, którą Pablo Picasso
namalował w 1948. Rysunek został zniszczony w 1953). Syren zamiast miecza ma młotek – ma coś zbudować, nie tylko
walczyć. Jest to pomysł Karola Radziszewskiego na potencjalnego nowego bohatera zbiorowej polskiej, heroicznej
wyobraźni.
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KR: Trudno prorokować. Zresztą każdy się przejeżdża na projektowaniu przyszłości. Więc
byłbym naiwny, gdybym powiedział, że będzie tak czy inaczej. Myślę, że ciekawe jest to,
że wciąż możemy być czymś zaskoczeni. Natomiast pracując z archiwami queerowymi,
z różnymi tematami, które, delikatnie mówiąc, nie są bliskie rządzącym, natomiast wymagają
też pieniędzy na digitalizację, ochronę itp., coraz częściej odkrywam, że prywatny kapitał,
trochę na styl amerykański, w formie fundacji niestety często jest jedyną szansą. Prywatni
deweloperzy czy biznesmeni mogliby być niezależnymi fundatorami dzieł dla przestrzeni
publicznej, ale jak na razie nie mają zbytnio zarówno poczucia misji oraz często podstawowego wyczucia co do form, jak i zaufania do bardziej eksperymentalnych twórców.
Myślę też, że sztuka będzie się jeszcze bardziej splatała z innymi dziedzinami: technologią,
designem, modą. Z jednej strony będzie obecna w przestrzeni publicznej na poziomie
hi-tech, rzeczywistości wirtualnej. A z drugiej najbogatsi snobować się będą na rzeczy
klasyczne i namacalne: oryginały Picassa, meble renesansowe – to pewnie będzie prawdziwie
ekskluzywne w przyszłości. Zresztą teraz też jest.
No i oczywiście internet to jest przestrzeń publiczna, która nabiera coraz większej wagi
w naszej codzienności. Również w sferze wzrostu działań niezależnych twórców queerowych
najwięcej wydarzyło się w ostatnim roku czy dwóch na Instagramie. Wielki wysyp rzeczy,
których w ogóle nie było wcześniej i których nie ma jeszcze w polskiej sztuce, a zrobione
są już przez dzieciaki, bo ich nic nie hamuje. Po prostu się wydarzyło. Internet to jest
taka przyszłość, która się wydarzyła, natomiast nie było go jeszcze w tej formie, jak ja byłem
studentem.

Krasnale z Ogrodu Zen
Rozmowa z Kamilą Szejnoch
Monika Weychert: Pamiętasz jeszcze swoje szkolne realizacje z warszawskiej ASP projektowane z myślą o przestrzeni publicznej?
Kamila Szejnoch: Tak, pamiętam swój aneks do dyplomu zrealizowany w Pracowni Sztuki
w Przestrzeni Publicznej. Wymyśliłam związany z warszawskim metrem obiekt, który miał
być usytuowany obok stacji Pole Mokotowskie. To fontanna puszczająca bańki, czyli duża
przezroczysta kula – o średnicy siedmiu metrów – zanurzona w ziemi; w środku krater,
z którego zamiast wody miały ulatywać bańki. Wokół zaprojektowałam miejsca siedzące,
gdzie ludzie mogliby spędzać czas i kontemplować mikrokosmos obok ruchliwej ulicy.
MW: Powtarzasz, że jesteś rzeźbiarką, to bardzo interesujące, bo najczęściej pracujesz
w przestrzeni publicznej i wydaje się, że to właśnie relacja z miastem (miejscem) cię pochłania
o wiele bardziej niż rzeźba w tradycyjnym rozumieniu.
KS: Rzeźba jako sposób myślenia formą ma związek z miastem, bo miasto też jest przestrzenne. Jednak artyści myślą o przestrzeni miasta w inny sposób niż architekci, urbaniści
czy miejscy aktywiści. Rzeźba jest dla mnie istotna jako punkt wyjścia. Do miasta można
podchodzić w różny sposób, zaczynając nie od form, ale na przykład od relacji międzyludzkich. Podam przykład odnoszący się do przestrzeni publicznej i jednocześnie ilustrujący
to, co mam na myśli. Krzysztof Żwirblis1 jest z natury akcjonistą, jego sposób bycia jest
ekstrawertyczny i dlatego jest idealną osobą do robienia realizacji takich jak Muzeum
społeczne, które polega na intensywnym kontakcie z ludźmi2. Ja jestem raczej introwertyczna
i dlatego wychodzę od form, które potem zyskują wymiar społeczny. Kwestia kolejności
i proporcji. Studiowałam na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie, byłam w pracowni Grzegorza
Kowalskiego3. Przez jakiś czas zajmowaliśmy się tradycyjną rzeźbą, a potem „studia” poszły
w stronę performansu, działań, fotografii. Bycie w tamtej pracowni wymagało od studentów
myślenia, ale też pewnego rodzaju ekshibicjonizmu. „Kowalnia” była nastawiona na eksplo1
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Krzysztof Żwirblis (ur. 1953) – artysta i kurator. Od 1976 r. pracuje w Akademii Ruchu. Prowadził Galerię AR w kinoteatrze
Tęcza (1992–1997) oraz Galerię Studio (2007–2012) w Warszawie. Kurator cyklu wystaw poświęconych demokracji Władza
ludu i Demos kratos oraz twórca projektów społeczno-artystycznych: Tania telewizja, Telewizja osiedlowa, Muzeum
społeczne, Piazza, Bezinteresowna przestrzeń miejska, Przejęcie/Przyjęcie.
Muzeum społeczne to wielodniowa akcja społeczno-artystyczna, która ma zintegrować mieszkańców określonej okolicy
i ujawnić ich kreatywny potencjał. Najważniejsze elementy takich realizacji to film na temat mieszkańców oraz tymczasowa
wystawa złożona z wypożyczonych od nich obiektów. Akcja opiera się na założeniu, że każdy jest takim osobistym
„muzeum”: ma swoją historię i związane z nią pamiątki oraz własne pasje, hobby lub działalność artystyczną.
Grzegorz Kowalski (ur. 1942) – rzeźbiarz, performer, twórca instalacji, pedagog, eseista i krytyk sztuki. Studiował na Wydziale
Rzeźby ASP w Warszawie w Pracowni Rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza i w Pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn
Oskara Hansena. W 1965 r. zrealizował u Jerzego Jarnuszkiewicza dyplom z wyróżnieniem i podjął pracę pedagogiczną
w Akademii. Od 1981 r. praktykuje metodę Obszar wspólny, obszar własny – uczy studentów, jak poruszać się pomiędzy
sferą publiczną i prywatną. Liczna grupa wychowanków „Kowalni” odcisnęła silne piętno na obrazie polskiej sztuki
współczesnej – m.in. Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra (dyplomy 1993), Artur Żmijewski (dyplom 1995), Anna Konik, Anna
Niesterowicz (dyplomy 2000), Anna Molska, Piotr Wysocki (dyplomy 2008).

rację siebie i innych czy też siebie w relacji do innych. Ja też się tym zajmowałam, natomiast
już wtedy czułam, że nie będzie to mój żywioł w przyszłości. Bardziej niż „sztuka ciała”
interesowały mnie relacje społeczne. W każdym razie ten etap w moim życiu się kończył.
W tym samym czasie miałam okazję pojechać na sympozjum dla artystów i studentów do
Belgradu i tam zrobiłam pierwszą pracę w przestrzeni publicznej. To był czerwony dywan
przed byłym Mauzoleum Tito (obecnie jest ono częścią Muzeum Historii Jugosławii, wtedy
służył jako przestrzeń dla sztuki współczesnej). Tam właśnie pierwszy raz miałam możliwość
eksperymentowania ze skalą w mieście i spodobało mi się to bardzo. Dlatego wybrałam
Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Prof. Duchowski był bardzo pozytywnym i prostolinijnym człowiekiem, było tu też jakby więcej „świeżego powietrza” i szerszy horyzont niż
gdzie indziej. Profesor miał ogromne doświadczenie w pracy w przestrzeni publicznej, więc
świetnie mógł ocenić każdy pomysł, nie tylko pod kątem artystycznym, ale też pod kątem
jego wykonalności. To jest niebywale istotne w przypadku projektów miejskich. Można sobie
coś zaplanować na papierze, ale trzeba zdać sobie sprawę z ogromnej ilości czynników,
które oddziałują na obiekt, począwszy od pogody (deszcz, wiatr, mróz), poprzez bezpieczeństwo (element pracy nie może komuś spaść na głowę), odczuć odbiorców, skończywszy
na regulacjach prawnych.
MW: Twój projekt Karuzela Zjeżdżalnia Huśtawka z 2008 roku poruszył publiczność. W 2018
ponownie podjęłaś ten temat w pracy Mina kontaktowa. Chciałabym cię zapytać o twoje
interwencje w bryły pomników. Gdybyś mogła opowiedzieć, skąd pomysł takiego odważnego
dialogowania z monumentami?
KS: Gdybyś zapytała alpinistę, dlaczego wchodzi na górę, zapewne by odpowiedział:
„Bo ona tam jest”. Forma taka jak pomnik po prostu prowokuje mnie do interakcji. Zwłaszcza
jeśli jest obarczona znaczeniem symbolicznym albo historią. Przy tym pomniki PRL-owskie
są często autystyczne, odpychające – jak wielkie skamieniałości. Odczuwałam potrzebę
zmierzenia się z takim alienem we własnym mieście. Huśtawka zawisła na pomniku Kościuszkowców przy ulicy Okrzei na warszawskiej Pradze. Powstał w 1985 roku z inicjatywy władz
centralnych, upamiętniał Armię Berlinga, która w latach 1943–1945 szła ze Związku Radzieckiego przez Lenino i Warszawę na Berlin. Monumentalny posąg przedstawia żołnierza
w rogatywce, w rozwianej pelerynie, wyciągającego rękę w stronę lewobrzeżnej Warszawy.
Prowokująca była dla mnie właśnie ta ręka, a właściwie łapa historii. Zwłaszcza że miała być
pomocną dłonią dla powstańców warszawskich, co poza desantem w rejonie przyczółka
czerniakowskiego niewiele dało z powodu bierności Armii Czerwonej. Pomnik chciałam
oswoić, rozbroić, zmienić czasowo jego funkcję. Huśtawka kojarzy się z zabawą, dzieciństwem, beztroską. Do projektu przygotowywałam się pół roku. Nie tylko zgłębiając historię
II wojny, ale przede wszystkim wydeptując ścieżki w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ. Urząd
wyraził zgodę na instalację i tylko czekałam na oficjalne pismo. Dwa dni przed otwarciem
dostałam informację, że zgody nie ma i nie będzie, bo przeciw pomysłowi protestują weterani
wojenni. Przykro mi było z powodu kombatantów, ale mimo wszystko zdecydowałam,
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że zawieszę huśtawkę – nielegalnie. Niedługo potem pojawiła się tam trochę zdezorientowana policja i pod groźbą sporej finansowej kary musiałam jeszcze tego samego wieczora
ją zdemontować. Pozostałe dwa projekty dotyczące pomnika Braterstwa Broni („Czterech
Śpiących”) na placu Wileńskim i pomnika Żołnierzy Radzieckich w parku Skaryszewskim
pokazywane były w formie plakatów na słupach ogłoszeniowych w mieście.
MW: Życie dopisało epilog do twojej pracy, bo dwa ostatnie pomniki zostały usunięte z przestrzeni Pragi w ostatnim czasie. A ty po dziesięciu latach wróciłaś do pomysłu „oswajania”
pomników, tworząc przestrzeń zabawy wokół pomnika Chwała Saperom.
KS: Obok pomnika ustawiłam formy przypominające miny morskie. Mina morska wygląda jak
czarna kula z wypustkami. Jej funkcja polega na tym, że wybucha, kiedy dotknie wypustką
okrętu. W ten sposób były zaminowywane wody. Użyłam tej formy i kilku piłek do skakania.
Jedna z nich była przyczepiona do pylonów pomnika na długich gumach. W ten sposób
mina-piłka tworzyła rodzaj procy. Myślałam, że będzie to proca tylko potencjalna. Ale okazało
się, że dzieci w ogóle nie skakały na minach-piłkach – wolały procę. I tak ani się spostrzegłam,
a wszyscy bawili się procą – dzieci i dorośli. Zabawa ma moc rozbrajającą.
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MW: Często właśnie w taki przewrotny sposób odnosisz się do historii w swoich realizacjach.
Podczas Rekonstrukcji także oswajałaś niezwykle trudny temat, a jednocześnie zrobiłaś
odbiorcom tej pracy po prostu przyjemność.
KS: Punktem wyjścia gdańskiego projektu była fotografia Wiesława Gruszkowskiego – teraz
już dobijającego do setki architekta – zrobiona przez niego w 1946 roku. Uchwycił niesamowitą
wprost scenę: uliczny fotograf, Marian Ziemba, ze zrolowanym tłem na ramieniu (wiadomo,
że na owym tle był widok przedwojennego Gdańska) i jego żona niosąca aparat fotograficzny
idą po ruinach zburzonego miasta z białym niedźwiedziem (człowiekiem w przebraniu)
i resztą grupy: Adelajdą (z krzesłem), Marylą i Czesławą (z wiadrem). Mieli swoje stanowisko
fotograficzne przy Targu Drzewnym. Wtedy, tuż po wojnie, ludzie żyjący w ruinach mogli
zrobić sobie zdjęcie na tle nieistniejącego już miasta, w przyjemnym pejzażu, w dodatku
z białym niedźwiedziem rodem z Zakopanego. Co jak co, ale miś na Wybrzeżu wygląda
surrealistycznie. Tego rodzaju standy i monidła działały w tamtych czasach, bo nie było
studiów fotograficznych, a ludzie potrzebowali namiastki przyjemnego otoczenia i rozrywki.
Gdańsk potem został odbudowany. Decyzja i forma odbudowy były motywowane politycznie
– co prawda zrekonstruowano barokowe fasady, ale za nimi znajdowały się skromne mieszkania dla robotników. Krótko mówiąc, odbudowa miała być narodowa w formie i socjalistyczna w treści. A ja odwróciłam sytuację sprzed lat. W turystycznym centrum miasta pojawiło
się „okno” przypominające historię i rekonstrukcję zburzonego Gdańska. Razem z Grupą
Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz robiliśmy zdjęcia wszystkim chętnym. Byliśmy w strojach
z lat 40. Podczas dwudniowej akcji przechodnie mogli sfotografować się na tle ruin z białym
niedźwiedziem, a następnie otrzymywali pamiątkowe zdjęcie.

MW: A jak myślisz, która z tych warstw pracy – refleksja na temat historii czy zabawa – jest
dla odbiorców ważniejsza? Czy ciebie w ogóle interesuje społeczny odbiór tych prac?
KS: Wychodzę najczęściej od formy, ale odbiór społeczny też jest dla mnie bardzo istotny.
Obiekty, które wybieram, zawierają ładunek emocjonalny, symbolikę, kontekst społeczny,
historyczny. Forma dla formy średnio mnie interesuje. W przypadku Rekonstrukcji przeważyła
chyba funkcja edukacyjna. Ludzie zobaczyli nagle w miejscu pięknej starówki ruinę. Uświadomili sobie historię miejsca i jego sztuczność. W przypadku pomników słyszałam z kolei
opinie, że zwracam swoimi działaniami uwagę na miejsca, których zwykle pies z kulawą nogą
nie odwiedza. Często mijamy pomniki, które przyjmujemy jedynie jako punkty orientacyjne
w przestrzeni. Ale już tego, co upamiętniają, nikt nie wie. Poprzez wejście z takim obiektem
w bezpośredni kontakt młodsze pokolenie ma okazję zainteresować się miejscem czy je
w ogóle zauważyć. Moja koleżanka, która brała udział w Minie kontaktowej ze swoimi
dziećmi, opowiadała mi, że po powrocie do domu dzieci zaczęły zadawać pytania: kim jest
saper?, co on robi?, po co postawiono saperom pomnik? W przypadku pomnika kościuszkowców chodziło bardziej o „rozbrojenie”. Mamy mnóstwo pomników związanych z martyrologią, a dodając im nową zabawową warstwę ludyczną, mamy okazję ciężką energię
zneutralizować. Ktoś mi powiedział, że ilekroć przejeżdża obok tego pomnika, wyobraża
sobie huśtawkę i myśli: „Jakby było fajnie, gdyby tu była”. Taka osoba już ma inne spojrzenie
na pomnik i jego otoczenie. Dla niej to miejsce zmieniło swój charakter. Jest też druga strona
medalu. Przy jednej z realizacji pojawili się starsi ludzie, którzy mieli swoje historie rodzinne
związane z desantem praskim, ktoś z ich rodziny zginął i oczywiście bardzo się oburzali moim
pomysłem. Rozumiem to. Może sama bym nie była zachwycona, gdybym była na ich miejscu.
Natomiast z racji tego, że nie mam złych intencji, mam bezpośredni stosunek do pomników
jako form rzeźb – ale także dlatego, że jestem warszawianką i to jest też moja przestrzeń –
pozwalam sobie na takie akcje.
MW: Chyba cię zaskoczy moje kolejne pytanie. Wyobraź sobie, że sporo czasu spędziłam
w zrewitalizowanej przez ciebie poczekalni w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie,
ponieważ na zaproszenie Fundacji Dom Kultury prowadziłam zajęcia z osadzonymi tam
kobietami. Czy mogłabyś mi opowiedzieć o tym przedsięwzięciu?
KS: Cieszę się, że Poczekalnia się przydaje! Projekt robiłyśmy razem z Elizą Proszczuk i skoncentrowałyśmy się na wnętrzu pomieszczenia, w którym spędzają czas rodziny skazanych
kobiet, czekając na widzenie. Wnętrze było ciasne i przygnębiające, do toalety nie sposób
było wejść. Chciałyśmy coś poprawić i w minimalnym chociaż stopniu przystosować do
potrzeb czekających. Poza tym pomysł zakładał zaangażowanie skazanych kobiet w projektowanie, co miało mieć wymiar gestu z ich strony w kierunku „zaproszonych gości”. Warsztaty
przeprowadziłyśmy z zaproszoną do współpracy artystką i projektantką wnętrz Pauliną Tumiel
i architektem wnętrz Jarosławem Malickim. Zajęcia rozpoczęły się teoretycznym wstępem,
żeby pokazać, jakimi metodami osiągnąć można pożądane efekty w trudnych miejscach.
Potem była faza praktyczna, kiedy kobiety (niektóre z wyrokiem dożywocia) miały za zadanie

zaproponować wygląd poczekalni i pokazać swoje pomysły w formie kolaży i rysunków.
Propozycje mogły mieć formę życzeniową, ale efektem docelowym miał być możliwy
do realizacji projekt. Ostatecznie powstał on na zasadzie wyboru najciekawszych pomysłów
i kompromisu. Wizualizacja i konkretne rozwiązania powstały z pomocą projektantów wnętrz,
a sam projekt został wcielony w życie dzięki Fundacji SŁAWEK, pracy osadzonych mężczyzn
i dyrekcji więzienia… Która zainstalowała w poczekalni nawet ogrzewanie podłogowe! Pomysł
na rewitalizację poczekalni wziął się z szoku, w jakich warunkach niewinni ludzie – rodziny
skazanych – muszą koczować i jak w ten sposób są upokarzani, nawet jeśli nieintencjonalnie.
Można odnieść wrażenie, że są karani za swoich krewnych. Chodziło nam o to, żeby chociaż
trochę polepszyć ich samopoczucie. I chyba się udało, sądząc po późniejszych reakcjach,
mimo że projekt udało się zrealizować dość tanio. Podobno też, wbrew obawom służby
więziennej, nie było tam celowego niszczenia i dewastacji, co może świadczyć o tym,
że przyjemna przestrzeń nie wywołuje agresji. Może czasem wystarczy nie traktować ludzi
jak podejrzanych, jak „tych z marginesu”?
MW: Pracowałaś także w Gellerup, dzielnicy zmarginalizowanej społeczności imigrantów,
w Aarhus. Jak tam twoja praca została przyjęta?
KS: To bardzo ciekawe miejsce. Gellerup jest to duży kompleks – osiedle, które kiedyś
zostało zbudowane dla Duńczyków w ramach modernistycznego pomysłu stworzenia
ludziom jasnych i wygodnych mieszkań wśród zieleni. Mieszkania były około stumetrowe
z gigantycznymi oknami na całą ścianę. I rzeczywiście Duńczycy tam mieszkali, ale już
w latach 70. zaczęli się wyprowadzać, bo zmieniła się moda i woleli jednak domki z ogródkiem.
Puste mieszkania miasto zaczęło zasiedlać imigrantami, którzy napływali z różnych stron.
Najpierw byli to Turcy, którzy przyjeżdżali do pracy, oraz Palestyńczycy – głównie uciekinierzy
z terenów Izraela. A także spora grupa Somalijczyków, która przybyła do Danii w czasie wojny
w Somalii. Obecnie, po kilku dekadach, jest to dzielnica zamieszkana w osiemdziesięciu pięciu
procentach przez ludzi z Bliskiego Wschodu. Większość to Palestyńczycy. Dzielnica ta
generuje obecnie mnóstwo problemów społecznych: około siedemdziesiąt procent ludzi
dorosłych jest bezrobotna, zdarzają się strzelaniny, grasują gangi narkotykowe. Również
przestrzennie ten fragment miasta jest usytuowany na uboczu i hermetyczny. Wtedy trwała
tam ogromna przebudowa, żeby połączyć Gellerup ponownie z miastem, ale tak naprawdę
– żeby rozbić getto za pomocą różnych środków. Chodzi o to, by „biali” Duńczycy przyjeżdżali tam do pracy, bo plan zakładał przeniesienie tam niektórych urzędów miejskich
czy budowę start-upów, ale też mniejszych i bardziej atrakcyjnych domów mieszkalnych,
parków i wyburzenie niektórych starych budynków. Jednocześnie, mimo że ogromne
pieniądze szły na infrastrukturę, brakowało i brakuje programów, które by jakoś uaktywniły
społeczność Gellerup, wciągnęły do pracy. Przechodziłam nie raz obok placów budowy
i kto tam pracował? Polacy! A pracownikami mogli przecież zostać mieszkańcy dzielnicy.

A jak ja się tam znalazłam? Zostałam zaproszona przez stowarzyszenie Sigrids Stue. Ta organizacja działa właśnie na terenie Gellerup po to, żeby wprowadzić element zmiany poprzez
sztukę, poprzez warsztaty dla lokalnych ludzi, projekty, które mają na celu integrację. Mieli
siedzibę w jednym z mieszkań w bloku, gdzie ja zamieszkałam, obecnie mają biuro w kontenerze. Dostają fundusze od miasta i prowadzą także cykl rezydencji. Mój pobyt trwał dwa
miesiące. Wszędzie wisiały piękne tablice informujące o kolejnych inwestycjach. Postanowiłam
zrobić dla żartu nową fake-tablicę. Bardzo realistyczna wizualizacja przedstawiała obrotową
kolejkę górską, która miałaby jechać na jeden z okolicznych pagórków. Drugim projektem
była zmiana wyglądu przystanku autobusowego i warsztaty z grupą lokalnych dzieci. Ciekawił
mnie kontrast kultur ludzi z Bliskiego Wschodu i chłodnego duńskiego modernizmu. W dzielnicy
kompletnie nie było widać tożsamości jej mieszkańców, poza ubiorem oczywiście. Kultura
w każdym sensie – estetyki wnętrz, religii, jedzenia –została ukryta w przestrzeni domowej.
Co czasem dawało efekt komiczny. Wchodzisz do zimnego modernistycznego bloku w Skandynawii, a w mieszkaniach afrykański wystrój, który przenosi cię w zupełnie inną rzeczywistość.
Dlatego zaczęłam szukać symboli, które mogłyby się pojawić w przestrzeni publicznej. Tak
powstało Oko proroka, po arabsku Nazar. To pozytywny symbol, ponieważ nazar jest amuletem, który ma chronić przed „złym spojrzeniem”, czyli złymi emocjami innych ludzi. Istnieje
przesąd, że jeśli oko proroka pęknie, znaczy to, że zadziałało, że odbiło złe spojrzenie.
Zwróciłam uwagę, że okoliczne przystanki autobusowe zaprojektowane w latach 60. mają
bardzo ciekawą i nietypową, może nawet niefunkcjonalną z dzisiejszego punku widzenia,
formę – niskie półkoliste wiaty z żywicy i włókna szklanego. Co zrobiłam? „Skleiłam” formę
przystanku z okiem proroka, z amuletem, który też jest okrągły. Z jednej i z drugiej strony
pomalowałam przystanek – powstał jakby przestrzenny obiekt. Nawet jeśli ktoś nie kojarzył
symbolu, to i tak doceniał efekt wizualny, bo to bardzo ładny zestaw kolorów: niebieski,
błękitny, czarny i biały. Reakcje były generalnie bardzo pozytywne. Jednak pamiętam, że
w trakcie malowania mijały mnie dwie Dunki, które nie były zachwycone. Zapytały mnie
retorycznie, czy sama chciałabym mieszkać w dzielnicy arabskiej.
MW: No tak, w tym momencie chyba oko proroka powinno było pęknąć? Zauważyłam,
że u ciebie jednym z wątków, który się przewija w różnych pracach, jest transkulturowe ujęcie
zastanego miejsca.
KS: Jakiś czas temu byłam na Tajwanie, gdzie robiłam Zen Garden przy zniszczonym japońskim
domu, którego ogród był strasznie zaśmiecony i zaniedbany. Ten dom to potencjalnie piękny
zabytek, ale spojrzałam na niego i stwierdziłam, że sama nie dam rady. Postanowiłam więc
zaprosić krasnoludki. Krasnoludki, jak wiadomo, są bardzo pracowite i żadnej pracy się
nie boją. W ogrodzie poza białym żwirkiem pojawiły się więc krasnale: jeden medytował
w pozycji lotosu, drugi siedział, trzeci leżał, reszta odpoczywała. Zostawiłam im jedzenie,
bo, jak wiadomo, krasnoludki trzeba karmić. W Europie krasnoludki (pod różnymi nazwami)
to uosobienie duchów opiekuńczych – duchów przodków. Ludzie kiedyś wierzyli, że opiekują
się domostwem i pomagają w codziennych czynnościach gospodarskich. Dopiero później
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bracia Grimm, którzy tak naprawdę byli etnografami, napisali o nich bajkę, zekranizowaną
potem przez Disneya. Stąd krasnale wzięły się w naszej kulturze masowej i w ogródkach.
Krasnoludki w ciągu dnia spały pod podłogą, w mysiej dziurze, za piecem i wstawały w nocy,
żeby dokończyć to, co przez gospodarzy zostało zaczęte. Krasnoludki trzeba było karmić,
żeby się dobrze sprawowały. Znalazłam podobieństwo pomiędzy europejską ludową wiarą
a wierzeniami azjatyckimi, które są przecież politeistyczne. Po pierwsze, pełno tam bogów
i bóstw, które pomogą w każdej najdrobniejszej rzeczy. Po drugie, kiedy wchodzi się do
świątyni buddyjskiej, wszędzie leży jedzenie, przed każdą figurą. Ludzie przynoszą praktycznie
wszystko: zestawy owoców, ciastka, puszki z napojami.
Sam ogród zen jako temat okazał się bardzo inspirujący – tę formę wykorzystałam w pracy
I Have a Dream zrealizowanej w czasie rezydencji w Katowicach – na hałdzie w Kostuchnie.
Ogród zen to najbardziej minimalistyczna odmiana ogrodu japońskiego, w którym chodzi
o doskonałość i harmonię. Podstawowe elementy to woda i kamienie. Przy czym woda
(morze, rzeka) może być przedstawiona za pomocą białego piasku albo żwiru. Skały i kamienie to góry. Czyli chyba po prostu symboliczny krajobraz archipelagu Wysp Japońskich.
Klasyczne ogrody zen powstawały przy świątyniach buddyjskich, miały pomagać mnichom
w codziennej medytacji. Hałda w Kostuchnie wydała mi się idealnym miejscem do medytacji
ze względu na fantastyczną przestrzeń, ogromny płaskowyż z szerokim widokiem, gdzie
z góry widać lasy i jedną kopalnię z kominem. Na tym płaskowyżu z tony żwiru i roślin
zbudowaliśmy ogród zen, zresztą we współpracy z instytucją kultury o wdzięcznej nazwie
Katowice Miasto Ogrodów.
MW: Dużo jeździsz na rezydencje. Wydaje mi się, że gdzieś też w twoich pracach można
uchwycić wątek dotyczący sytuacji artystów.
KS: Artysta wieczny wędrowiec? Sytuacja dotyczy mnie bezpośrednio, więc siłą rzeczy
czasem pojawia się ten wątek. To zajęcie ma dwie strony medalu. Z jednej strony egzotyczne
podróże, przygody i poczucie wolności, z drugiej – często brak minimum socjalnego
i stabilizacji. Ale staram się na ten temat za dużo nie rozmyślać.
MW: Czy przyglądasz się pracom innych artystów pracujących w przestrzeni publicznej?
Które prace lubisz, a które ci się nie podobają?
KS: Bardzo cenię projekty Joanny Rajkowskiej4. Poza tym że są zaskakujące i spektakularne,
zawsze nawiązują do miejsca i kontekstu – to pełnowymiarowe projekty site-specific.
Nie robią na mnie wrażenia rzeczy, które są „spadochroniarskie”, albo kiedy artyści stosują
opracowane wcześniej „patenty”. To na pewno sprzyja ich rozpoznawalności, ale ignoruje

4

Joanna Rajkowska (ur. 1968) – autorka projektów publicznych, obiektów, filmów, instalacji oraz efemerycznych akcji i sytuacji
realizowanych w przestrzeni pozagaleryjnej. Najbardziej znane prace artystki – Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, czyli
palma na rondzie de Gaulle’a (od 2002), i Dotleniacz (istniejący w latach 2006–2007) – przybrały formę rzeźb społecznych
w przestrzeni publicznej Warszawy. Projekty Rajkowskiej opierają się zwykle na pracy nad specyficznym miejscem obciążonym historycznie lub ideologicznie, naznaczonym brakiem tożsamości, traumą lub wyparciem.

kontekst, a tym samym bywa mechaniczne. Co nie znaczy, że nie ma świetnych projektów
„od czapy” albo dobrych form abstrakcyjnych, które później stały się symbolem konkretnego
miejsca.
MW: Czy mogłabyś wysnuć taką futurystyczną fantazję lub może o tym już myślałaś, jaka będzie
sztuka w przestrzeni publicznej w przyszłości?
KS: Na pewno wzmocnią się niektóre trendy widoczne obecnie, na przykład temat obecności
zieleni w miastach czy energii odnawialnych. Z kolei postęp technologiczny spowoduje rozwój
przeróżnych form multimedialnych. Na pewno pójdzie to w kierunku interaktywności, komunikacji, wirtualności, może iluzji i złudzeń optycznych. Formy upamiętniania nie będą już
tradycyjnymi pomnikami, a raczej miejscem przekazu informacji, światłem, efemerydą.
Jednocześnie ludzie są materialni, mają potrzebę tworzenia i używania form namacalnych,
więc myślę, że sztuka całkiem się nie zdematerializuje. Chociaż mogą zacząć dominować
inne stany skupienia i fantomy dotykalnej rzeczywistości.

Sztuka na patelni, sztuka w pasażu
Monika Weychert
Pani Tamara często przysiada się do gości w warszawskiej restauracji, którą prowadzi od lat,
aby porozmawiać i powspominać swój kraj. Kiedy przyjechała do Polski, bardzo tęskniła
za domem, za Rosją. Chciała dać synowi namiastkę dawnego życia, postanowiła zabrać
zatem maluszka na przejażdżkę metrem. Pamięta jak wielkie było to dla nich obojga rozczarowanie. Najpierw opowiadała dziecku o cudach w metrze, a potem… No cóż. „U nas jedzie
się i jedzie w dół – opowiada klientom Tamara – a każda stacja jest inna, jak z bajki, można
je zwiedzać z przyjemnością”. Faktycznie mało które metro może dorównać moskiewskiemu
– zdobionemu marmurami, szlachetnymi kamieniami, mozaikami, posągami, rzeźbami,
złoceniami i ogromnymi żyrandolami – dosłownie zapierającemu dech w piersiach. Unikatową
ozdobą na kilku stacjach (m.in. Bibliotece im. Lenina) są wmurowane w ściany skamieliny
prehistorycznych zwierząt sprzed 70, a nawet 300 mln lat. Stacje bardzo się między sobą
różnią – głównie upamiętniają istotne wydarzenia z historii ZSRR (44 z nich zaliczono
do obiektów dziedzictwa kulturowego Rosji). Projekty niektórych otrzymały grand prix na
wystawach światowych: Sokolniki w 1935 roku, Krasnyje worota w 1937, Majakowskaja w 1939.
Wiele stacji zdobili znakomici artyści. Nowosłobodskaja została udekorowana przez rosyjskiego malarza Pawła Korina; charakterystyczne motywy to mozaika zatytułowana Pokój
na całym świecie oraz podświetlane witraże w ciężkich mosiężnych ramach. Malarz Władimir
Frołow pracował nawet w oblężonym Leningradzie – co prawda zdążył ukończyć pracę
nad wystrojem jednej ze stacji, ale umarł z głodu w 1943 roku – 12 jego mozaik wisi na
Nowokuznieckiej. Poemat Moskiewskie niebo napisany przez rosyjskiego futurystę Władimira
Majakowskiego zainspirował autora wystroju stacji Majakowskaja, a Dostojewskaja ozdobiona
jest scenami zabójstw i samobójstw bohaterów powieści Fiodora Dostojewskiego. Na terenie
metra znajdują się dwa muzea historyczne. Na stacji Sportiwnaja usytuowane jest Muzeum
Moskiewskiego Metra. Tuż pod stacją metra Taganskaja, na głębokości 65 metrów (ok. 18
pięter w głąb ziemi), mieści się bunkier o powierzchni 7 tys. m kw., tak zwany bunkier Stalina
(lub bardziej tajemniczo: obiekt GO-42), w którym zorganizowano Muzeum Zimnej Wojny.
Zarząd metra podtrzymuje swoistą „artystyczną” tradycję. Pierwsza na świecie i jedyna
w Moskwie stacja znajdująca się na moście – Worobjowe Gory – ciągnie się przez całą
jego długość, aż 284 m, i jest dostępna z obu brzegów rzeki. Na tej stacji zainstalowano
sporo szklanych witryn, które są cyklicznie wykorzystywane do organizowania wystaw.
Od 2003 roku jeździ pod ziemią pociąg Akwarel, mieszczący w wagonikach galerię. Do prezentacji wybieranych jest 35 prac, których reprodukcje prezentowane są na jednej ze ścian
wagonu. Na przeciwległej zamontowane są fotele dla pasażerów, umożliwiające wygodne
przyglądanie się szczegółom dzieł. Podczas Nocy Muzeów moskiewskie metro zawsze jest
pełne niespodzianek. Bardzo podobny pałacowy socrealistyczny styl ma metro w Petersburgu. Na przygotowanej przez dziennik „Guardian” liście najpiękniejszych stacji świata

znalazło się Awtowo z czerwonej linii. Zostało poświęcone obronie Leningradu w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, sufit podtrzymuje 46 kolumn pokrytych szkłem i marmurem1.
Nie bez przyczyny przywołuję dykteryjkę o tym, jak pani Tamara pojechała kilka metrów
w dół, zobaczyła nijaką przestrzeń warszawskiego metra i jak bardzo czuła się zawiedzona.
Rozczarowanie było tak wielkie, że pamiętała to wydarzenie przez lata. Napisałam o tym,
ponieważ jednym z marzeń prof. Mirosława Duchowskiego jest właśnie, aby stacje metra
były projektowane jako przestrzenie rozpoznawalne na pierwszy rzut oka – aby ich wygląd
budził natychmiastowe i bezwiedne skojarzenia z punktami naziemnymi w mieście i by w ten
sposób powstawały charakterystyczne podziemne punkty orientacyjne. Dlatego Profesor
zbierał i dokumentował przez lata przykłady „aranżacji wnętrz” stacji metra z całego świata
– tych powszechnie znanych jak realizacje wybitnych artystów na stacjach w Neapolu,
surowych grot w Sztokholmie, Świetlnego sklepienia w Kaohsiung na Tajwanie, futurystycznych przestrzeni w Monachium czy pełnych przepychu stacji w Dubaju, a także tych, które
rzadziej są wymieniane jak ogród na stacji Gare de Lyon w paryskim metrze czy stacja Olaias
w Lizbonie. Stąd też wziął się pomysł, by młodzi artyści, nie tylko studenci z pracowni
prof. Mirosława Duchowskiego, ale z całej warszawskiej ASP, współpracowali ze stołecznym
metrem. Z inicjatywy Profesora dzieje się to od 1999 roku.
O tych realizacjach z pewnością napisano już bardzo dużo. W Instytucie Badań Przestrzeni
Publicznej stoi niejeden segregator wypełniony wycinkami z gazet na ich temat. Zbadany
został także odbiór powstających w metrze dzieł2. Stosunkowo mało pisano dotąd o przestrzeniach, w których owe realizacje powstawały. Należy zadać sobie pytanie, jakim typem
miejskich przestrzeni publicznych są stacje metra i tereny wokół nich; metro bowiem to także
infrastruktura techniczna, środek transportu oraz budynek, którego znaczna część pozostaje
niewidoczna dla większości użytkowników. Oraz jak różnią się dwie przestrzenie – niecka
przy stacji metra Centrum, gdzie powstawały murale (realizacje w latach 1999–2010), oraz
pasaż wewnątrz metra z Galerią A19 (realizacje od 2007).
Podstawowym pytaniem jest zatem, jak w ogóle rozumiemy przestrzeń publiczną. Wielość
koncepcji sfery publicznej charakteryzuje to, że
wszystkie one zakładają jako punkt odniesienia pewien normatywny wzorzec, którego najszlachetniejsze
rozwinięcie lokowane jest co prawda w różnych momentach historii Europy, zawsze jednak w przeszłości.
Sfera publiczna staje się tym samym elementem swoistego mitu złotego wieku3.

Najprościej można powiedzieć, że jest to przestrzeń, do której dostęp mają wszyscy, czyli
są to ulice, place, parki itp. Jednak należy brać tu pod uwagę także przestrzenie o limitowanych zasadach korzystania: instytucje użyteczności publicznej, muzea, szkoły, osiedla
1

2

3

Czym różnią się dwa najbardziej znane metra Rosji?, „Sputnik”, 20.06.2017, https://pl.sputniknews.com/swiat/201706205
682660-sputnik-metro-moskwa-petersburg-rosja/ [dostęp: 12.02.1019].
M.in. 1/∞ – oryginał vs. reprodukcja, red. A. Karapuda, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2015; zob.
też idem, Wydruk jako dzieło sztuki w przestrzeni publicznej, s. 19–22 w niniejszej publikacji.
M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznej, Scholar, Warszawa 2004, s. 258.
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zamknięte (czasem nazywane przestrzeniami grupowymi czy półpublicznymi). Do tak rozumianej przestrzeni publicznej należy także metro – przestrzeń, która ma służyć wszystkim
mieszkańcom, ale wstęp do niej jest opłacany, a zasady zachowania wewnątrz są regulowane (choćby ze względów bezpieczeństwa) i monitorowane. Przestrzeń publiczna jest
też związana z szerszą kategorią przestrzeni społecznej. Zasoby przestrzeni publicznej
zdefiniować można jako przestrzenie fizyczne, które służą lub mogą służyć społeczności do
manifestacji jej sfery publicznej. Sfera publiczna pojmowana jest w tym wypadku jako obszar,
na którym prywatni ludzie zbierają się i stanowią ogół. W ujęciu Habermasa sfera publiczna
to obszar dyskursu politycznego i wymiany poglądów w nowoczesnym społeczeństwie4.
Centralne miejsce w tej koncepcji zajmuje proces komunikowania się. Warto przy tym odwołać
się do koncepcji demokracji performatywnej Elżbiety Matyni, która pisze o wymiarze życia
politycznego związanego z polityką nadziei, która wydarza się

łaniach dzielnicowych trwa przepływ globalnego kapitału i ludzi. Plany przestrzeni miejskiej
są wyrazem stosunków władzy i wyrażają najbardziej radykalne formy opresji, wykluczenia
i nierówności. Nawet miejskie ogrody i tereny zielone stają się podbijaną rubieżą (gentrification frontier). Jednym słowem przestrzeń publiczna kurczy się przede wszystkim przez
wpływy kapitału, deweloperów i władzy miejskiej czy państwowej (działania ludzi są limitowane i zarządzane np. przy pomocy zezwoleń). Krzysztof Nawratek wieści dramatyczny
koniec agory rozumianej tutaj jako przestrzeń publiczna, ale przede wszystkim jako przestrzeń politycznej aktywności:
Przestrzenie publiczne – z archetypiczną Agorą na honorowym miejscu – były esencją tradycyjnego
Miasta. Nawet jeśli przestrzenie publiczne nadal w naszych miastach istnieją, a nawet gdy powstają nowe
place, pasaże czy miejskie parki, ich sens jest ściśle związany z komercją, ewentualnie z higieną lub zdrowiem mieszkańców. Przestrzenie publiczne w naszych miastach nie mają już dziś znaczenia politycznego,
a jedynie rozrywkowo-komercyjne. Nastąpiło bowiem […] przesunięcie znaczenia Obywatela z politycznego w ekonomiczne […]. To właśnie jest kluczowy problem współczesnych miast – zanik wspólnoty
politycznej. Upadek przestrzeni publicznych i zastępowanie ich przestrzeniami komercyjnymi, rozpad
struktury miasta i prywatyzacja jego przestrzeni są efektem, a nie przyczyną. Nastąpiło całkowite rozejście
się Miasta-przestrzeni z Miastem-ideą polityczną. Dlaczego zanik wspólnoty politycznej miałby być
kluczowy dla zrozumienia kryzysu Miasta? Ponieważ brak wspólnoty politycznej oznacza brak wszelkiej
wspólnoty. Jak pisze Jadwiga Staniszkis – „zbyt duże wycofanie się państwa może prowadzić nie
tylko do »odpaństwowienia«, ale i »odspołecznienia« (bo ludzie zaczynają postrzegać swoją własną
»obywatelskość« jako irrelewantną dla własnych losów)”. Co łączy mieszkańców miasta? Wspólne zakupy
w podmiejskim centrum handlowym? To, że wszyscy kiedyś byli w multipleksie? (oczywiście, że nie
wszyscy robią zakupy w centrum handlowym i nie wszyscy chodzą do kina). Więc co? Potencjalna możliwość, że w kinie czy sklepie się spotkają?
To przecież oczywisty absurd. Odbudowa wspólnoty lokalnej, wspólnoty na poziomie dzielnicy wydawała
się pewnym ratunkiem dla zaniku wspólnoty politycznej miasta jako całości – jednakże również na tym
poziomie wspólnota zanika. Nic już nie łączy ludzi mieszkających obok siebie. Dlatego miasta subiektywne
to problem przede wszystkim polityczny i społeczny, a dopiero w następnej kolejności przestrzenny8.

w karnawałowej przestrzeni publicznej, w której strach czy cierpienie zostają […] zdegradowane […]
wydarza się jak karnawał, a kiedy się wydarza, wyzwala pokłady obywatelskiej pomysłowości i przygotowuje warunki, w których ludzie mogą wyprostować karki, co samo w sobie jest już trwałym i cennym
osiągnięciem5.
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Stanisław Ossowski już w 1946 roku wskazał na kategorię „ojczyzny prywatnej”, konstruowanej przez jednostkę w efekcie codziennego obcowanie z pewną przestrzenią (placem,
ulicą), doświadczenia cielesnego, nacechowanego emocjonalne, rozwijającego się w czasie,
choć mającego charakter więzi nawykowej6. Warszawa jako miasto odbudowane, którego
część jest atrapą historycznego miasta, część – efektem nowoczesnego urbanistycznego
planu socjalistycznego państwa, które także już nie istnieje, a część – pochodną protokapitalistycznego chaosu z lat 90., jest szczególnie trudna, jeśli chodzi o budowanie wspólnot
oraz miejsc-węzłów. Na przykład Warszawa nie posiada powszechnie akceptowanego
wspólnotowego centrum czy też może posiada tych „centrów” całą sieć. Właśnie ta specyfika,
wynikająca z uwarunkowań historycznych, wpisała się też w tendencję wyczerpywania się
otwartej formuły agor – miejsc kluczowych dla życia wspólnot miejskich. Przyczyn kryzysu
agory szukać można w wielu zjawiskach współczesnych, między innymi globalizacji, atomizacji społeczeństwa czy przeniesieniu części aktywności do przestrzeni wirtualnej. Neil Smith
wskazuje też, że na świecie dominują miasta, a w nich, jak w soczewce, uwidaczniają się
związki kapitału z lokalnymi władzami. Na określenie tej relacji miejski geograf stworzył termin
geołapówka (geobribes)7. W gentryfikacyjnych inwestycjach, a także w skromniejszych dzia4
5

6

7

J. Habermas, The structural transformation of the public sphere, MIT Press, Cambridge 1989, s. 27.
E. Matynia, Demokracja performatywna, przeł. M. Lavergne, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
Wrocław 2008, s. 17.
S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, [s.n.], Łódź 1946; idem, Z zagadnień psychologii społecznej, PWN,
Warszawa 1967, s. 201–226.
N. Smith, New globalism, new urbanism: Gentrification as global urban strategy, „Antipode” 2002, t. 34, nr 3, s. 427–450;
idem, Co się stało z klasą?, „Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 3(9), https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view
/2948/2933 [dostęp: 15.04.2017].

I nagle w przestrzeni Warszawy powstało miejsce-wybryk, miejsce-pomyłka. Jak mówi
prof. Duchowski:
Narożnik z wyjściem głównym ze stacji metro Centrum otwierał się na nieckę, która miała łączyć się
z przejściem podziemnym pod skrzyżowaniem Aleje Jerozolimskie/ul. Marszałkowska. Ta niecka
pierwotnie miała być zadaszona, zabudowana. Nie było przesądzone, czy to będzie dach sztywny czy
ażurowy, ale miało to być eleganckie wnętrze, nad którym planowano pięciokondygnacyjny budynek.
Pierwotnie zakładano, że ściany oporowe tej niecki będą wyłożone granitem, a pozostał goły beton,
który zatrzymywał ziemię, i dość surowe ściany9.

8
9

K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Korporacja Ha!Art, Kraków 2008, s. 33–34.
Wywiad z Mirosławem Duchowskim, zatytułowany Punkty orientacyjne w przestrzeni, na s. 6–10 w niniejszej publikacji.

Już w 1998 roku powstało tymczasowe rozwiązanie – wyłożona kostką brukową przestrzeń
o nieregularnym kształcie, położona poniżej poziomu ulicy, pomiędzy ulicą Marszałkowską,
rondem Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi. Od południa i wschodu jest ograniczona
murami oporowymi. Na wschodniej ścianie Patelni znajduje się wejście od strony przejścia
podziemnego pod rondem Dmowskiego, zaś od północy plac jest ograniczony trzema
wyjściami z metra: z kierunku Kabaty (najbardziej na zachód), z galerii handlowej (w środku)
i z kierunku Młociny (najbardziej na wschód). Na zachodniej ścianie usytuowane są schody
prowadzące w kierunku dworca Warszawa Śródmieście i Dworca Centralnego. W 2017 roku
przy wejściach na stację metra Centrum na tablicy dla niewidomych pojawił się napis „Patelnia”. Tym samym władze miasta uznały prowizoryczne miejsce i jego nazwę nadaną przez
użytkowników za stały element przestrzeni miejskiej, usankcjonowany uzusem.
Jest to miejsce, gdzie starsze panie i starsi panowie sprzedają kwiaty, ręcznie robione czapki,
ubrania, rękodzieła, zabawki i sznurowadła. To miejsce, gdzie narkomani czekają na „działkę”
i zbierają na nią pieniądze. To miejsce, gdzie spotkać można było przez lata różne kultowe
postaci jak miejskiego flâneura Czarnego Czesia, pana Witka, gościa z Atlantydy, młodych
ludzi tańczących street dance, Orkiestrę z Chmielnej czy grającego na krzesłach Pawła.
Mistrzem ulicznego grania jest Paweł Zienkiewicz, pseudonim „Krzesło”, choć woli „Bijące Serce Warszawy”.
Ma ze sobą dwie listewki, krzesło lub szafkę z paździerzu. I bije. Kilka mebli już rozwalił. Przed wejściem
do stacji metra Centrum gra od 15 lat. Zaliczył też występ z T.Love na jubileuszowym koncercie zespołu
i epizod w Rysiu Stanisława Tyma10.

Warto zauważyć, że sprzedawcy czy też „dziwacy” z Patelni nie zabiegają o żadne pozwolenia. Po prostu przejmują miejską przestrzeń na swoje aktywności. Ich śladem poszli też
artyści. Efemeryczne działania artystów można by wymieniać bez końca (np. dwie realizacje
Stefana Kornackiego z cyklu Local news). Jedną z ciekawszych była z pewnością animacja
Patelnia niemieckiej artystki Simone Ruess. Wideo jest przetworzonym zapisem akcji na placu
przed wejściem do stacji metra Centrum:
Nieprzyjemna, pozbawiona wielkomiejskiego charakteru betonowa niecka staje się polem poetyckich
interakcji. Na pierwszym planie widzimy kwiatowe stragany, rozpięte parasole, dalej sylwetkę Pałacu Kultury i kolumnadę jego niższych poziomów. Obok te same barwne parasole układają się w instalację –
bryłę o wielu płaszczyznach. Spiczaste końce wyznaczają kierunki patrzenia11.

Jak na przykład tłum kobiet wspólnie tańczących do muzyki rodem z Bollywood czy gromadka
fanów przebojów Michaela Jacksona12. Niemal co roku można wpaść po wyjściu ze stacji
metra Centrum w objęcia nieznajomych obchodzących Międzynarodowy Dzień Przytulania13.
Przede wszystkim jednak różne organizacje dostrzegły potencjał wynikający z tego, że
codziennie pojawią się tam tłumy wchodzące do metra i wychodzące z niego – nawet do
pół miliona osób dziennie (!). A zatem spotkania, pikiety, flash moby podejmują także ważkie
tematy społeczne: anorektyczki organizowały pokazy mody w celu zwrócenia uwagi na
presję wywieraną na młode kobiety, by mieściły się w narzuconych kanonach urody; odbył
się One billion rising – taneczny maraton wspierający kobiety doświadczające przemocy;
Strajk Kobiet zorganizował niejedno tłumne spotkanie; stowarzyszenie Ponton przypominało:
„zarażaj miłością, nie zarażaj HIV”; mieszkańcy protestowali przeciw grodzeniu miasta i osiedlom zamkniętym, a także między innymi przeciw podwyżkom cen biletów MZK, stowarzyszenie
Empatia – przeciw zabijaniu karpi, partia Zielonych – przeciw polowaniom, a Greenpeace –
przeciw wycince w polskiej puszczy; aktywiści wzywali do solidarności z Palestyną, Tybetem,
Syrią i demonstrowali przeciw rasizmowi; na Patelni odbywała się akcja Żonkil (upamiętnienie
rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim); marsz miliona masek protestował przeciw
ACTA; młodzi patrioci przypominali o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, wstawiając
wóz opancerzony, a Wszechpolacy wyznawali ojczyźnie miłość; o dusze najuboższych i bezdomnych (których w tym miejscu nie brakuje) zabiega Kościół Uliczny reprezentujący między
innymi Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Boży w Chrystusie14.
Także politycy nie lekceważą siły tego warszawskiego Hyde Parku – mimo że nie jest
to miejsce, które dałoby się w jakikolwiek sposób politycznie formatować. Często przy
jednym wyjściu z metra zbierane są podpisy za delegalizacją aborcji, a przy drugim – za jej
pełną legalizacją. Z jednej strony placu zbiera podpisy stowarzyszenie Świecka Szkoła,
a z innej – zwolennicy utrzymania religii w szkole itp. W 2015 roku uśmiechnięta Hanna
Gronkiewicz-Waltz rozdawała na Patelni ulotki, przechadzając się tam z premier Ewą Kopacz,
a już w 2016 roku stowarzyszenie Oburzeni zbierało w tym samym miejscu podpisy pod
wnioskiem o referendum w sprawie odwołania byłej prezydent Warszawy15. Niezrażeni tym
politycy wciąż trafiają na Patelnię, na przykład Andrzej Duda, który swą kampanię w wyborach
prezydenckich rozpoczął od serwowania warszawiakom kawy w niecce przy wejściu do stacji
metra Centrum16.
12

Nic też dziwnego, że Patelnia była miejscem wprost niezliczonych działań typ flash mob –
ludzie zbierają się spontanicznie i niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków.
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M. Śmigiel, Brzydko jak cholera, ale wszyscy są tu u siebie. „Patelnia” kończy 19 lat. Czego tu nie było, 26.05.2017, http://
warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21864962,brzydko-jak-cholera-ale-wszyscy-sa-tu-u-siebie.html [dostęp: 11.02.2019].
Porozumienie w ruchu [z Simone Ruess rozmawia Magda Roszkowska], „Notes Na 6 Tygodni” 2012, nr 75, s. 100–115.
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Bollywood na „Patelni”. Flash mob w centrum Warszawy, 1.06.2014, https://warszawa.naszemiasto.pl/bollywood-na-patelni
-flash-mob-w-centrum-warszawy-wideo/ar/c2-2293144 [dostęp: 8.08.2019]; Flash Mob – Michael Jackson – Warszawa –
Patelnia (Metro Centrum) 29.08.2010, https://www.youtube.com/watch?v=_W1qKlIODx4 [dostęp: 8.08.2019].
Międzynarodowy Dzień Przytulania już 31 stycznia. Darmowe Przytulanie w Warszawie, 25.01.2012, https://warszawa.
naszemiasto.pl/miedzynarodowy-dzien-przytulania-juz-31-stycznia-darmowe/ar/c13-1253015 [dostęp: 8.08.2019].
Kościół Uliczny w Warszawie, http://www.koscioluliczny.pl/index.php?id=2 [dostęp: 8.08.2019].
Los Hanny Gronkiewicz-Waltz w rękach mieszkańców Warszawy, 19.09.2016, https://www.tvp.info/26997232/los-hanny
-gronkiewiczwaltz-w-rekach-mieszkancow-warszawy [dostęp: 8.08.2019].
Kawa od Dudy na Patelni, 11.05.2015, https://wiadomosci.wp.pl/kawa-od-dudy-na-patelni-6043602600477313g [dostęp:
8.08.2019].
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Właśnie ta niepozorna niecka – podziemny narożnik nazywany przez warszawiaków Patelnią,
który zawdzięczamy jedynie brakowi konsekwencji miejskich urbanistów – stała się dla
Warszawy spontaniczną miejską agorą, spełniającą wszelkie funkcje, które miały już dawno
przejść do historii. To tutaj wydarzają się karnawałowe akty demokracji performatywnej
i aktywności ludowej kontrpubliczności17.
Powstała miejska dolina, której ze studentami nieraz już się przyglądaliśmy – mówi antropolog miasta
dr Włodzimierz Pessel z Uniwersytetu Warszawskiego. – To kalejdoskop typów ludzkich i jednocześnie
przestrzeń dla różnego rodzaju dziwaków, natchnionych misjonarzy. Dworce i ich okolice służą jak
najszybszemu wprowadzaniu i wyprowadzaniu pasażerów. A z „patelni” warszawiacy zrobili sobie przestrzeń do bycia. Miasto potrzebuje splotów, węzłów, które prowokują do spotkań. I przede wszystkim
centrum, którego Warszawie brakuje. Patelnia wyraża niespełnione ambicje posiadania centrum.
Prof. Budzyński: – Ja „patelnią” tylko przechodzę. I z prawdziwą przyjemnością, choć też z lekkim zdumieniem, stwierdzam, że tam jest życie, tam jest duch, swoiste genius loci. Pomimo całej swojej niewłaściwości urbanistyczno-administracyjnej to jest miejsce unikalne i wspaniałe, w którym ludzie chcą się
gromadzić i wyrażać siebie. Przykre, że ma taką formę, ale ono mówi o Warszawie najwięcej.
Socjolog prof. Marek Krajewski dla magazynu „Kontakt”: – Brzydko jak cholera, ale jest to miejsce
niezwykle egalitarne. Na „patelni” wszyscy są u siebie.
Grzegorz Piątek: – Tu są mieszkańcy, przyjezdni, biedni, bogaci. Warszawa jest miastem mocno zatomizowanym, w którym trudno ludzi zatrzymać, każdy pędzi w swoją stronę. A tu, trochę przypadkiem, to się
udało. To pokazuje, że dobra przestrzeń publiczna to nie są ładne ławki i latarnie, bo nie dają gwarancji,
że ludzie będą z nich korzystać. Może właśnie ta bylejakość „patelni” sprawia, że ludzie czują się tu swobodnie? „Patelnia” mniej ich onieśmiela niż Krakowskie Przedmieście czy inne wymuskane miejsca.
Ważne, by porządkując tę przestrzeń, społecznie jej nie zdezynfekować18.
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Patelnia, jak się wydaje – jedyna egalitarna warszawska agora, od samego początku była
także miejscem wypowiedzi artystycznych. Jak mówi prof. Duchowski: „Ze względu na to,
że nie wiedzieliśmy czemu, to ma później służyć, Jasna Strzałkowska zaproponowała, żeby
wpuścić tam moich studentów, aby to miejsce zaczęło żyć. I tak się stało”19.
Pierwsze realizacje – Anny Wojnarowskiej oraz zbiorowa praca Sebastiana Andrzejewskiego,
Bogny Burskiej, Ewy Jagusztyn, Anity Pasikowskiej, Marka Ślusarczyka oraz Marka Zająca –
pojawiły się na ścianach niecki stacji metra Centrum już w 1999 roku. Kolejne było dzieło
Karola Radziszewskiego i Tosi Sobolewskiej namalowane wiosną 2002 roku. W pewien
sposób te i kolejne prace studentów warszawskiej ASP wpisały się w polifonię głosów,
środków wyrazu i tematów podnoszonych na Patelni. Jednak należy też pamiętać nie tylko
o miejscu, ale także o kontekście czasu, w którym powstawały.

17

18
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Por. E. Majewska, Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i Czarne Protesty, Książka i Prasa,
Warszawa 2018.
M. Śmigiel, Brzydko jak cholera…
Wywiad z M. Duchowskim w niniejszej publikacji, s. 9.

W Polsce w okresie PRL-u sztuka na ulicy nie była raczej zjawiskiem pożądanym. Warto jednak zwrócić uwagę na fenomen murali reklamowych. Był to bowiem swojego rodzaju paradoks: monopolistyczne przedsiębiorstwa i instytucje nie potrzebowały reklamy w dzisiejszym
rozumieniu, ponieważ nie miały konkurencji, a jednak często powstawały wtedy realizacje
qusi-reklamowe o wielkich walorach artystycznych20. W ogóle artyści na ulice PRL-u wychodzili dość rzadko – choć można podać kilka takich przykładów o charakterze happeningowym, na przykład akcje Leszka Przyjemskiego i Anastazego Wiśniewskiego (od lat 60.);
działania rodzące się w kręgu Tadeusza Kantora (List, 1967; Kapelusz czteroosobowy, 1969;
Multipart, 1971); performanse Ewy Partum (Śniadanie na trawie, 1971; Legalność przestrzeni,
1971; Obszar na licencji poetyckiej, 1971; Wieża Eiffla, 1972; Metapoezja, 1972); rozliczne
działania Akademii Ruchu (od lat 70.) czy Pomarańczowej Alternatywy (lata 80.). Właśnie
wtedy na świecie sztuka muralistów już się wręcz kodyfikuje. Warto przypomnieć, że jej
korzenie to wielkoformatowe malowidła realizowane w krajach Ameryki Łacińskiej na
początku XX wieku21. Natomiast potencjał polityczności tego rodzaju sztuki połączonej
z szeroką grupą odbiorców „pozagaleryjnych” został dostrzeżony przez artystów meksykańskich, na przykład Diego Riverę, José Clemente Orozco, Alfaro Siqueirosa czy Detroit
Industry Murals (m.in. także realizacje Rivery) w latach 30. XX wieku. Od lat 70. zeszłego wieku
stałym elementem krytyki społecznej (np. realizacje w Belfaście z tego okresu) stają się
murale, a potem realizacje – na przykład East Side Gallery na murze dzielącym RFN i NRD
czy polityczne graffiti na murze między Palestyną a Izraelem.
Do Polski taki sposób traktowania sztuki ulicy dotarł całe dziesięciolecia później. Dla porównania: pierwsze szablony grupy Pinokio (później działającej pod nazwą Twożywo) na ulicach
znalazły się w 1994 roku, wlepki tej legendarnej grupy to lata 1996–1998, pierwsze realizacje
billboardowe Twożywa (pt. 20 lat) – 2002 rok, a pierwsze ich murale powstały dopiero
po 2010 roku. Kolejna przełomowa inicjatywa to Galeria Zewnętrzna AMS, która działała
w latach 1998–2002 (kuratorzy: Marek Krajewski, Dorota Grobelna, Lech Olszewski). Na 400
nośnikach w 8–19 miastach Polski pokazano billboardowe prace między innymi Stanisława
Dróżdża, Elżbiety Jabłońskiej, Pawła Jarodzkiego, Katarzyny Kozyry, Joanny Rajkowskiej,
Jadwigi Sawickiej i Pawła Susida. W ramach Galerii Zewnętrznej zorganizowano sieć galerii
jednobillboardowych, działającą na zasadzie długoterminowego udostępnienia twórcom
jednego lub kilku nośników reklamowych. W taki sposób powstały Galeria Otwarta Rafała
Bujnowskiego w Krakowie, Galeria Otwarta 1 w Poznaniu, Galeria Otwarta II w Sopocie,
Galeria Rusz w Toruniu, billboardy grupy Twożywo, Galeria Bez Nazwy w Słubicach, Galeria
Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Efemeryczny w Suwałkach22. A zatem także murale wokół
stacji metra Centrum były prekursorskimi działaniami i padły na niezwykle podatny grunt.
Powiedzenie „znaleźć się we właściwym czasie we właściwym miejscu” wydaje się tu niezwykle adekwatne. Jak mówi Karol Radziszewski:
20
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Por. B. Stępień, Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u, Księży Młyn, Łódź 2010.
M. Gawrycki, Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Por. M. Krajewski, D. Grobelna, L. Olszewski, Sztuka w mieście. Zewnętrzna Galeria AMS 1998–2002, AMS, Poznań–Warszawa 2002.

Teraz jest już zupełnie inaczej niż wtedy. Ludzie są przyzwyczajeni, że ktoś stoi i wymachuje pędzlem.
Wszyscy już dawno przywykli. Na Patelni kilkanaście lat temu właściwie nie można było tego zrobić anonimowo czy też po prostu w spokoju. Pracę realizowaliśmy wtedy z Tosią Sobolewską, jako Ute i Endi.
Nawet kiedy przychodziliśmy malować o piątej czy szóstej rano, to już tam się dużo działo. To był jakby
festiwal spotkań z ludźmi. W końcu nas to na tyle zaintrygowało, że zaczęliśmy robić dokumentację –
zdjęcia i dziennik. Do dziś go gdzieś mam. Nie wiem, czy byłbym go w stanie znaleźć, ale wiem, że choć
wiele rzeczy straciłem między innymi w pożarze, to ten dziennik się paradoksalnie gdzieś zachował.
Był zapisem interakcji, na przykład zabawnych dialogów z ludźmi, ich reakcji na naszą pracę. […] Jako
epilog na Patelnię wrócił mój Syren – reklama wystawy MSN23, która została namalowana przez studentów
ASP. Historia zatoczyła koło […]. Ali […] i Syren […] [t]o były pierwsze prace, które zauważył jeden z moich
sąsiadów, fan Legii. Podszedł do mnie i powiedział, że widział je na Patelni i w „Gazecie Wyborczej”.
Te dwie rzeczy na niego zadziałały, spodobały się24.

Murale wokół stacji metra Centrum po prostu zapadały w pamięć na długo i miały też niezwykle duży zasięg – codzienną wielką publiczność. Jak zauważa Roman Ruczyński,

Stałym elementem sztuki w warszawskim metrze jest Galeria A19 usytuowana na dostępnej
bezpłatnie antresoli stacji Marymont, znajdującej się przy zbiegu al. Słowackiego, ul. Popiełuszki i ul. Armii Krajowej. Artyści wystawiający w galerii naklejają wydruki swoich prac
o wymiarach około 35 m długości i prawie 3,5 m wysokości. Projekt powstał w 2007 roku
jako program promocji kultury w przestrzeni wielkiego miasta; w grudniu 2010 roku spółka
Metro Warszawskie podpisała stałą umowę o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Przedmiotem umowy jest popularyzacja sztuki, promocja studentów i absolwentów
uczelni artystycznych oraz prezentacja ich prac w przestrzeni publicznej w ramach projektu
artystycznego Galeria A19. Już we wstępnej fazie prof. Mirosław Duchowski wraz z zespołem
projektowym wpisał galerię w wizualizację przyszłej stacji wraz z pierwszą realizacją autorstwa
Karola Radziszewskiego27. I właśnie praca tego artysty pt. Warszawa (odsłona 12.01.2007)
zainaugurowała działalność galerii w metrze. Ale jak mówi artysta, Galeria A19 znacząco różni
się od Patelni.
Sytuacja w Galerii A19 była zgoła inna. Faktycznie zgodnie z nazwą odtwarzała relacje galeryjne tyle,
że w przestrzeni publicznej. Na otwarciu byli ludzie od sztuki. Przeciętni widzowie podróżujący metrem
byli niżej, na peronie. Musieliby wykonać pewien wysiłek, żeby wejść na galerię na antresoli. Nie miałem
tam żadnego feedbacku od odbiorców. Praca później funkcjonowała raczej gdzieś na zdjęciach czy może
ktoś o niej wspomniał, ale nie miałem już wrażenia takiego realnego i żywego odbioru jak na Patelni.
A paradoksalnie nosiła tytuł Warszawa i była megamatrixem historii i współczesności – portretem miasta28.

obiekty użyteczności publicznej i przestrzenie publiczne stanowią formy, które w przeważającej mierze
tworzą tożsamość miasta […] wskazują na wiodącą dla kwestii rozpoznawalności miasta rolę przestrzeni
i obiektów użyteczności publicznej. One najsilniej wpływają na obraz miasta i decydują o jego niepowtarzalności25.

Sztuka w przestrzeni publicznej ma istotny wpływ na sferę symboliczną: może stanowić ów
element pozwalający identyfikować się z miejscem i pomagać budować tożsamość miejską.
Wyjątkowa w Warszawie przestrzeń Patelni szybko zwróciła uwagę także biznesu. Ściany
przyporowe stały się od 2007 roku przestrzeniami reklamowymi, a wcześniejsza działalność
artystów w tym miejscu została sprywatyzowana i zmonetyzowana. Z drugiej strony bardzo
szybko artyści odpowiedzieli na zapotrzebowanie władz lokalnych i komercyjne zlecenia,
zakładając profesjonalne firmy realizujące ich zamówienia:
Jesteśmy specjalistami od ręcznie malowanych reklam outdoorowych, murali artystycznych i grafik ściennych. Potrafimy namalować wszystko i w każdym rozmiarze, na różnych podłożach, na dużych wysokościach i w każdej pogodzie.
Przygoda ze Street-artem zaczęła się na studiach. Kilka murali w przestrzeni miejskiej, później dyplom
w technice szablonowej i obrazy sztalugowe. Z pasji narodził się pomysł na biznes. Wykorzystać zdobyte
umiejętności i realizować murale w celach użytkowych. Lubić swoją pracę. Dzięki tym założeniom
tworzymy dla Was profesjonalne artystyczne malarstwo ścienne i sztalugowe. Nie boimy się żadnych
wyzwań, im ciekawszy projekt tym więcej radości z jego realizacji26.
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Owa różnica wynika ze specyfiki przestrzeni. Antresola na stacji metra Marymont jest bowiem
uosobieniem przestrzeni tranzytowej trafnie opisanej przez pojęcia „niby-miejsc” Zygmunta
Baumana czy George’a Benko, „nie-miejsc” Marca Augé czy „miejsc przepływu” Doreen
Massey. Przestrzeń tranzytowa – dworce, lotniska, drogi szybkiego ruchu, stacje metra – jest
dziś wszechobecna w życiu mieszkańców krajów rozwiniętych. Osoby dojeżdżające
do pracy lub podróżujące w interesach często spędzają w niej nawet kilka godzin dziennie.
Stanowi ona ogromny mechanizm, w którym rola człowieka jest ograniczona do przemieszczania się zgodnie z kierunkiem wskazanym przez infografikę. „Nie-miejsca” Marca Augé
to przestrzeń anonimowa, w której „nikt nie jest u siebie”, przestrzeń pozbawiona odniesień
tożsamościowych lub historycznych29. Doreen Massey widzi w przestrzeni tranzytowej
otwartą i hybrydalną kategorię – produkt przepływów – oparty bardziej na ruchu (routes) niż
zakorzenieniu (roots)30. „Niby-miejsca” nie sprzyjają zatem tworzeniu wspólnot, zakorzenieniu,
identyfikacji, nawet zatrzymaniu się i obejrzeniu dzieła pokazanego w galerii – ze społecznego punktu widzenia obecność w takim miejscu niczym się nie różni od nieobecności
w nim. Potwierdzają to odbiorcy prac w Galerii A19:
27

23
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Wystawa Syrena herbem twym zwodnicza, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 25.03 – 18.06.2017.
Wywiad z Karolem Radziszewskim, zatytułowany Queerowanie przestrzeni publicznej? na s. 39–42 w niniejszej publikacji.
R. Ruczyński, Tradycyjna urbanistyka a współczesne realizacje przestrzeni publicznych, w: Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk 2010, s. 151.
Cytuję tu reklamy komercyjnych firm realizujących murale.
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Wizualizacja projektu stacji Marymont, https://www.metro.waw.pl/aktualnosci/zobacz-marymont [dostęp: 11.02.2019].
Wywiad z K. Radziszewskim w niniejszej publikacji, s. 42.
M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii i hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010, s. 69.
D. Massey, The conceptualization of place: A place in the world?, w: Place, culture and globalization, red. idem,
P. Jess, Oxford University Press, Oxford 1995.

Miejsce to generuje ciągły pośpiech podróżujących. Z tego właśnie powodu wielu badanych eksponowanych dzieł po prostu nie zauważa (część z nich dopiero po zetknięciu z badaczem zwróciła na nie
uwagę). Badani podkreślają, że ta zmienna nie służy kontemplacji dzieł w galerii, tłumaczą, że zabiegani
przechodnie nie zwracają na sztukę uwagi („No umówmy się, tutaj chodzą ludzie, którzy spieszą się na
tramwaj, na autobus, na metro, na cokolwiek, tak? To nie jest miejsce, żeby podziwiać sztukę”). Z drugiej
strony według respondentów to właśnie dzięki Galerii A19 na stacji metra Marymont wielu potencjalnych
odbiorców ma szansę zetknąć się ze sztuką bez konieczności odwiedzania galerii. W tym przypadku
dzieła pełnią funkcję edukacyjną, pobudzają myślenie, a także mogą wywołać dyskusję.
Prace oceniane są jako niepasujące do tej przestrzeni także ze względu na ich nietrafione, zdaniem wielu
respondentów, miejsce ekspozycji. Bardzo często pojawiają się głosy mówiące o tym, że reprodukcji nie
sposób obejrzeć w całości („tutaj jest za mało miejsca, żeby zobaczyć ten obraz tak, jak on powinien
być”, „duże obrazy trzeba z dalszej odległości, żeby człowiek mógł całość obejrzeć”). Respondenci
pragną, by sztuka była lepiej wyeksponowana – by widać ją było pod innym kątem, z innej odległości.
Część respondentów podpowiada, że obraz powinien być umiejscowiony na samej stacji, nie na antresoli
– wtedy zobaczyłaby go większa grupa osób oczekujących na metro („lepiej gdyby było tam na dole,
nie dość, że ludzie by widzieli, którzy tu przechodzą, to jeszcze ci, którzy czekają na skład”)31.
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konkurują między innymi z zalewem wizualnych komunikatów reklamowych. Lub też działania
artystów zostały wprost skomercjalizowane czy zinstrumentalizowane na przykład w procesach gentryfikacyjnych. Z drugiej strony narzucone publiczności wypowiedzi artystyczne
mogą nosić znamiona przemocy symbolicznej33. Zwłaszcza jeśli dana defaworyzowana
społeczność pozbawiona jest wpływu na kształt przestrzeni publicznej. Być może ratunkiem
byłoby pomyślenie o przestrzeni miasta całościowo i systemowe przebudowywanie podejścia
do jej kształtowania. Warto w tym miejscu powrócić do pytań, które postawił prof. Mirosław
Duchowski:
Sztuka w przestrzeni prawdziwie publicznej nie powinna być ani wyłącznie jej dekoracją, ani instrumentem
powierzchownych działań kulturalnych. Pierwotną funkcją działań, które dziś określilibyśmy mianem sztuki,
było artykułowanie znaków, symboli i gestów określających przestrzeń zarówno społeczną, jak i materialną, w której funkcjonowała wspólnota. Warto zastanowić się, jak te właściwości możemy wykorzystać
dziś, gdy termin „publiczna”, odmieniany przez wszystkie przypadki, staje się coraz mniej konkretny.
Jakie mogą być strategie powrotu do tej wartości? W końcu, w jaki sposób mogą być one realizowane,
aby nie zostały podporządkowane animacyjnemu truizmowi, ale też nie popadły w artystowski, alienujący
sztukę pod względem społecznym elitaryzm?34.

We współpracy Metra Warszawskiego z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i z inicjatywy
prof. Mirosława Duchowskiego powstały w przestrzeni publicznej dwa stałe miejsca sztuki
o odmiennej charakterystyce. W pierwszym przypadku murale miały poprawiać komfort przebywania w surowej i niedokończonej przestrzeni niecki przy stacji metra Centrum; było
to wynikiem przypadku i po prostu wykorzystano ich funkcję dekoracyjną. Stacja Marymont
już na etapie projektowym miała galerię sztuki na stałe wpisaną w założenia. W przypadku
tej stacji bazarek przy Włościańskiej, usytuowany parę kroków zaledwie od wejścia do metra,
całkowicie „wyssał” życie społeczne z przestrzeni metra na powierzchnię; to też sprawiło,
że pasaż łączący dwa wejścia jest stosunkowo słabo uczęszczany. Plac zwany Patelnią stał
się natomiast swoistym przedłużeniem aktywności ludzi w metrze i okazał się miejscem,
gdzie przestrzeń tranzytowa zamieniła się w inkluzywną przestrzeń interakcji. Na Patelni
artyści wykonują swoje prace na oczach widzów przez wiele dni, co przemienia cały proces
w akt performatywny i time-specific32. Tymczasem zgodnie z wymogami zarządu Metra
Warszawskiego naklejane na antresoli dzieła to przygotowane wcześniej projekty, co odbiorcom może się kojarzyć ze zmianami komercyjnych reklam na peronie poniżej.
Miejska przestrzeń nie jest przestrzenią publiczną z samej definicji, nie jest nią, jeśli nie jest
społecznie używana. Natomiast sztuka w przestrzeni publicznej to działania i artefakty, które
w szczególny sposób z ową rzeczywistością społeczną korespondują. Dwa wyżej opisane
przykłady pokazują, że ten związek jest absolutnie kluczowy dla odbioru dzieł artystów.
Tym bardziej że wypowiedzi artystów w przestrzeni publicznej nie są już tak uprzywilejowane
czy też odczuwane jako nowatorskie jak jeszcze w początku lat dwutysięcznych, obecnie
31
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A. Litorowicz, E.A. Sekuła, Raport z badań społecznych, w: 1/∞ – oryginał…, s. 69–70.
Por. N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
Kraków 2012, s. 29.
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W.J.T. Mitchell, The violence of public art: ”Do the right thing”, „Critical Inquiry” 1990, t. 16, nr 4, s. 889.
Manifest na s. 5 w niniejszej publikacji.

Biogramy
Agata Borowa (ur. 1979) – absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Politechniki Białostockiej
(2002) oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2005). W 2001 roku
zdecydowała się na wspólną pracę z Dorotą Borową pod szyldem Siostry Borowe. Głównym
tematem ich zainteresowań była siostrzana więź, związane z nią emocje i napięcia oraz
budowanie własnej tożsamości. Siostry Borowe sięgały po różnego rodzaju środki wyrazu:
zdjęcia, wideo, rysunek, książkę artystyczną. Do swoich działań często „zapraszały” też
postać fikcyjną – trzecią siostrę, Beatę. Ostatnia wystawa grupy miała miejsce w 2013 roku.
Agata Borowa zajmuje się głównie malarstwem, grafiką użytkową i projektowaniem książek.
Jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Miejscu
Projektów Zachęty, Zamku Ujazdowskim Centrum Sztuki Współczesnej i Galerii m2 w Warszawie, Galerii Arsenał w Białystoku, BWA Zielona Góra, Galerii Labirynt w Lublinie, Galerii
Bielska BWA w Bielsku-Białej, Galerii Platan w Budapeszcie. Dwukrotnie stypendystka Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011, 2006). Brała udział w rezydencjach i plenerach
w Polsce oraz za granicą – w Galerii Labirynt w Lublinie oraz w Genui (Włochy), Kownie (Litwa),
Mojacar i El Bruc (Hiszpania).
Mirosław Duchowski (ur. 1948–2019) – absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. W latach 1981–1992 razem z Ryszardem Winiarskim i studentami stołecznej
ASP tworzył nieformalną grupę znaną jako Pracownia Winiarskiego. Współorganizator tzw.
spotkań wigierskich, poświęconych ekologii w nauce i sztuce (1985–1987). W 1989 roku
zorganizował pierwszą w Polsce międzynarodową wystawę i sympozjum Eco-Art w Centrum
Sztuki Współczesnej w Warszawie. Od połowy lat 80. tworzył obrazy (obiekty ekologiczne)
z piasku związanego specjalnym, bezbarwnym spoiwem, czarną lub ciemnobłękitną farbą,
do których przytwierdzał suche fragmenty traw, gałęzi itp. Natura traktowana jest w nich
z uwagą i troską należną bytowi zagrożonemu. Zarówno w przesłaniu emocjonalnym,
jak w oszczędnej ekspresji swych prac, wykorzystujących organiczne materiały i faktury,
artysta nawiązywał do idei „ekologii głębokiej”. Ten etap twórczości podsumowała duża
wystawa w Galerii Studio w 1993 roku, gdzie zaprezentował 120 obrazów-obiektów. W latach
1990–1993 był prorektorem macierzystej uczelni, w 2000 otrzymał tytuł naukowy profesora.
Prowadził Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej na macierzystym wydziale. Kierował
także interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej
(2010–2019). Wykładał na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.
Funkcjonował na równi w sztuce i w projektowaniu: autor 60 wystaw indywidualnych oraz
blisko 100 projektów architektonicznych i artystycznych w szeroko rozumianej przestrzeni
publicznej. Do końca lat 70. podejmował głównie prace projektowe w budownictwie
i po wygraniu konkursu i zrealizowaniu elewacji Narodowego Banku Polskiego współpracował przy projektowaniu i realizacji jednego z pierwszych 100-metrowych wieżowców
– Intraco (projekt elewacji i części wnętrz). Od połowy lat 90. był zaangażowany w projekty

i realizacje związane z budową metra w Warszawie. Kierując zespołem Agencji 3A ASP,
projektował przestrzenie publiczne stacji metra. Wraz z Biurem Projektów AiB wziął udział
w ośmiu konkursach architektonicznych, z czego trzy – Ratusz, Marymont i Stare Bielany –
zostały wykonane według projektów z jego udziałem. Wcześniej, w zespole z Jasną Strzałkowską, realizował wnętrza stacji Centrum. W 1993 roku otrzymał Nagrodą Indywidualną
Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne, w 2011 – Nagrodę
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Michał Frydrych (ur. 1980) – absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował także na Universität der Künste Berlin oraz filozofię na Uniwersytecie
Warszawskim. Malarz, twórca rzeźb, obiektów oraz akcji artystycznych. Jego indywidualne
wystawy i projekty pokazywane były m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
i Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie, Bunkrze Sztuki w Krakowie i Tabakalera – Centro
Internacional de Cultura Contemporánea w San Sebastián. Uczestnik Biennale de La Biche
(Gwadelupa, 2017), Biennale di Venezia (2017, pawilon Malty, udział epizodyczny) i Biennale
JCE (Paryż, 2015). Stypendysta Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz m.st. Warszawy.
Arkadiusz Karapuda (ur. 1981) – studia na kierunku malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (2002–2007); dyplom z wyróżnieniem rektorskim, zrealizowany pod kierunkiem
prof. Marka Sapetto (2007). W swych narracyjnych kompozycjach malarskich zawiera przede
wszystkim konceptualny namysł nad napięciami wytwarzanymi pomiędzy słowem i obrazem.
Autor ponad 20 wystaw indywidualnych i uczestnik ponad 100 wystaw zbiorowych. Liczne nagrody, m.in. Rektora ASP w Warszawie (2004, 2009), Banku BPH (2007), p. Ewy Tomaszewskiej
– europoseł do Parlamentu Europejskiego (2007), im. Józefa Szajny (2007), Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego na 24. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie (2012) oraz Grand Prix 7. Międzynarodowych Warsztatów Malarskich Pieńków
(2008). Stypendia: Ministra Kultury i Sztuki (2005), Inicjatywy Entry (2008), Fundacji Kultury
Polskiej (2013), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Prace w kolekcjach: Luciano
Benetton Foundation, Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Płockiej Galerii Sztuki, Muzeum
Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego, 798 Art Zone, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w prywatnych
zbiorach sztuki w kraju i za granicą. Autor artykułów i publikacji o charakterze naukowym
i popularyzatorskim w zakresie sztuk plastycznych. Kurator kilkunastu wystaw, członek i kierownik zespołów badawczych. Doktor habilitowany w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne
(2018). Profesor ASP w Warszawie, prowadzi Pracownię Rysunku dla studentów I roku na
Wydziale Malarstwa (od 2017). Prodziekan ds. nauki i badań naukowych w macierzystej
jednostce (2016–2019). Mieszka i pracuje w Warszawie.

55

56

Dorota Monkiewicz – historyk sztuki, krytyk i kurator. W latach 1990–2009 pracownik naukowy
Muzeum Narodowego w Warszawie, dla którego założyła Fundację Sztuki Współczesnej
(obecnie Fundacja GESSEL). Jako kuratorka zajmowała się sztuką konceptualną, feministyczną i krytyczną, a jako wykładowca (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu) – muzeologią
i praktykami kuratorskimi. Dwukrotnie wybierana na prezeskę Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA, 2003–2009). Od 2005 do 2007 roku członkini
Rady Programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W latach 2011–2016 dyrektorka Muzeum Współczesnego Wrocław. Laureatka Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego
Stajudy (2017). Od 2017 roku związana z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Kuratorka wielu
wystaw i projektów, autorka tekstów i redaktorka naukowa licznych publikacji, w tym wystawy
i katalogu retrospektywnej wystawy polskiej sztuki krytycznej lat 90. Na wolności \ w końcu.
Sztuka polska po 1989 roku w Kunsthalle Baden-Baden i Muzeum Narodowym w Warszawie
(2000) oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie (2001), podróżującej wystawy Dzikie pola.
Historia awangardowego Wrocławia w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie
oraz w Koszycach, Bochum, Zagrzebiu i Budapeszcie (2015–2016) oraz wystawy i katalogu
Awangarda i państwo w Muzeum Sztuki w Łodzi (2018–2019). Kuratorka pierwszych indywidualnych retrospektyw artystów Ewy Partum w Muzeum Narodowym w Warszawie (2006)
oraz Zbigniewa Libery w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie i Galerii Awangarda we Wrocławiu (2009–2010), a także eksperymentalnych aranżacji kolekcji polskiej
sztuki współczesnej na wystawach Potencjał w budynku Metropolitan w Warszawie (2005)
i Punkty odniesienia w Muzeum Narodowym w Warszawie (2008). Kuratorowała krajowe
i międzynarodowe konferencje naukowe: Scènes polonaises. L’art contemporaine entre
utopie sociale et mélancolie postmoderne, Centre Pompidou, Paryż (2004); Nowe muzeum
sztuki współczesnej czy nowoczesnej, Muzeum Narodowe w Warszawie (2005); Krytyka
i rynek sztuki, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (2008).
Karol Radziszewski (ur. 1980) – absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (2004). Malarz, twórca filmów, instalacji i fotografii. Kurator, redaktor i wydawca.
Mieszka i pracuje w Warszawie. Współtwórca Latającej Galerii szu szu (z Ivo Nikiciem i Piotrem
Kopikiem). Wydawca i redaktor naczelny magazynu „DIK Fagazine”. Twórca Queer Archives
Institute. Współtwórca Pomady. Laureat głównej nagrody III edycji konkursu Samsung Art
Master (2006) i Paszportu „Polityki” (2009). Jego prace były pokazywane m.in. w Zachęcie
– Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki
w Łodzi, Muzeum Współczesnym Wrocław, Muzeum Narodowym w Warszawie, Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Kunsthalle Wien, New Museum w Nowym Jorku,
Whitechapel Gallery w Londynie, Tokyo Photographic Art Museum w Tokio, Videobrasil
w São Paulo, Cobra Museum of Modern Art w Amsterdamie oraz na 15. Biennale Sztuki
Mediów WRO, biennale PERFORMA 13 w Nowym Jorku, 7. Göteborg Biennale, 4. Prague
Biennale oraz New York Photo Festival.

Kamila Szejnoch (ur. 1978) – absolwentka Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie
Warszawskim (2003), Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2005) i Dutch
Art Institute (Public Research & Practice in Art) w Amsterdamie (2008). Zajmuje się sztuką
w przestrzeni publicznej – realizuje instalacje, rzeźby oraz interwencje miejskie. Jej projekty
można było oglądać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Oslo, Birmingham, Kijowie, Aarhus,
Waszyngtonie. Była stypendystką Ministra Kultury, Funduszu Wyszehradzkiego oraz rządu
Szwajcarii. Podczas realizacji swoich projektów współpracowała m.in. z Centrum Sztuki
Współczesnej „Łaźnia” (Gdańsk), Galerią Studio (Warszawa), Incheon Art Platform (Korea
Południowa), Smithsonian American Art Museum w Waszyngtonie, Europejską Stolicą Kultury
Wrocław 2016 oraz Płowdiw 2019.
Monika Weychert – adiunktka i kierowniczka Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
SAN Warszawa (z tą uczelnią związana od 2015 r.). Od 2016 roku współpracuje również
z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej ASP w Warszawie. Absolwentka filologii polskiej
UMK; zarządzania jednostkami kultury oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza, a także Podyplomowych Studiów Kuratorskich UJ i Interdyscyplinarnych Studiów
Doktoranckich na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Stopień
doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2020 roku. W Toruniu prowadziła m.in. niezależną
lotną galerię i galerię dla…, była związana z warszawską Galerią Foksal i Muzeum Rzeźby
im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni – Oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie.
Kuratorka kilkudziesięciu wystaw. Wieloletnia współpracownica TVP Kultura; autorka artykułów publikowanych w kilkunastu tytułach pism naukowych i krytycznych, a także katalogach
wystaw, redaktorka książek.
Sebastian Winkler (ur. 1993) – absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (2018). Asystent w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej na macierzystej
uczelni. Związany z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej. Twórca obiektów wizualnych,
rzeźb, obrazów, instalacji i form wideo. Współkuratoruje wystawy i wydarzenia artystyczne.
Traktuje nieporadność, fuszerkę i partactwo jako queerowe strategie rozpychania wyobraźni.
Uczestnik wystaw Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie (2018) oraz Disco
Relaks w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (2019–2020). Projekt Babcia
Tina zaprezentowany w 2019 roku w warszawskiej Galerii 18A, nawiązujący do osobistego,
dziecięcego wspomnienia o Tinie Turner jako rodzonej babci, stawia pytanie o źródła
polskiego rasizmu. W 2020 roku wraz z Martą Jalowską i Edką Jarząb zrealizował projekt
Chcę, będący częścią programu Teren wspólny w teatrze Komuna Warszawa.
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Jakub Banasiak, Dorota Pietraszkiewicz, Jacek Wochowski, Miejska dżungla, realizacja na ścianie wschodniej niecki obok stacji metra Centrum, 2005
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Agata Zbylut, Face off, Galeria A19, 2015

73

74

Alicja Dobrucka, Przypadkowe krajobrazy, Galeria A19, 2017

75
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90

Marcin Podolec, Fugazi Music Club, Galeria A19, 2014

91

Mariusz Filipowicz, Kto Ty jesteś? Autoportret zbiorowy, Galeria A19, 2015
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Mazur Adam 32
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Sempoliński Jacek 6, 7

Krajewski Marek 52
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Pięta-Kanurska Małgorzata 22

Serra Richard 20, 21

Królak Sławomir 27

Mielcarek Marta 32, 93

Pilát Jozef 32

Sienicki Jacek 6

Kubicki Roman 21

Mikina Ewa 20
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Potępski Bartosz 30, 113
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Smolińska Marta 19

Latham John 22

Modzelewski Jarosław 7, 29, 32

Proszczuk Eliza 46
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Monkiewicz Dorota 17, 29, 56

Pruszkowski Tadeusz 6

Sobolewska Tosia 25, 29, 33, 42, 52, 53, 65

Montez Mario 43

Przybylski Igor 33

Sowa Jan 23

Lenart Mateusz 31, 95

Moore Henry 19

Przyjemski Leszek 52

Stadnik Adam 31, 70

Lennon John 6

Müller Christian Philipp 21, 22

Radziszewski Karol 10, 17, 25, 29–31, 33, 42, 43,

Staniszewski Jacek 21

Leśniak-Rychlak Dorota 22

Nacht-Samborski Artur 6

52, 53, 56, 65, 83, 114

Ley Sabrina van der 22

Nadolle Marta 28, 32, 94

Rajkowska Joanna 20, 48, 52

Steveni Barbara 22

Libera Zbigniew 56

Nawratek Krzysztof 22, 50

Rancière Jacques 23

Stępień Bartosz 52

Lin Maya 20

Niestorowicz Anna 45
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Stolarska Monika 29, 62

Lipczyńska Dominika 27

Nikić Ivo 33, 42, 56

Rein-Cano Martin 20

Stręk Paweł 25, 29, 63

Litorowicz Aleksandra 27, 54

Nocuń Paweł 26, 31, 98

Reszke Robert 27

Strumiłło Andrzej 8

Litwa Róża 25, 29, 66, 67

North Michael 20, 21

Rewers Ewa 21

Strzałkowska Jasna 9, 52, 55

LL Natalia (właśc. Natalia Lach-Lachowicz) 42, 43

Nowak Justyna 27

Richter Markus 22

Strzemiński Władysław 8

Lorens Piotr 53

Nowak Paweł 32

Rivera Diego 52

Susid Paweł 52

Łoziński Jerzy 7

O’Brown August Agbola (pseud. „Ali”) 43

Robakowski Józef 6

Szadkowska Magdalena 27

zob. Blum-Kwiatkowski Jürgen Gerard

(właśc. Charles-Édouard Jeanneret-Gris) 22

Staniszkis Jadwiga 50

Szcześniak Magda 43

Wojnarowska Anna 29, 52, 64

Szczucka Natalia 27

Wolski Franciszek 32, 79

Szejnoch Kamila 17, 25, 30, 56, 115

Wołodźko Agnieszka 21

Szpygiel Justyna 30, 116

Woźniak Ryszard 7

Szreder Kuba 22

Wójcicki Adam 32, 71

Szubartowicz Piotr 6

Wójcik Julita 42

Szyszko Jan 39

Wójtowicz Marcin, ksiądz 38

Ślusarczyk Marek 29, 52, 64

Wróblewski Andrzej 8

Śmigiel Martyna 51, 52

Wysocki Piotr 45

Taborska Halina 32, 42

Zachodny Jacek 23

Tamara 49

Zając Marek 29, 52, 64

Tarasewicz Leon 10

Zajdler-Janiszewska Anna 21

Tarasin Jan 8

Zawistowski Grzegorz,

Tarkowski Mateusz 32

burmistrz dzielnicy Targówek 38

Terlikowscy, rodzina 39

Zbylut Agata 32, 72

Terlikowska Małgorzata 39

Zdrojewski Bogdan 6

Terlikowski Tomasz 39

Ziemba Marian 46

Tolley David 32, 80

Ziemba Maria, żona Mariana Ziemby 46

Tomaszewska Ewa 55

Zienkiewicz Paweł (pseud. „Krzesło”

Traczyńska Stefania 38

lub „Bijące Serce Warszawy”) 51

Tumiel Paulina 46

Zmysłowska Anna 30, 118

Turner Tina 56

Żak Agnieszka 30, 119

Tym Stanisław 51

Żmijewski Artur 45

Wachowski Piotr 25, 29, 31, 100

Żwirblis Krzysztof 45

Wajda Andrzej 8
Waldek, chłopak Ryszarda Kisiela 43
Waras Mariusz (pseud. „M-City”) 31, 92
Waraxa Monika 30, 117
Warhol Andy 42, 43
Welsch Wolfgang 21
Wencel Justyna 30, 117
Weychert Monika 17, 56
Williams Emmett 8
Winiarski Ryszard 7, 8, 12, 13, 55
Winkler Anna 21
Winkler Sebastian 17, 32, 56
Wiśniewski Anastazy 52
Witek, gość z Atlantydy
(właśc. Witold Szymański) 37, 51
Wochowski Jacek 29, 58, 59
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