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„Wrocław — wejście od
podwórza” to element programu sztuk wizualnych
Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016, który polega
na realizacji interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej Wrocławia — przede
wszystkim na podwórkach.
Prace artystów powstają we
współpracy z mieszkańcami.
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The ‘Wrocław — Backyard Door’
project is an element of the
Visual Arts component of the
European Capital of Culture Wrocław
2016 programme. The project consists
of artistic interventions within the
public space of the City of Wrocław,
with an emphasis on its backyards —
by which we mean large communal
spaces usually enclosed by several
townhouses or blocks of flats. All of
the artistic activities were based on
cooperation with the residents.

michał bieniek

Partycypacja,
negocjacja,
współpraca!
Participation,
Negotiation,

Warto jednak zauważyć, że te posiadające duży
rozmach, ważne i skądinąd pożądane procesy, planowane odgórnie i na wysokim stopniu ogólności, nie zawsze bezpośrednio trafiają
w potrzeby mieszkańców obszarów, których
dotyczą. Przeciętny mieszkaniec Przedmieścia
Oławskiego prawdopodobnie wie niewiele lub
zupełnie nic o ogólnych planach rewitalizacji jego dzielnicy. Styka się z nimi dopiero, gdy
manifestują się na jego podwórku, w jego kamienicy. Często temu zetknięciu towarzyszy
nieufność wynikająca z poczucia bycia raczej
przedmiotem niż podmiotem zachodzącego procesu. Nieufność ta bywa zresztą uzasadniona
(zdarza się, że rewitalizacja staje się przedpolem
gentryfikacji i wypierania dawnych mieszkańców
z ich „podwórka”).

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA
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Polskie miejskie podwórka, zwłaszcza te oddalone od centrum, wciąż nierzadko popadają
w ruinę — wszak to wokół ścisłych centrów
koncentruje się nadal życie społeczno-polityczno-kulturalne polskich miast i to głównie
w obszarze centrów (zwykle historycznych)
dokonuje się w pierwszej kolejności planowej
i konsekwentnej rewitalizacji istniejącej zabudowy. Ten stan rzeczy często wykorzystują
poszukujący atrakcyjnych gruntów deweloperzy. Pozbawieni wsparcia mieszkańcy nieobjętych miejskim planem rewitalizacji obszarów
zwykle czują się bezradni wobec zachodzących procesów: systematyczny rozpad ich otoczenia wydaje się nieunikniony, a powstające
wokół nowoczesne zamknięte osiedla i hotele otaczają pierścieniem starą zabudowę,
niejako napierając na jej ostateczne zniknięcie. Dokładnie taką sytuację zastał jeden z artystów biorących udział w „Wejściu” przy ul.
Hubskiej 58.

We Wrocławiu wdrażany jest na ogromną skalę
program rewitalizacji zaniedbanych części miasta. Na Starym Mieście pozostało już niewiele
miejsc, które potrzebują remontu, odbudowy
lub zagospodarowania; w Śródmieściu trwa
właśnie (pośród wielu innych) remont słynnego „Manhattanu”. W zaledwie rok przeprowadzono imponującą rewitalizację Wrocławskiego
Węzła Wodnego, a w ostatnich latach zaangażowano ogromne środki i wiele wysiłku, by
z zaniedbanego Nadodrza uczynić atrakcyjną
dzielnicę modnych kafejek i restauracji, galerii sztuki i rzemiosła oraz aktywności organizacji
trzeciego sektora. Powoli działania zmierzające
ku odczarowaniu i rewitalizacji Przedmieścia
Oławskiego — dzielnicy owianej złą sławą, nazywanej wrocławskim „trójkątem”, której ponadto
poważnie zaszkodziła powódź z 1997 roku —
także stają się faktem.

wrocław — backyard door
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Projekt „Wrocław — wejście od podwórza” jest
jednym z najszerzej zakrojonych i jednocześnie
najbardziej zaangażowanych społecznie projektów realizowanych w ramach Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jego podstawowe założenia dają się sprowadzić do kilku
kluczowych pojęć: partycypacji, negocjacji, współdecydowania i współpracy. „Wejście”
polega na realizacji kilkudziesięciu interwencji artystycznych rozsianych w przestrzeniach
miasta, przede wszystkim w obszarach na co
dzień pomijanych, zapomnianych i często niszczejących — na podwórkach dzielnic i osiedli
takich jak Ołbin, Gaj, Przedmieście Oławskie,
Huby czy Kozanów.

I właśnie kwestia podmiotowości wydaje się tutaj kluczowa. Większość mieszkańców i obywateli — niezależnie od wykształcenia czy statusu
społecznego lub ekonomicznego — chce czuć
się podmiotami procesów, które wpływają na
ich codzienne życie, na ich otoczenie. Gdy ta
potrzeba nie może się zrealizować, jej miejsce zajmuje poczucie zagubienia, frustracji lub
rezygnacji.
Odpowiedzią na tę potrzebę mogą być rozmaite działania indywidualnych osób, podmiotów
lub inicjatyw ściśle związanych z danym miejscem („podwórkiem”) i zamieszkującą je społecznością — osób i podmiotów, dla których
współpraca z mieszkańcami i uwzględnianie ich
potrzeb, a także stwarzanie im nowych perspektyw i możliwości, jest sprawą fundamentalną.
W tę strategię wpisuje projekt „Wrocław — wejście od podwórza”, który nie posługuje się jednym wypracowanym schematem, ale włącza
cały wachlarz narzędzi artystycznych i animacyjnych, które dostosowane są do zastanej sytuacji.
Podstawowym założeniem jest tutaj jednak proces konsultacji i negocjacji, w którym to mieszkańcy zabierają głos na temat ich najbliższego
otoczenia, w wyniku czego mogą poczuć się za
nie odpowiedzialni. Zgadzając się lub wchodząc
w polemikę z artystą i animatorem, stają się aktywnym uczestnikiem procesu wytwarzania
„dzieła”, a w niektórych przypadkach jego żywym
tworzywem.
Wspomniane podwórko przy ul. Hubskiej 58 jest
dowodem na wymierne efekty tego rodzaju społeczno-artystycznych strategii. Mieszkańcy osamotnionej kamienicy prawdopodobnie zyskają

szansę na wykup od miasta swoich (dotąd komunalnych) mieszkań. Stworzony wspólnymi siłami
artysty i mieszkańców ogród spowodował, że
działka spod wyburzonej kamienicy pod adresem
Hubska 58 nie zostanie jednak sprzedana deweloperowi. To mały, ale ważny sukces. I dowód na
to, że zaangażowanie i wspólna praca mogą coś
zmienić. Oraz na to, że sztuka w przestrzeni publicznej może mieć bezpośrednie przełożenie na
życie społeczne i decyzje polityczne.

This state of affairs is often used as a pretext for
housing developers in search of attractive plots
of land. Unsupported residents of areas that are
not included in the urban revitalisation plan usually feel helpless in the face of such processes.
A systematic breakdown of their surroundings
seems inevitable, and modern closed estates and
hotels begin to form close rings around the old
buildings, as if pushing them into their final disappearance. Such was the situation that one of
the artists taking part in the ‘backyard’ project
encountered at Hubska 58 Street.
At the moment, there is a large-scale programme of revitalisation of neglected parts of

It is also worth noting that these processes —
that usually have a large momentum, are quite
important and otherwise desired — do not always directly meet the needs of the inhabitants
of the areas they cover. They are mostly centrally
planned and often involve a high level of generality. The average resident of the Przedmieście
Oławskie district probably knows little or nothing about the overall plans for revitalisation of
his/her neighbourhood unless these changes are
physically manifested in his/her yard or building.
An atmosphere of mistrust often accompanies
such interactions, which results from the residents' feeling of passive bystanders rather than
the active agents of the ongoing process. This
distrust can sometimes be justified anyway (it
does so happen that revitalisation may become
a frontline of gentrification and displacement of
former residents from their ‘backyards’).

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA
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Polish urban backyards — especially those away
from the centre — still often fall into ruin. After
all, it is still strictly within the city centres that
the socio-political and cultural life of Polish cities is concentrated. It is also mainly within the
historical city centre that systematic and consistent revitalisation of existing buildings takes
place.

the city being implemented in Wrocław. Not
many parts of the Old Town still need repair, reconstruction or development; in the Środmieście
district, amongst many others, there is an ongoing renovation of the famous ‘Manhattan’ area.
In just one year an impressive revitalisation of
Wrocław's Floodway System was implemented.
What is more, in recent years enormous resources and a lot of effort was involved in making
Nadodrze an attractive district of trendy cafes
and restaurants, art galleries, craft and activity of
third sector organisations. Slowly efforts which
lead to the disenchantment and revitalisation of
Przedmieście Oławskie — Wrocław's most notorious district commonly called the ‘Triangle’ (seriously harmed by the flood of 1997) — are also
becoming a reality.

wrocław — backyard door
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‘Wrocław — Backyard Door’ is one of the widest and most socially engaged projects under
the European Capital of Culture Wrocław 2016.
Its basic assumptions can be reduced to a few
key concepts: participation, negotiation, co-determination, and co-operation. The ‘backyard’
involves dozens of artistic interventions scattered around the city, primarily in neglected areas, often forgotten and deteriorating — in the
backyards of districts and neighbourhoods such
as Ołbin, Gaj, Przedmieście Oławskie, Huby, and
Kozanów.

It is precisely the passive vs active agency that
seems to be the key here. Residents, citizens (at
least the majority of them) regardless of education or social and economic status want to feel
that they are part of processes that affect their
daily lives or their surroundings. When this need
is not realised, a sense of loss, frustration or resignation surfaces.
Various initiatives, entities or actions of individuals who are closely connected to the places
(‘backyard’), and their inhabitants can serve as
an answer to these needs. Individuals for whom
cooperation, creating opportunities and above
all the residents' needs are fundamental to
their work. This is the strategy that ‘Wrocław —
Backyard Door’ represents. It does not use one
worked out scheme, but includes a whole range
of artistic and animation tools that are adapted
to the existing situation. However, the basic
premise here is a process of consulting and negotiating, through which residents speak out
on the subject of their immediate environment,
as a result of which they begin to feel responsible for it. By agreeing with or entering into
a polemic with the artist and animator, they become an active participant in the production
of the ‘work of art’, and in some cases its living
material.
The abovementioned backyard located at
Hubska 58 is a living example of the tangible
effects of this kind of socio-artistic strategy.
Residents of the lonesome building will probably gain a chance to redeem these municipal
apartments through purchase. Thanks to the
joint effort of the residents which resulted in

a beautiful garden, the small plot of land right
next to Hubska 58 will not be sold to a housing
developer. This is a small but important victory,
but also proof that commitment and cooperation can make a difference. And that art in public spaces can have a direct impact on social and
political decisions.

Natalia
Romaszkan
bartosz
zubik

Wyjdź
na podwórko!
come out to

Nie chcemy, by nasza praca spotkała się z odrzuceniem. Takie podejście implikuje konieczność
budowania współpracy opartej na szacunku i zaufaniu pomiędzy wszystkimi partnerami projektu
w imię wspólnego celu i wspólnego dobra.

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

Zdajemy sobie przy tym sprawę, że kierujemy
akcje artystyczne do przestrzeni, które wymagają poważnych inwestycji i nasza aktywność nie
zmieni problemów z chodnikiem, śmietnikiem
czy zniszczonym placem zabaw. Nie mamy funduszy na inwestycje i rewitalizację, ale nie to jest
naszym zadaniem.

wrocław — backyard door
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Wszystkie działania są realizowane z myślą
o mieszkańcach podwórek. Jak pokazują dotychczas podjęte akcje, zaangażowanie mieszkańców
jest duże i wszystkie spotkania, pikniki, warsztaty
i otwarcia inicjujące lub podsumowujące działania na podwórkach cieszą się zainteresowaniem
lokalnych społeczności. Wciąż jednak mniejszym
niż byśmy chcieli, dlatego cały czas pracujemy
nad metodami kontaktów i możliwościami zaangażowania mieszkańców.
Każde działanie artystyczne realizowane w ramach projektu to wynik współpracy miejskiej
instytucji kultury, twórcy, organizacji pozarządowych, mieszkańców i urzędników.

Niemałym wyzwaniem jest znalezienie porozumienia pomiędzy oczekiwaniami, możliwościami
i koncepcjami, jakie mają artyści, mieszkańcy
i zaangażowane instytucje, w tym także my —
jako organizatorzy i koordynatorzy wszystkich
działań w ramach projektu “Wrocław — wejście
od podwórza”.
Działania artystów w przestrzeni podwórek,
w miejscach nie do końca publicznych, ale też
nie w pełni prywatnych, wymagają zaangażowania wszystkich grup odpowiedzialnych za daną
przestrzeń i z niej korzystających. Czy to jest
w ogóle możliwe?

19
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Artyści działający w przestrzeni podwórek,
współpracujący z mieszkańcami i angażujący ich
do udziału we wspólnych działaniach — to podstawowe założenia projektu „Wrocław — wejście od podwórza”. Projektu, w ramach którego
zrywamy z utartym schematem prezentowania działań artystycznych. Zwykle odbywa się
ono w muzeach, galeriach i centrach sztuki, natomiast w ramach działania „Wrocław — wejście od podwórza” wychodzimy mieszkańcom
naprzeciw i spotykamy się z nimi w przestrzeniach, które są im bliskie i które dobrze znają,
czyli na ich własnych podwórkach. Istotne jest
miejsce, ale także fakt bezpośredniego kontaktu
artystów z mieszkańcami i interakcje pomiędzy
nimi. Z tego spotkania wynikają efemeryczne
działania pozostające przede wszystkim w pamięci mieszkańców albo całe budowle, które
są namacalnym dowodem podjętych wspólnie
wysiłków.

Uważamy, że tylko przez uświadamianie możliwości, jakie daje praca ze wspólnym celem i obserwowanie jej efektów, można obudzić potencjał
tkwiący w konkretnych grupach i poszczególnych jednostkach dotychczas nieaktywnych
na polu miejskich, czy raczej podwórkowych,
działań.

Pomysły artystów na działania są bardzo różne.
Stanowią odpowiedź na zaobserwowane problemy społeczne, architektoniczne czy urbanistyczne, kierują uwagę na braki, marzenia, plany
i potrzeby. Każdy z projektów wymaga innej logistyki pracy i innego procesu produkcyjnego —
nie po każdym z działań pozostał namacalny
efekt, ale każdy w jakiś sposób zaistniał w przestrzeni, dla której powstał. Wszystkie spełniły też
nasze najważniejsze założenie — doprowadziły
do spotkania mieszkańców ze sobą nawzajem,
z artystami, na współdzielonej przestrzeni oraz
do rozmowy i współpracy w celu wypracowania
wartości dodanej dla mniejszych i większych społeczności sąsiedzkich.

Each artistic undertaking implemented under the
project is the result of cooperation between the
municipal cultural institution, artists, NGO s, residents, and officials.
It is no small challenge to reconcile the expectations, capabilities and preconceptions of each

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA
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All activities are carried out with a focus on the
residents of the tenement housing. As can be
seen from the projects that have already been
carried out, the residents demonstrated considerable interest, and all the meetings, picnics,
workshops and openings (that initiated or summarised the projects) have managed to capture
the attention of local communities. Still, there
is room for improvement, and therefore we are
constantly working on new ways to contact and
engage the residents.

group; the artists, residents and all other institutions involved, including us, as the organiser and
coordinator of all activities within the project.
The actions of artists in these backyards — places
not entirely public, but not fully private either —
require the involvement of all groups that actively use and are responsible for a particular
area. We may ask ourselves whether that is even
possible. We do not wish for our work to be met
with rejection. Such an approach implies a need
to build cooperation based on respect and trust
between all those involved, a need for action
in the name of common purpose and common
good.
We do at the same time recognise that we are
placing our artistic activities into spaces that require significant investments, and our activities
will not improve the state of the pavement, the
dustbin or a destroyed playground. We do not
have funds for revitalisation, however, renovation is not our purpose.
We believe that the potential of specific groups
or individuals — otherwise inactive in the field
of urban, or rather backyard activities — can
only be awakened through raising their awareness and observation of opportunities offered by
communal endeavours.

wrocław — backyard door
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Artists working within the space of the backyards,
working with the residents and engaging them
in joint activities — these are the basic assumptions of the ‘Wrocław — Backyard Door’ project. This is a project which breaks free from the
usual constraints and requirements placed upon
artistic activities. Artistic endeavours customarily take place in museums, galleries and art centres. Under ‘Wrocław — Backyard Door’ artists
go out to meet the residents in areas that are familiar to them — their own backyards. The place
itself is important, but what is also crucial is the
direct contact between the artists and the residents. What arises from these meetings are not
only ephemeral activities that remain primarily in
the residents' memories, but also entire buildings
that are tangible evidence of joint efforts.

However diversified, the ideas for these artistic realisations are all a response to the observed
social architectural and urban planning problems.
They point at shortcomings, dreams, plans and
needs. Each project requires a different logistic approach and production process. Not every

project has left a tangible trace, however each
one somehow came to life in the area for which
it was created. Most importantly, all endeavours fulfilled the greatest objective — they led to
residents meeting each other and the artists, to
discussions and co-operation, and most certainly
added positive value to both smaller and larger
neighbourhood communities.
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Podczas pierwszych dni pracy pukałyśmy
do wszystkich mieszkań przy podwórku,
zapraszając mieszkańców na spotkanie
z jeżem. Reakcje były różne, rzadko negatywne, raczej niedowierzające i zachowawcze, chociaż kilka osób od razu
zadeklarowało chęć pomocy w organizowaniu warsztatów. Dorośli jednak raczej
pozostali obserwatorami zwierzęcia.
Dopiero po kilku tygodniach ludzie uwierzyli, że ta zabawka faktycznie jest dla nich,
bezinteresownie i regularnie. Stali fani

29

Po mojej pierwszej wizycie na wrocławskim „trójkącie bermudzkim” pomyślałam,
że gdyby scharakteryzować to miejsce
i ludzi cechami konkretnego zwierzęcia, to najbardziej przypominałoby mi
jeża. Z pozoru sympatyczny, ale jak tylko
zbliża się jakiś obcy, to wyciąga w obronie
kolce i trzeba się napracować, żeby zdobyć
jego zaufanie. Uszyłam zatem jeża w wersji 7-metrowej, z którym każdy mógł się
bawić i którego mógł przytulać. Jeż miał
być pretekstem do wyciągnięcia ludzi na
podwórko, do rozmów i snucia wspólnych
planów.

Czasami piszemy do siebie, ja wysyłam
im pocztówki, oni mi wiadomości na
Facebooku. Pojawił się plan kolejnych
wspólnych zabaw, który będziemy starali
się zrealizować już razem w kolejnym roku.

° ° iza
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#piknik, #spotkanie
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jeża gromadzili się przy bramie i wypatrywali, kiedy się pojawimy. Pomagali nam
składać kolce, roznosili sąsiadom ulotki
i plakaty z planem warsztatów na kolejne
dni. Wspólnie szyliśmy małe jeże, oglądaliśmy filmy, ozdabialiśmy go pomponami.
Z czasem dzieci nie tylko zaczęły podjadać
nasze ciastka, ale również częstowałyć nas
swoimi czipsami i lodami koloryzującymi
usta. Wspólnie zabraliśmy jeża na spacer
po okolicy, witaliśmy się z każdym napotkanym przechodniem, ktoś nawet z rozbawieniem zrzucił nam z balkonu cukierki.
Na koniec zadomowiliśmy jeża w jednej z kamienic, wpychając kolce i głowę
w okna różnych mieszkań. Jeż pojawiał się
na „trójkącie” tylko w wakacje, kiedy więc
przyszedł czas pożegnania, każdy mógł
napisać do niego list. Jak już wsiadałam
do samochodu, podszedł do mnie jeden
z nastolatków, który często zakłócał prace
i krzyczał, że to obciach bawić się z jeżem,
chociaż pojawiał się na spotkaniach regularnie. Ten chłopak wręczył mi „sekretny
list” i kazał obiecać, że nie powiem o tym
żadnemu z jego kolegów. Na „trójkącie”
zabawa w „sekrety” jest bardzo popularna.
W liście były słowa: „Kocham Cię, jeżu”.

they could mingle and creatively interact within the communal space of their
backyard.

‘secrets’ were a very popular thing in that
neighbourhood. The letter said ‘I love you
hedgehog’.

During the first days of work — together
with volunteers — we would knock on
all the doors of nearby apartments and
invite the residents for a meeting with
the hedgehog. Their reactions were
different, but rarely negative, rather
incredulous and cautious, although several people did at once declare their
support in organising the workshop.
Nevertheless, the majority of the adults
remained observers of the animal.

Sometimes we write to each other. I send
the kids postcards, they message me on
Facebook. Recently, a plan for future
games and activities has come up. We will
try to make it happen next year.

Only a few weeks later did people start
to believe that this toy is actually there
for them, on a regular basis and with no
strings attached. The biggest hedgehog fans would gather at the gate and
wait for us to come. They would help us
attach the spikes on the torso and spread
leaflets and posters to the neighbours
so we could plan workshops for the
oncoming days. Together we sewed small
hedgehogs, watched films and decorated
the hedgehog with pompoms. Over time,
the kids not only snacked on our cakes,
but also shared their owns crisps and
mouth-colouring ice-creams. Together
we took the hedgehog for a walk around
the area, greeting every encountered
passer-by. Some amused onlookers even
dropped candy on us from their window.

rutkowska

After my first visit to the infamous
Wrocław district called ‘the Bermuda
Triangle’, I thought that if I were to characterise this place and its people by comparing them to an animal, that animal
would be a hedgehog. It seems nice at
first sight, but as soon as you approach
it, it spikes up its bristles. It takes time
and effort to gain its trust. So I made
a 7-metres tall hedgehog, one that everyone could cuddle and play with. This
hedgehog was supposed to be a pretext
to draw people out of their homes, so

At the end we domesticated the hedgehog by stuffing its spikes and head into
the windows of various apartments. The
animal appeared on the ‘Triangle’ during the summer holidays, so when it was
time to say goodbye we told everyone
that they could write him a letter. As
I was almost driving off in my car one
of the teenagers came up to me and
handed me a ‘secret letter'. He was one
of the kids who would often interrupt
our work and shout that it is embarrassing to play with the hedgehog, while still
showing up at the meetings regularly.
He asked me to promise that I won't tell
any of his friends about the letter. Such
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Nieskończony
zielony
The Infinite Green
Autor | Author

Adam Kalinowski
Data | date
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Obiekt wytwarza mikroklimat odczuwalny
zwłaszcza w obu zawiniętych częściach,
w które widz może wchodzić. Wewnątrz
nich panuje niższa temperatura i wyższa
wilgotność niż na zewnątrz obiektu. Z biegiem czasu, gdy rośliny będą się rozrastały,
trzeba będzie zmagać się z ograniczeniami
konstrukcji (prześwity pomiędzy warstwami
wynoszą od 32 do 37 cm). Wówczas rośliny
wypełnią przestrzenie pomiędzy warstwami
i w ten sposób niejako je uszczelnią.
Dodatkowym elementem są różne kolory
roślin, które są nasadzane od górnego poziomu rzeźby według następującego klucza:

33

„Nieskończony zielony” jest przykładem
„zielonej rzeźby”, która stanowi połączenie
metalowo-drewnianej konstrukcji, gleby
oraz roślinności. Rzeźba nawiązuje do graficznego symbolu nieskończoności — szczególnie wtedy, gdy jest obserwowana z lotu
ptaka. W obiekcie o łącznej powierzchni
110 m² na siedmiu poziomach posadzono
ponad 2,5 tys. roślin z około 100 gatunków
należących do rodziny bylin. Są to rośliny
całoroczne, w naszej sferze klimatycznej
znane z łąk i pól.

Projekt stawia sobie kilka celów:
• artystyczny
• społeczny — projekt jest zlokalizowany
na wrocławskim osiedlu Ołbin o zabudowie
z przełomu xix /xx wieku, o której wszyscy wrocławianie mówią, że jest „trudna”
z powodów społecznych. Był to obszar relatywnie niezniszczony podczas ii wojny
światowej, natomiast dzisiaj jest dosyć zaniedbany. Nade wszystko zapuszczone są
podwórka, nieraz bardzo obszerne, znajdujące się pomiędzy kamienicami. Projekt ma
być katalizatorem zmian na jednym z nich,
znajdującym się przy ul. Barlickiego 40.
• poznawczo - praktyczny — podczas trwania projektu, wraz z Politechniką
Poznańską, zbieramy dane temperatury
i wilgotności wewnątrz obiektu w relacji
do otoczenia. Celem jest potwierdzenie
tezy, że wewnątrz tego typu konstrukcji
można osiągnąć temperaturę niższą o kilka
stopni niż na zewnątrz i wyższą wilgotność
w stosunku do otoczenia. Może stać się to
przyczynkiem do projektu stricte technologicznego z zakresu lekkiego budownictwa,
które mogłoby być dedykowane dla klimatu ultragorącego o niskiej wilgotności.
Wymiary: 1000 × 350 × 500 cm
Materiały: stal, sklejka liściasta, ziemia,
rośliny, układ nawadniający

° °adam
wrocław — backyard door
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żółty, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, biały i zielony na poziomach najniższych, przede wszystkim w wewnętrznych
warstwach obiektu. W projekcie zastosowano moje autorskie rozwiązanie konstrukcyjne o nazwie „Zielona ściana” testowane
latem 2014 r. w Ogrodzie Botanicznym
uam w Poznaniu razem z Wydziałem
Biologii uam i Politechniką Poznańską.

kalinowski

‘The Infinite Green’ is an example of
a ‘green sculpture’, which is a combination
of metal, wooden structure, soil and vegetation. The sculpture refers to the graphical symbol of infinity, especially when seen
from an aerial perspective. More than

2,500 plants that belong to roughly 100
different species of perennials have been
planted on this object which covers a total
area of 110 m² and goes up 7 levels. All
plants are year-round bloomers and can
also be found in the fields and meadows
that are typical to our climate zone.
The sculpture is designed to create
a microclimate, especially noticeable in
its two bulged parts, both of which can be
entered by the viewer. Once inside, the
viewer can experience a lower temperature and higher humidity than outside the
building. As clearances between the layers
of the object range from 32 to 37 cm, the
plants will have to overcome the physical restraints of the construction. As the
plants continue to grow, they will eventually fill the spaces between the layers at
the same time sealing the sculpture.
An additional feature of this sculpture is
the layering of different colours of plants
that — as seen from top to bottom — goes
by the following key: yellow, red, pink, purple, blue, white, and green at the lowest
levels. This construction was implemented
according to my original ‘Green Wall’
design system, which was tested in the
summer of 2014 at the Botanical Garden
of Adam Mickiewicz University together
with the Adam Mickiewicz University
Department of Biology and Poznań
University of Technology.
The project has several goals:
• artistic
• social — the project is located in the
heart of Wrocław's Ołbin district, which
is characteristic for its late XIX/XX century architecture. Many of Wrocław citizens say that the area is socially ‘difficult’.
During World War II the district remained
relatively undamaged, however today it is
largely neglected. The areas which remain
in the worst state are the — often very
large — backyards enclosed in the back of
the tenement housing districts. This project is supposed to be a catalyst for change
at one such backyard located at number
40, Barlickiego Street.

• practical – cognitive — the microclimate inside the sculpture will be under
continuous observation, and research will
be done with the help of Poznań University
of Technology. Data on temperature and
humidity and their changes in relation to
the existing conditions of the outside environment will be collected throughout
the project. The purpose of this research
is to support the argument that — comparing to the outside — within this type
of design lower temperature by several degrees and higher humidity can be
achieved. Additionally, this project might
at some point in the future serve as a contribution for research done in the field of
lightweight construction. It may provide
technical solutions to issues with maintaining vegetation in environments that are
characteristic of an ultra-hot climate with
low humidity.
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Kolekcja
The Collection
Autor | Author

Kamila Szejnoch,
Krzysztof Żwirblis
Data | date

#installation, #activity,
#workshop

#wystawa, #działanie,
#warsztat
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lipiec–grudzień
July–December
2015

Istotą projektu „Kolekcja” było nawiązanie
kontaktu oraz próba „wymiany” pomiędzy
Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu
a mieszkańcami sąsiednich kamienic.
Pierwszym etapem była wystawa w muzeum złożona z przedmiotów wypożyczonych od mieszkańców oraz właścicieli
pobliskiej apteki, cukierni i kwiaciarni. To
wybór gromadzonych specjalnie lub przypadkowo archiwaliów, pamiątek, fotografii
rodzinnych oraz efektów własnych kreatywnych zainteresowań.
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Na wystawie można było znaleźć kolorowane odlewy z oryginalnych form piernikarskich wykonane podczas warsztatów
z miejscowymi dziećmi, ale również współczesną silikonową formę w kształcie głowy
Myszki Miki, chleb weselny czy przechowywane w rodzinie formy do pieczenia świątecznych baranów lub zajęcy. Ciekawie
zderzały ze sobą tradycję i współczesność
eksponaty przekazane przez aptekę „Pod
Słońcem”: druki reklamowe z początku xx
wieku, które zostały znalezione podczas
sprzątania po powodzi oraz wybór z kolekcji wstydliwych zamówień. Osobny zbiór

„Kolekcja” jest próbą wymiany między
Muzeum Etnograficznym i okolicą, podejścia zarówno do podwórka jak i do
współczesnych przedmiotów jak do żywej etnografii, a jednocześnie jest też zabawą kulturą materialną przeszłości i tą
współczesną.

° ° kamila
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Drugim krokiem, a zarazem kierunkiem
projektu, było przeniesienie wybranych
motywów figuralnych, pochodzących z muzealnej kolekcji form piernikarskich, na
ściany sąsiedniego zaniedbanego podwórka.
Galeria przeskalowanych grafik, przerysowanych z okolicznościowych pierników, ma
zwracać uwagę na przekaz płynący z przeszłości, który ma swoją kontynuację w innych, czasami zwulgaryzowanych formach
współczesnych. Warto dodać, że kunszt
rzeźbionych w drewnie form piekarniczych
świadczy o dużym znaczeniu tego rzemiosła w historii Dolnego Śląska, przy czym
większość kształtów miała znaczenie symboliczne. Pierniki bywały podarunkiem komunikującym określone treści.
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stanowiły autorskie dzieła: obrazy, patchworki czy zdjęcia wykonane przez mieszkańców, które można było zobaczyć także
w ich naturalnym kontekście podczas pokazu slajdów.

szejnoch i krzysztof żwirblis

The first stage of this process was creating
an exhibition at the museum, which would
display various physical objects borrowed
from the residents of the neighbourhood as
well as owners of local pharmacies, pastry
shops and florists. The collection presented
a selection of archives, memorabilia, family photographs, as well as results of other
creative interests — all collected intentionally or per chance.
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The essence of ‘The Collection’ project was
to enable the process of communication
and exchange between the Ethnographic
Museum in Wrocław and the residents of
the neighbourhood.

The centrepiece of the exhibition were colouring casts for gingerbread molds made
during a workshop with local children.
However, one could also find rarities such
as a modern silicone mould in the shape of
Mickey Mouse's head, a wedding bread or
casseroles used for baking Christmas rams
and hares that have been long kept in the
family. Tradition and modernity juxtaposed
against one another in the exhibits brought
in by the ‘Pod Słońcem’ pharmacy where
curiosities such as printed advertising from
the early XX century, discovered during
the clean-up after the 1997 flood, and even
a collection of embarrassing orders could
be found. Paintings, quilts and photos
made by the residents themselves, could
also be seen in their natural context during
a separate slide show at the museum.
The second stage, and at the same time
a different direction for the project, was
transferring some figural motifs from
the museum's collection of gingerbread
moulds to the walls adjacent to the backyard. A gallery of resized graphics, inspired
by the traditional gingerbread moulds, was
a form of commentary on sometimes vulgarised modern-time forms of inscriptions and graffiti. It is worth mentioning
that the artistry of carved wooden baking
forms depicts the traditional importance
of this craft in historical Lower Silesia.
Traditionally gingerbreads served as a gift
for communicating specific content, where
the majority of shapes were of symbolic
significance.
‘The Collection’ is an attempt at a cultural exchange between the Ethnographic
Museum and its surroundings. It is also
an invitation to approach contemporary
objects as if they were living ethnography,
while still being a fun attempt at exploring
the culture of the past and the present.

° ° kamila
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Pracownia przy
Komuny
Paryskiej 45
Komuny Paryskiej
45 Workshop

Pracownia artystyczno-kulturalno-społeczna
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Artistic, Cultural and Social
Workshop

Komuny Paryskiej 45

Komuny Paryskiej 45

Pracownia powstała w pustostanie udostępnionym nam przez Urząd Miejski
Wrocławia. Celem nowej przestrzeni jest
aktywizacja społeczności lokalnej poprzez
działania warsztatowe, spotkania czy kameralne wystawy.

This workshop was established in empty
premises made available to us by the City
Council. The aim of this new space was the
activation of the local community through
various activities, such as workshops, meetings or intimate exhibitions.

Jest to miejsce przeznaczone do wymiany
doświadczeń pomiędzy lokalną społecznością, artystą a zaproszonymi gośćmi. To
małe eksperymentalne laboratorium szeroko pojętej kultury, skupione na integracji
lokalnej społeczności oraz podejmowaniu,
poprzez sztukę, kolejnych prób przemiany
rzeczywistości na Przedmieściu Oławskim.

It was a place designed for exchange of
experience between the local community,
artists and invited guests. In the broadterm — it was a small experimental laboratory of culture. It was focused on the
integration of the local community as well as
on making attempts to transform the reality of the Przedmieście Oławskie district
through artistic activity.

Data | date

#lab, #exhibition,
#activity, #workshop

#pracownia, #wystawa,
#działanie, #warsztat
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październik–grudzień
October–December
2015
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Program działań został wybrany spośród
zgłoszeń otwartego naboru dla twórców
z Dolnego Śląska. W ramach konkursu artyści składali swoje projekty opisujące
zaplanowane działania dla mieszkańców
podwórka przylegającego do pracowni
oraz całego Przedmieścia Oławskiego.
Artystka wybrana przez mieszkańców to
Natalia Gołubowska, która pracowała przy
Komuny Paryskiej 45 od października do
grudnia 2015 roku. W czasie pracy realizowała autorski projekt „Odczarować trójkąt”.
Natalia przeprowadziła kilkanaście spotkań
i warsztatów z sąsiadami, a efektem jej
działań będzie osiedlowy zin (rodzaj nieprofesjonalnego pisma) dokumentujący życie
ludzi, codzienne sytuacje, historie i emocje ważne dla mieszkańców Przedmieścia
Oławskiego.
Koordynatorami pracowni są Kamila
Wolszczak i Krzysztof Bryła.

wrocław — backyard door

Kamila Wolszczak,
natalia gołubowska,
Krzysztof Bryła
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Autor | Author

This action programme was chosen from
amongst various entries in an open call for
artists from Lower Silesia. Artists came forward with different projects, all of which proposed prepared visions of activities for the
residents of the housing adjacent to the lab,
but also of the whole Przedmieście Oławskie
district. The artist chosen by the residents
was Natalia Gołubowska who actively participated in artistic activities from October
until December 2015. During that time, she
led through more than ten meetings with the
neighbours. The outcome of these activities was documented in a neighbourhood
zine (a type of a semi-professional magazine),
where the everyday life, stories and emotions that are important for the inhabitants
of Przedmieście Oławskie were discussed.
The coordinators of the workshop were
Kamila Wolszczak and Krzysztof Bryła.
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Miejski ogród przy
ulicach Ptasiej
i Krętej
The Urban Botanical
Garden
Autor | Author

MAJA ZABOKRZYCKA,
AGNIESZKA BOCHEŃSKA,
TOMASZ BOJĘĆ
Data | date
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…to nie wymysł projektantów, tylko element
zastany na podwórku. Napis znaleziony podczas naszej pierwszej wizyty na podwórku na
małej tabliczce.
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Ogród botaniczny mieszkańców…

To właśnie to hasło stało się inspiracją dla
naszego ogrodu miejskiego stworzonego
na podwórku między ulicami Słowiańską,
Ołbińską i Krętą.
Pierwszym etapem projektowania ogrodu
były rozmowy z mieszkańcami — pogawędki
przy piknikowym stole z ciastkami, naturalne, sąsiedzkie, niewymuszone. Zaskoczyła
nas liczba osób, które przyszły na spotkanie. Przez dwie godziny spotkaliśmy prawie
30 osób. Mieszkańcy prosili o więcej zieleni.
Takiej, która pięłaby się po murach zasłaniając brzydkie napisy, łuszczący się tynk
i dziecinne malunki panów, którzy dobiegają czterdziestki. Ważne było wygospodarowanie miejsca do zabaw i gier — zwłaszcza
dla dzieci i autorów malowideł ściennych
sprzed lat, lubiących pograć w nogę i kosza.
Rodzice apelowali o wyraźne oddzielenie
stref do parkowania i rekreacji.
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#installation, #picnic,
# meeting

#instalacja, #piknik,
#spotkanie
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czerwiec–grudzień
June–December
2015

Nie brakowało też narzekania na psie kupy,
dokarmianie gołębi, sąsiadów pijących alkohol, egipskie ciemności wieczorową porą.
Jedna ze starszych pań chciała na podwórku
postawić miniposterunek policji, gdyż uważała, że tylko to zakończyłoby nocne hałasy.
Najważniejszy jednak okazał się charakter
i klimat podwórka. Prawdziwie śródmiejskiego, gdzie panują pewne niepisane zasady. Wszyscy sąsiedzi doskonale się znają,
dzieciaki wychowują się same, budując „widoczki” i bawiąc się w sklep, który handluje
kamykami, kwiatkami i listkami. Starsze
opiekują się małą „Lalą”, kiedy mama do
późnych godzin jest w pracy. Jest też gospodarz — pan Adrian. Prowadzi firmę budowlaną, dogląda porządku na podwórku,
posadził drzewa i krzewy z własnej inicjatywy. Tak jak inna mieszkanka, laureatka
nagrody dla najlepszego motorniczego we
Wrocławiu, pani „tramwajarka”, która z sąsiadkami zrobiła własny miniogródek z wybujałymi malwami i szpalerem cisów.
Z architektem Tomkiem Bojęciem i architektem krajobrazu Agnieszką Bocheńską
zdecydowaliśmy się wykorzystać ogrodniczy potencjał drzemiący w mieszkańcach.
Zaczęliśmy likwidować miejsca postojowe,
zastawiając je samodzielnie skonstruowanymi ławkami z donicami. Dookoła placu zabaw pojawił się grabowy żywopłot, którego
celem było wzmocnienie i podniesienie estetyki wiecznie dewastowanego ogrodzenia.
Brzydkie mury, oficyny i ściany oddzielające
podwórko od straży pożarnej porastać będzie wzrastający winobluszcz. Rośliny zostały dobrane w taki sposób, aby jak najlepiej
wyglądały przez cały rok, były odporne na
ekstremalne warunki. Fragment pustego
placu „rekreacyjnego” za placem zabaw został utwardzony, a nad nim umieszczono kosz
do gry. Całości dopełnia minimalistyczny
w formie mural autorstwa Patryka Stolarza.
Znalazły się tam małe instalacje, gry i zabawy
nie tylko dla dzieci. Ważny był dobór kolorów
na podwórku — nawiązują one do barw Śląska
Wrocław, bo większa część mieszkańców podwórka to kibice. Chcieliśmy by nasza interwencja była jak najbardziej trwała, dlatego
musieliśmy zdecydować się na kompromisy.

Niemal wszystkie narzędzia — taczki, wkrętarki, młotki i tym podobne — udostępnili
nam mieszkańcy.

The Urban Botanical Garden…
…was not some designer's idea, but an
inscription we encountered at one of the
backyards, during our first visit.
This inscription became an inspiration for
creating the urban garden which came to
life at the junction of Słowiańska, Ołbińska
and Kręta Streets in Wrocław.
The first stage of the design process were
picnic table meetings with the residents of
the neighbourhood, abundant with cookies and genuine neighbourly conversation.
We were surprised by the number of people who attended these meetings. Almost
30 people came by during the mere two
hours that we spent there. Generally, the
residents asked for more greenery — especially the kind that would climb the building walls covering unsightly inscriptions,
peeling plaster or old childish paintings of
the now 40-year-olds. Another prevailing wish was a children's playground and
a sports field for the same now 40-yearold soccer enthusiasts. The parents also
called for a clear separation between recreational and parking space.
There were also complaints about the presence of dog pooh, feeding pigeons, excessive drinking, as well as inadequate lighting
during the pitch black evenings. One of
the older ladies claimed that only a minipolice station installed in the middle of the
backyard would keep the neighbourhood in
peace during the night.
However, what stood out the most was the
character and the atmosphere of the backyard. A truly inner city one, with its own
unwritten rules, where everyone knows
each other and kids still spend most their
time outside, basically raising each other
up. They would play all day pretending to

sell colourful stones, leaves or flowers in
their own shops, or making little mosaics
out of them. The older kids would take care
of the smallest girl, ‘Doll’, whenever her
mother had to work late. There was also the
caretaker — Adrian. He owns a construction company, but also tends to any maintenance of the backyard. He even planted
some trees and shrubs there, as did another
resident, the winner of the award for best
tram driver in Wrocław, the ‘Tram Lady’.
Together with some others neighbours she
made a mini-garden with luxuriant mallows
and a row of yews.
Together with architect Tomek Bojęć
and the landscape architect Agnieszka
Bocheńska we decided to use the undiscovered botanical potential of the residents. We began by eliminating some of
the parking spaces and substituting them
with diy benches and flower pots. We
planted a hornbeam hedge, which served
as a separation of the playground, as well
as an improvement of the aesthetics of
the continuously devastated fence. Ugly
walls, outbuildings and walls that separate
the backyard from the fire brigade building will eventually be covered by a creeper.
Because all plants were chosen to be resistant to extreme weather conditions the
garden is designed to look its best all-year
round.
A fragment of the empty ‘recreational’
space was hardened, and turned into a basketball court. There were also smaller installations, fun and games not only for children.
A minimalistic mural by artist Patryk Stolarz
served as a complementary touch to the
whole project. The choice of colours in the
backyard is also of great importance — it
refers to the hues of Wrocław's football
team (Śląsk Wrocław), as the majority of
the inhabitants of the backyard were great
fans. We wanted to ensure our projects longevity so we compromised with the residents whenever possible.
Almost all tools: wheelbarrows, screwdrivers, hammers and the like, were provided to
us by the residents.
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Mijamy się
In Passing
Autor | Author

Dominik Lejman
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W bezosobowych blokowiskach mijamy
się. Codziennie. Bez bliższego kontaktu.
Bez refleksji na temat drugiego człowieka,
zazwyczaj sprowadzając większość relacji
z sąsiadem do dyskusji na temat blokowania
miejsca parkingowego. Czy zmiana optyki,
perspektywy spojrzenia na lokalną społeczność, przyjrzenie się jej jak projekcji z lotu
ptaka, może wpłynąć na naszą świadomość
tworzenia wspólnoty, która przypomina unikalny ornament?
Realizacja „Mijamy się” przez cztery tygodnie wykorzystywała nagrania mijających
się, spacerujących mieszkańców blokowiska w okolicy ul. Krynickiej. Nagrane w ciągu
dnia, w osobnych sekwencjach, wyabstrahowane sylwetki mieszkańców spotykały się
w negatywowych projekcjach, wypełniając
światłem przestrzenie na ziemi pomiędzy
blokami. Dzięki udostępnieniu przez mieszkańców dwóch balkonów przy ul. Krynickiej
54 i Krynickiej 80, trzy projekcje site-specific
scaliły w jednym spektaklu miejsca codziennych spacerów mieszkańców osiedla Gaj.

In countless impersonal neighbourhoods we walk past each other on a daily
basis. Without ever interacting or taking a moment to think about the people we pass. We reduce our encounters
with them to such trivia as arguing about
a parking space. Can a change of optics,
perspective on the local community — as
if to be seen from the sky — affect the
way we build our communities?
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#projection, # meeting

#projekcja, #spotkanie
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październik–listopad
October–November
2015

Balkony i okna budynków okalające podwórko — stanowiące ekrany projekcji — stworzyły idealny amfiteatr-widownię,
z której mieszkańcy mogli z dystansu, w abstrakcyjny sposób, przyjrzeć się własnym, codziennym rytuałom.
W trakcie kolejnych wieczorów liczba mijających się postaci rosła, osiągając kulminację
podczas spektakularnego finiszu — totalnego „spotkania” mieszkańców ostatniej
nocy projekcji 19 listopada 2015 roku.

°°

dominik lejman

The ‘In Passing’ project used visual
recordings of people strolling around
or passing each other around Krynicka
Street. The films of scattered silhouettes
were recorded all throughout the day.
Then — at night — they met in negative
projections, filling the space of the lawn
in front of the block housing. With the
help of the residents of two apartments
and the use of their balconies, three sitespecific projections merged the strollers
of Gaj into one performance.
The balconies and windows of buildings
that served as projection screens created
a perfect theatre-auditorium, which enabled the residents to look — in a distant
and abstract way — at their own everyday rituals.

wrocław — backyard door

Data | date

Over the next couple of evenings the
number of silhouettes ‘in passing’ kept
increasing, eventually leading up to
a spectacular finish — a total ‘meeting’ of
the images during the last night of projections on the 19th of November 2015.

° ° dominik

lejman
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Lissa. Historie
z podwórka
Lissa. Stories from
the Backyard
Autor | Author

Daniel Brożek
Data | date
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Leśnicę znają we Wrocławiu wszyscy, wiedzą, że jest tam zamek, wielki park, wiedzą
o korkach i słabej komunikacji z centrum
Wrocławia. Agnieszka Kłos (leśniczanka)
wraz z Danielem Brożkiem postanowili zastanowić się nad tożsamością tej części
miasta poprzez zbadanie lokalnych podwórkowych historii. Zależało im na tym, by
pokazać, a właściwie usłyszeć, Leśnicę z zupełnie innej strony i by o swoim osiedlu opowiedzieli mieszkańcy. Nie tylko słowami, ale
także dźwiękami, które stanowią o charakterze miejsca i jego atmosferze.
Zbieranie historii od mieszkańców odbyło się
w ramach dwuetapowych warsztatów z realizacji słuchowisk i nagrań terenowych. W ich
trakcie powstały słuchowiska opowiadające
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Leśnica to osiedle oddalone od centrum
miasta, właściwie niedawno włączone w granice Wrocławia. Wciąż zachowało układ
małego urokliwego miasteczka. Niestety,
na razie przechodzi przez nie jedna z najważniejszych dróg dojazdowych do miasta. Wśród niskich kamieniczek i okazałego
zamku tłoczą się codziennie dziesiątki samochodów i tirów.

Pierwszy etap warsztatów przygotowany został przez Pracownię Badań
Pejzażu Dźwiękowego prowadzoną
przez doktora Roberta Losiaka przy
Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego. W trakcie drugiej części warsztatów pisarka i krytyczka sztuki
Agnieszka Kłos wspólnie z uczestnikami
opracowała scenariusze i nagrania do słuchowisk opowiadających historie wybranych leśnickich podwórek. Nad całością
projektu czuwał Daniel Brożek.

Leśnica is a suburb of Wrocław located
far from the city centre, only recently
included as part of the city of Wrocław.
It has still retained most of the architectural distribution of a small, charming town.
Unfortunately, one of the main routes into
the city passes right through it. Every day,
in between the colourful low houses and an
impressive castle dozens of cars and trucks
struggle to make their way through.

wrocław — backyard door

#workshop, #meeting,
#installation,
#audio drama

#warsztat, #spotkanie,
#instalacja,
#opowieści dźwiękowe
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październik–grudzień
October–December
2015

nieznane lub zapomniane historie leśnickich podwórek. Nagrania zostały następnie
umieszczone w stanowisku odsłuchowym
zamontowanym na tarasie Centrum Kultury
Zamek. Będą one zachęcać do odwiedzenia
miejsc, o których mówią powstałe opowiadania. Dla mieszkańców Leśnicy była to nie
tylko okazja do zaproszenia gości do zwiedzenia i poznania historii mniej znanych
zakątków Leśnicy, ale również zgłębienia
technik realizacji nagrań terenowych, pracy
nad tekstem i scenariuszem opowiadania
oraz reżyserią słuchowiska dźwiękowego.

In Wrocław, everyone knows about Leśnica.
They know that it boasts a castle there as
well as an enormous park. They also know
about the traffic jams and poor communication with Wrocław's city centre.
Agnieszka Kłos (a Leśnica native) together
with Daniel Brożek decided to explore the
identity of this part of town by exploring local, ‘backyard’ stories. They wanted
to hear about Leśnica, but also to show
it from a completely different perspective, so that the story could be told by its

residents. Not only with the help of words,
but also sounds that could better reflect
the place and its atmosphere.
The process of collecting residents' stories
took place in the form of two workshops
on the implementation of audio-plays and
field recordings. Throughout the course of
these meetings, recordings of unknown or
forgotten stories from Leśnica's backyards
were made. The recordings were then
placed in a listening station mounted on
the terrace of the Zamek Cultural Centre.
They will serve as invitations and guides
to the places they describe. For Leśnica
residents it was not only an opportunity
to invite visitors and to learn about the
region's less-travelled nooks, but also to
explore field recording techniques, different ways of working with text and narrative script as well as to learn how to direct
audio dramas.

The first phase of the workshop was prepared by the Research Laboratory of
Soundscape led by PhD Robert Łosiak at
the Institute of Cultural Studies at the
University of Wrocław. During the second
part of the workshop writer and art critic
Agnieszka Kłos developed — together with
the participants — scripts and recordings for radio plays that tell the stories of
selected Leśnica backyards. The whole project was coordinated by Daniel Brożek.
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Adoruję i kocham
I Love and Adore
Autor | Author

Elżbieta Jabłońska
Data | date

„Adoracja Ołbina” to specyficzny rodzaj
obserwacji dziesięciu sąsiadujących ze
sobą podwórek, przeprowadzony w pierwszej połowie lipca 2015 r. To wielogodzinne
bycie i trwanie w konkretnej przestrzeni,
wnikliwa obserwacja terenu podwórek.
Obecność, która z czasem zmienia swój
niedookreślony kształt.
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#installation, #meeting,
#research

#instalacja, #spotkanie,
#badanie
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lipiec–grudzień
July–December
2015

Krajobraz podwórka zostaje osadzony
w konkretach: liczbach, przedmiotach,
faktach.

Wrocław. backyard door
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Każde podwórko potraktowane zostało
jako oddzielny obiekt. Podczas prac terenowych grupa badawcza pod moim
przewodnictwem — w skład której weszli
Joanna Staszewska, Magdalena Zaręba,
Dawid Brzozowski, Edwin Zapotoczny,
Natalia Olejnik, Maciej Jędrzejczak i Adrian
Seifert — spisywała i liczyła zastane budynki, obiekty, przedmioty. Notowaliśmy
gatunki roślin występujące w ziemi,
a także w szczelinach między chodnikami,

wrocław — backyard door

Przedstawienie słowno-liczbowe działa na
wyobraźnię, rozszerza pole naszej percepcji,
zaskakuje i obnaża materię.

wylewkami asfaltowymi, na murach oraz
te uprawiane na skwerach, w ogródkach
przydomowych i gazonach.
Porządkowaliśmy wiedzę o przestrzeni,
przechodząc od wrażeniowo-zmysłowego
odbioru do policzalnego faktu. Zarówno
jedna jak i druga obserwacja wynikały
z adoracji tej przestrzeni.
Zarejestrowaliśmy znaczną ilość napisów
na murach o charakterze antypolicyjnym, antysystemowym, abstrakcyjnym,
ale również wiele o wydźwięku filozoficznym czy miłosnym. I właśnie te ostatnie
stały się inspiracją do powstania na jednym z podwórek obiektu, którego istotną
rolą jest użytkowość. Słowo kocham , tak
często funkcjonujące w przestrzeni miasta jako rodzaj manifestacji uczuć, stanęło
w formie podświetlonej ławki na podwórzu u zbiegu ul. Jedności Narodowej,
Żeromskiego i Daszyńskiego. To hasło —
dla jednych najważniejsze, dla innych
najbanalniejsze — jest przyczynkiem do
zagospodarowania kilkunastometrowej
przestrzeni między budynkiem a trzepakiem i bramą wjazdową. W ten sposób
powstaje punkt w przestrzeni wspólnej,
który nie tylko przez swoją konstrukcję,
ale przede wszystkim treść, ma szansę
chociaż na chwilę zaistnieć w świadomości
mieszkańców.

‘The Adoration of the Ołbin District' was
a particular combination of research and
scrutiny performed within the space of
10 neighbouring backyards, which was
conducted in the first half of July 2015.
This means countless hours of being in
a specific place, thorough observation of
the area and its backyards. It also means
a presence which changes and formulates
as time goes by.
The backyard becomes rooted in numbers,
objects and concrete, physical facts.
A numerical and verbal representation
sparks the imagination, broadens the field

of our perception, surprises and reveals
the properties of matter.
Each backyard was analysed separately.
During field work — together with my
research group: Joanna Staszewska,
Magdalena Zaręba, Dawid Brzozowski,
Edwin Zapotoczny, Natalia Olejnik, Maciej
Jędrzejczak i Adrian Seifert — we catalogued all encountered buildings, objects
and plants. We took note of types of vegetation that appeared anywhere on the
ground, but also in the cracks between the
pavements, asphalt, on the walls as well as
those cultivated by people in their small
gardens or flower pots.
We organised collected information, transferring from a sensory approach towards
a fact-based one. Both outlooks were
a direct result of the adoration of the
space.

We registered a considerable amount of
inscriptions on the walls of an anti-police,
anti-system character, but just as many
with abstract, philosophical and emotional
overtones. It was the latter that became
the inspiration for an object in one of the
backyards, whose essential role would be
usability. The words i love which so often
function within the city as a kind of intimate manifestation, physically appeared
in the form of highlighted benches in
the backyard at the junction of Jedności
Narodowej, Żeromskiego and Daszyńskiego
Streets.

For some the most banal, for others the
most essential, these words became a catalyst for utilising several metres of space
between the building, carpet-hanger and
entrance gate. This object provides a common point in space, which not only by its
design, but above all through its meaning,
has a chance to surface in the residents'
minds.
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Brama do
wszystkiego
The Gateway to
Everything
Autor | Author

Nespoon
Data | date

#installation, #meeting

#instalacja, #spotkanie
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W momencie oddania publikacji do druku prace nad instalacją
jeszcze trwały | The abovementioned installation was still in
progress while this brochure was undergoing publication.
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listopad–grudzień
November–December
2015
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Projekt Nespoon znajduje się w jednej
z wielu przejściowych bram prowadzących
do podwórek na wrocławskich Hubach.
Artystka długo przyglądała się osiedlu.
Z obserwacji ciemnych, nieprzyjemnych
bram wyniknął magiczny projekt rozświetlenia jednej z nich przy użyciu lamp, układających się w charakterystyczne dla prac
artystki koronki. Uzupełnieniem instalacji
są również koronkowe murale, znajdujące
się we wnętrzu przejścia. Lampy reagują
na ruch — im bliżej nich jesteś, tym mocniej świecą.
Jak mówi artystka , jej uwagę zwrócił ciężar emocjonalny, jaki towarzyszył wizytom,
spowodowany w dużej mierze opresyjnymi,
nieraz wulgarnymi napisami na ścianach,
a także brakiem wspólnych przestrzeni dla
sąsiadów, w których mogliby się spotykać,
odpoczywać i rozmawiać w komfortowych
warunkach. Dlatego zastaną przestrzeń
postanowiła, przynajmniej częściowo,
zmienić.
Celem działania jest stworzenie bardziej
przyjaznego i komfortowego miejsca
w otoczeniu niekoniecznie budzącym pozytywne skojarzenia.

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA
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Praca Nespoon to także zwrócenie uwagi
na aktualne problemy osiedli w całej
Polsce — niedostateczne oświetlenie
przestrzeni wspólnych źle wpływa na
sposób korzystania z nich, czyniąc je niebezpiecznymi i przez to niedostępnymi.
Jednocześnie niski standard wprowadzanej na podwórka infrastruktury, nie tylko
tej oświetleniowej, determinuje krótką żywotność inwestycji, a przecież każda brama
może być „Bramą do wszystkiego”.
wrocław — backyard door

magical idea of lighting one of the gates
up using a — characteristic to her work —
lace-like arrangement of lights. They have
movement sensors — the closer you get,
the stronger they shine. A complementary
element of this project are also lacy murals
that appear within the passage.
As Nespoon herself describes, a feeling of
a heavy emotional burden accompanied
all of her visits to Huby. This was due to
the largely oppressive, sometimes vulgar
inscriptions on the walls, and the lack of
common areas for the neighbours to meet,
relax and talk in comfort. That's why she
decided to — at least in part — change the
space she encountered at first.
Nespoon's aim was to create a more welcoming and comfortable space in a surrounding that doesn't necessarily bring
to mind such associations. The gateway is
to be a place that — even if we are only
passers-by — creates a feeling of security,
happiness and peace. The intention of the
artist was to create a kind of portal which
transports the stroller to a different, better world in which most dreams can be
realised.
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W zamyśle autorki „Brama do wszystkiego” jest rodzajem portalu, przejściem
do innego, lepszego świata — magicznego,
abstrakcyjnego, zaskakującego. Wejście
do bramy ma zaskoczyć, wytrącić z rutyny. Przechodniom ma uzmysłowić, jak
właściwie drobna interwencja może trwale
odmienić zły wizerunek przestrzeni i zdeterminować pozytywny odbiór naszego
najbliższego otoczenia.

Nespoon's project is located in one of the
many gates to the backyards in the part
of Wrocław known as Huby. The artist
had been observing the neighbourhood's
dark, unwelcoming entrances and gates for
some time before she came up with the

In the author's vision, ‘The Gateway to
Everything’ is a kind of portal which transports you to a different, better world —
one that is magical, abstract, surprising.
The entrance is supposed to surprise, to
disrupt routine. It is to show the passersby how a seemingly small intervention
can permanently change the bad image of
a certain space and determine a positive
reception of our immediate environment.
Nespoon's work also meant drawing attention to a real problem of the majority of
Poland's backyards. Inadequate lighting
of public spaces has a negative effect on
the ways which we use them, making them
dangerous and inaccessible. At the same
time a low standard of the backyard infrastructure, not necessarily light-related,
determines a short investment liveliness.
While each gateway is supposed to be ‘The
Gateway to Everything’.

Artistic Testing
Ground
projek t y | projects

Lis-TY | Lis-TY
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Kamienica
The Townhouse
Miejski ziggurat
The Urban Ziggurat

Czy działania artystów w takim środowisku,
często znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, mogą powodować zmiany na lepsze? Czy
są w stanie zaktywizować społeczność tkwiącą
w znużeniu i otumanieniu codziennością do
walki z poczuciem braku perspektyw? Celem
projektu jest również sprowokowanie dyskusji o tym, czym właściwie jest „wspólne dobro”.
„Ziemia niczyja” leżąca poza zainteresowaniem
najemcy lokalu lub lokatora mieszkania komunalnego. Obszar poza obrębem przestrzeni prywatnej, należący najczęściej do spółek miejskich lub
państwowych.
Projekt ma być także formą pytania o to, w jakim stopniu właścicielom zależy na najbliższym
otoczeniu. Ma prowokować do współdziałania,
odpowiedzialności i być próbą włączenia mieszkańców w proces powstawania obiektów sztuki.
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Artystyczny
poligon
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Tomasz Opania

Przygotowując koncepcję działań, zależało mi
przede wszystkim na tym, żeby projekt był usytuowany w miejscach nieatrakcyjnych, zapomnianych i często niedoinwestowanych. Mimo
licznych remontów elewacji wrocławskich kamienic, na wnętrza budynków i podwórka niestety nie starcza już zarządcom pieniędzy. Jest to
obszar „szarej strefy” objęty znikomą lub żadną
kontrolą. Zaułki, obdrapane, podstemplowane
kamienice w bocznych ulicach, blokowiska-sypialnie, podwórka, w które boimy się wejść, garaże, ukryte hurtownie i inne dziwne punkty
usługowe mogą stać się artystycznym poligonem. Przestrzenią, na której artyści sprawdzają,
czy sztuka może stać się narzędziem lub impulsem do zmiany społecznego lub ekonomicznego
statusu odbiorców-mieszkańców.

wrocław — backyard door
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Nie chcę estetyzować, upiększać, ale mediować
na rzecz nowej jakości otoczenia.

community that is stuck in the weariness and
apathy of everyday life to fight this prevailing
sense of lack of perspectives? The project also
aims to provoke a discussion on what ‘common
property’ exactly means. What is this lying outside the tenant's or landlord's interest no man's
land? This area outside private space which belongs mostly to the city, municipal companies,
and state or private owners.

Stawiam pytanie o możliwość funkcjonowania
sztuki w sytuacji braku społecznej akceptacji czy
wręcz potrzeby. Do projektu zaprosiłem artystów wrocławskich lub z Wrocławiem związanych,
reprezentujących różne dyscypliny sztuki i wykorzystujących odmienne praktyki artystyczne. Ich
zadaniem była próba wypracowania koncepcji na
ożywienie aktywności społecznej mieszkańców
The project is to be a form of question about the
z użyciem sztuki traktowanej jako dialog.
extent to which these institutions care about
their immediate environment. It is to provoke interaction, responsibility and to be an attempt at
° ° tomasz opania
involving the residents in the process of creating
art objects.
While preparing the design concept I wanted,
above all, for it to be located in places forgotten, unattractive, and often undercapitalised.
Despite the fact that there are numerous ongoing repairs of Wrocław's townhouse facades, the
landlords usually don't have enough money to
invest in the interiors and the backyards. Hence
the existence of a large ‘grey area’ which remains under little or no control. Alleys, dilapidated, propped houses in side streets, blocks of
flats, backyards that we are afraid to enter, garages, hidden warehouses and other odd service
centres became a testing ground for us. A place
where we could check whether art can become
a tool or incentive to change the social or economic status of the people who occupy it.
Can the activities of artists in an often disadvantaged environment bring about changes
for the better? Are artists able to activate the

I do not want to beautify or embellish, but rather
to serve as a mediator negotiating a new quality
of the environment.
I also raise a question about the possibility of
art's functioning regardless of the absence of
social need or even consent. Artist whom I have
invited are all from the city of Wrocław, or are
somehow related to it. They represent a variety of disciplines of art and use an array of artistic techniques. Their task was to try to work out
a concept of inspiring social activity through the
use of art in the form of a dialogue.
° ° tomasz
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Lis-TY

|

Lis-TY

Autor | Author

Dominika Borkowska
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Projekt „Lis-TY” realizowany był na
Przedmieściu Oławskim potocznie nazywanym „trójkątem”, w podwórku pomiędzy
ulicami Traugutta i Prądzyńskiego. Jego
celem było zaangażowanie mieszkańców
kamienic, tworzących kwartał, w pisanie
do siebie nawzajem listów. Dzięki tym listom miały wytworzyć się nowe, lokalne
relacje sąsiedzkie i międzyludzkie. Artystka
pełniła w projekcie funkcje listonosza-pośrednika. Pisała listy do mieszkańców,
opróżniała zamontowaną w podwórku,
przerobioną na użytek akcji, starą skrzynkę
Poczty Polskiej, odpowiadała na listy i roznosiła je z powrotem. Praca absorbująca,
prawie na pełen etat. List — jako kartka
papieru zapisana, a czasem zarysowana, będąca jedną z pierwszych metod komunikacji międzyludzkiej na odległość i formą
literatury stosowanej — odegrał tu rolę
wiodącą. Okazało się, że w dobie cyfryzacji tradycyjne sposoby przekazu znajdują
swoich wielbicieli. Wiele osób, w tym dzieci
i osób starszych, które nie mają dostępu
do współczesnych komunikatorów, zaufało „listonoszce” powierzając jej swoje
tajemnice i często intymne wyznania. Do
skrzynki trafiło dużo listów, ale tylko niewielki ich procent został upubliczniony
w formie wydruków zamontowanych na
ścianach kamienic otaczających podwórko.
Część historii ujrzało światło dzienne, inne
zostaną dyskretnie przemilczane. Projekt
wyszedł również poza podwórze i dzielnicę.
Rozprzestrzenia się i rozwija, mimo że nie
wiadomo jak długo skrzynka Lis Fin (pseudonim artystyczny autorki) będzie wisiała
w podwórku.
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The ‘Lis-Ty’ project was implemented at
the Przedmieście Oławskie district, commonly called the ‘Triangle’. The backyard
of interest is located between Traugutta
and Prądzyńskiego Streets. The project was
intended to engage residents of the area
in writing each other letters. Thanks to this
project new, interpersonal relations between
the neighbours were to be formed. The artist's role in the whole endeavor was that of
a postman — the trustee. She wrote letters
to residents, emptied the letterbox which
was mounted in the backyard (an old box
of Polish Post refreshed for this occasion),
responded to letters and ran them back. An
occupation so absorbing you could say it was
a full-time job. The letter — a piece of paper
which is scribbled on, sometimes drawn
on is one of the oldest forms of interpersonal communication over distance. It is also
a form of literature. Here it played a central
role. As it turned out, in the age of digitalisation traditional ways of communicating still
have their devotees. Many people, including
kids and the elderly who did not have access
to contemporary means of communication,
trusted the ‘postwoman’ with their secrets
and often intimate confessions. The number
of letters that reached the mailbox was very
large, but only a small percentage was made
public in the form of prints mounted on the
walls of apartment buildings surrounding
the backyard. Some of the stories saw daylight while most of them remained discreetly
unmentioned. The project continues to grow
regardless of the fact that Lis Fin's postbox
will probably not hang in the backyard for
much longer.
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Kamienica
The Townhouse
Autor | Author

Jacek Zachodny
Data | date
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W tak trudną sytuację wszedł Jacek
Zachodny — artysta, który nie boi się wyzwań i potrafi rozmawiać z ludźmi. Po
szczegółowej obserwacji zaproponował
projekt, którego głównym założeniem była

° °tomasz

opania

57

Kamienica przy ul. Hubskiej 58 na przestrzeni kilku ostatnich lat została otoczona
przez nowe zabudowania: z jednej strony
wyrósł luksusowy hotel, z drugiej osiedle
otoczone płotem. Podwórko było w tragicznym stanie; rozpadające się komórki
na węgiel i garaże, opuszczona oficyna
przyklejona ścianą szczytową do hotelu.
W 2013 roku zły stan podwórka pogłębił
podejrzany pożar oficyny. Lokatorów przesiedlono, a zgliszcza budynku rozebrano.
Na mieszkańców kamienicy przy ulicy
Hubskiej 58 padł strach. Bali się, że teraz
przyjdzie kolej na nich. W końcu budynek,
jako ostatni, stoi na przeszkodzie nowej inwestycji, a oni sami — mimo że część z nich
mieszka tam od urodzenia — nie pasują do
planów inwestora. Kamienica nie była remontowana od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jest zaniedbana, co sprawia,
że jej mieszkańcy czują się w pewien sposób naznaczeni.
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#activity, #meeting,
#workshop, #installation

#działanie, #spotkanie,
#warsztat, #instalacja

56

wrzesień–grudzień
September–December
2015

zmiana wizerunku otoczenia kamienicy.
Gruzowisko po wyburzonej oficynie postanowił przekształcić w kwitnący ogród
oraz plac nawiązujący do symbolu jin i jang.
W narożnikach zasadził drzewa: śliwę, czereśnię, jabłoń i wiśnię. Razem z mieszkańcami posadził ponad 120 roślin. Wyrównał
grunt, stworzył system wspierający odwodnienie terenu i symbolicznie ogrodził teren,
zdejmując tym samym piętno ziemi niczyjej. Połączył wszystkie zastane elementy
podwórka w jedną koncepcję estetyczną.
Na ścianach kamienicy, garaży i ścianie
hotelu powstały murale — ich symbolika
ma wzmacniać dobrą energię podwórka.
Bardzo istotną rzeczą było wsparcie mieszkańców. Dzięki ogromnemu wysiłkowi
wszystkich powstał teren, z którym można
się utożsamiać i dalej nad nim pracować.
Bardzo ważne jest również to, że w trakcie trwania projektu mieszkańcy kamienicy dostali propozycje wykupu mieszkań
komunalnych.

The townhouse located at Hubska 58 has
seen a lot of changes over the last couple
of years. New buildings began to blossom
around it, a luxury hotel on one side, while
on the other a housing neighbourhood surrounded by a fence. The backyard was in
tragic state; cells for coal and garages everywhere, an abandoned outhouse adjacent
to the hotel. What is more, the outhouse
burned down in 2013, under strange circumstances, and its tenants were relocated
somewhere else. The people of the Hubska
58 townhouse began to fear that they
would share the fate of the outhouse. Their
house was in fact the only remaining obstacle for new investments. And the tenants
themselves wouldn't fit well into any investor's picture. The fact that they lived in
such a run-down apartment building which
has not been renovated since the 1970s
made them stand-out and feel stigmatised.
Such was the difficult background that
I presented to Jacek Zachodny. An artist

who is not afraid of challenges and knows
how to talk to people. After a thorough
analysis he proposed a project whose main
objective was to change the image of the
townhouse and its surroundings. The ruins
of the outhouse were transformed into
a blooming garden and a plot of greenery which would bring to mind the yin and
yang symbol. Trees were planted in the
corners of the backyard: plum, cherry and
apple. Together with the tenants Zachodny
planted over 120 plants, changed the water
arrangement, leveled the land and symbolically fenced the area. Through this project,
he removed the no man's land label off the
yard and brought a concise aesthetic concept to it. The walls of the building were
then decorated with murals that depict
a blooming lotus flower, and the spirit
of a tree, which served as a symbolical
strengthening of the backyard.
A very tangible aspect of the project was
the support of the tenants. Thanks to everyone's involvement the place turned into
a space that the people can identify with
and which can be further transformed.
Another positive outcome worth mentioning is that all of the tenants living in the
Hubska 58 townhouse received an opportunity to purchase their flats, until now
owned by the Municipality of Wrocław.

° °tomasz

opania

Miejski ziggurat
The Urban Ziggurat
Autor | Author

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

T y tuł Projek tu | title

Dominika Sobolewska
Data | date
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Przestrzeń działania Dominiki Sobolewskiej to prostokątny trawnik znajdujący
się pomiędzy budynkami należącymi do
gminy, spółdzielni oraz dwóch wspólnot
mieszkaniowych. Niezagospodarowany
trawnik jest poprzecinany wydeptanymi
przez mieszkańców ścieżkami niczym nożem. Ścieżki te przecinają się tworząc charakterystyczny znak X. Działanie artystki
jest reakcją na brak jakichkolwiek elementów funkcjonalnych, pozwalających na
integrację przechodniów i mieszkańców
na podwórku. Nie ma na nim ławek, placu
zabaw, koszy na śmieci. Jedyne sprzyjające ogniwa użytkowe to istniejące relikty
architektury parkowej: drewniane pale,
zarośnięta piaskownica i trzepak. Pomimo
tego, że jest to przestrzeń lokalna i konkretna, która ma swoją nazwę i swojego
właściciela, nie jest do końca oswojona
i nie stanowi „miejsca”. Celem artystki
była próba ukształtowania nowej tradycji podwórka, którą docenią i zaakceptują
mieszkańcy. Sobolewska zaproponowała
nowy rodzaj architektury integracyjnej.
Zbudowana z 24 ławek wieża z platformą
kształtem nawiązuje do budowli sakralnych Mezopotamii, zachęcając przechodniów do wspólnego „przesiadywania” na
podwórku. Kształt świątyni podnieść ma
tę codzienną czynność do rangi mistycznego rytuału. Osadzona na przecięciu
ścieżek i otwarta na cztery strony świata
struktura architektoniczna staje się miejscem jednoczenia mieszkańców nadchodzących z czterech różnych krańców
podwórka — często reprezentantów sąsiadujących ze sobą bloków mieszkalnych.
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Dominika Sobolewska's working space was
a rectangle-shaped lawn which is located
between two buildings that belong to
the Wrocław Municipality, the Wrocław
Housing Association, as well as two residential communities. The lawn itself was
largely underdeveloped and seemed to be
cut through with paths trodden out by the
locals, creating the sign ‘X’. Sobolewska's
project was a reaction to the complete lack
of functional elements within this backyard. Elements which would enable any
sort of integration between the residents
and passers-by. There were no benches,
no playgrounds, no garbage bins. The only
components conducive to interaction were
the relicts of park architecture — wooden
poles, a moldy sandbox and some carpethangers. Although the space was undoubtedly real and concrete, it had a name and
an owner, it wasn't fully tamed and did not
function as a ‘place’. The artist's intention
was to try and tie this sphere to a new tradition, which the local community would
accept and appreciate. It was also to give
the people the ability to co-exist with
the place on a daily basis. Sobolewska's
project proposed a new type of interactional architecture. A tower built from 24
benches, that brings to mind temples of
Mesopotamia, was supposed to serve as an
invitation to communal sitting in the backyard. The temple connotation is meant to
bring a mystical element to this common
pass-time activity. Located at the centre of
the trodden paths, looking out to the
4 corners of the backyard, the ziggurat was
hoped to serve as a meeting point for all
people who enter the backyard.

° °tomasz

opania

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

60

61

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

63

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

64

65

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

66

67

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

68

69

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

1
71

70

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

1
73

72

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

1
75

74

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

76

77

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

2
79

78

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

2
81

80

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

2
3

83

82

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

3
85

84

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

86

87

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

4
89

88

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

5
91

90

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

5
93

92

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

6
95

94

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

6
97

96

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

7
99

98

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

7
8

101

100

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

9
103

102

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

104

105

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

10
107

106

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

11
109

108

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

11
111

110

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

wrocław — backyard door

12
113

112

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

wrocław — backyard door

12

114

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA

117

116

dziękujemy!

Uczestnikom projektów realizowanych
na podwórkach między ulicami:
To all the participants of projects in
backyards located at the following
locations:
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thank you!

Urząd Miejski Wrocławia — Wydział
Architektury i Budownictwa | Municipality of
Wrocław — Department of Architecture and
Construction
Zarząd Zasobu Komunalnego | Municipal
Resource Board of Wrocław (zzk )
Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum
Narodowego we Wrocławiu | Ethnographic
Museum — Branch of the National Museum in
Wrocław
Centrum Kultury Zamek w Leśnicy |
Centrum Kultury Zamek in Leśnica
Agencja Mienia Wojskowego |
Military Property Agency
Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. |
Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. |
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Patron Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. |
Patron Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.
Zarządca Sp. z o.o. | Zarządca Sp. z o.o.
Rada Osiedla Gaj | Gaj District Council
BOK nr 3 Zarządu Zasobu Komunalnego |
Customer Service Centre nr 3 of the Municipal
Resource Board of Wrocław (zzk )
BOK nr 11, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. |
Customer Service Centre nr 11, Wrocławskie
Mieszkania Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław —
Południe Administracja Osiedla III „Huby” |
Housing Association Wrocław — South
Administration of III ‘Huby’ District

Orzeszkowej, Barlickiego, Żeromskiego,
Nowowiejska
Daszyńskiego, Jedności Narodowej, Żeromskiego
Miernicza, Łukasińskiego, Komuny Paryskiej,
Prądzyńskiego
Miernicza, Traugutta, Łukasińskiego
Hubska 58
Ptasia
Kręta, Słowiańska, Ołbińska
Pl. Zgody, Zgodna i okolice | and the
surrounding area

Krynicka 54–80
Weigla, Ślężna
Gajowa 44
Średzka 28
Michała Płońskiego 19
i Pracowni przy Komuny Paryskiej 45 | And the
Workshop Station located at Komuny Paryskiej 45

Wszystkim artystom za zaangażowanie,
pasję, cierpliwość i energię
To all the artists for their commitment,
passion, patience, and energy

Edgar Bąk, Wiktor Bartman, Elżbieta Berendt,
Grażyna Bryła, Dawid Brzozowski, Yauheniya
Chubarava, Robert Czajka, Renata i Krzysztof
Damek, Tomas de Loo, Marta Derejczyk, Renata
Filipczak, Agnieszka Gawędzka, Bartosz Goliszek,
Natalia Gołubowska, Dorota Guzowska, Urszula
Hamkało, Maciej Jędrzejczak, Danuta Karkowska,
Paweł Karpa, Dominika Kawalerowicz, Alicja
Kielan, Marta Kołodziejska, Marta Krasnopiórko,
Madzia Kreis, Konrad Kruk, Kinga Krzymowska,
Alina Kubiak, Natalia Kubik, Krzysztof Kucharczyk,
Justyna Kujawińska, Radosław Kujawiński, Jakub
Łączny, Maciej Landsberg, Tomasz Lewandowski,
Bartek Lis, Marceli Maniak, Małgorzata Naskrent,
Anna Nowak, Tomasz Nowak, Edyta Ołdak,
Natalia Olejnik, Małgorzata Rabiega-Maciaszek,
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