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Wrocław — wejście od podwórza to element programu
sztuk wizualnych Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016,
który polegał na realizacji
interwencji artystycznych
w przestrzeni publicznej
Wrocławia — przede wszystkim na podwórkach. Prace
artystów powstawały 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 consisted of
artistic interventions within the public
space of the City of Wrocław, with an
emphasis on its backyards — by means
of large communal spaces usually
enclosed by several townhouses or
blocks of flats. All of the artistic
activities were based on cooperation
with the residents.
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Książka, którą trzymacie Państwo w rękach, stanowi podsumowanie projektu Wrocław — wejście od podwórza, realizowanego
w 2015 i 2016 roku jako element programu sztuk wizualnych
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Artyści zaproszeni
do projektu opowiadają o swoich działaniach, głos zabrali
także koordynatorzy i trójka zaproszonych obserwatorów.
Mamy nadzieję, że przybliży to Państwu złożoność społecznego
i artystycznego eksperymentu, jakim był projekt
Wrocław — wejście od podwórza.
NATALIA ROMASZKAN
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The book which you are holding in your hands is an overview
of the Wrocław — Backyard Door project which was carried out
in 2015 and 2016 as a part of the visual arts programme of the
European Capital of Culture Wrocław 2016. We asked various
people engaged in the project, namely the artists, project
coordinators and three observers, to share the reflections on their
work. We hope that these contributions will help to understand
the complexity of this social and artistic experiment.
NATALIA ROMASZKAN

O PODWÓRKACH JAKO
TAKICH
OF BACKYARDS
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Dzisiejszy obraz podwórzy nie jest tak jednoznaczny. Miejsca dawnych zabaw dzieci i spotkań
seniorów zabudowano garażami lub przekształcono w parkingi. Najczęściej działo się to z jednoczesnym rugowaniem zieleni. Z drugiej jednak
strony modernistyczna urbanistyka, lansując rozluźnienie zabudowy, rozszerzyła dawne podwórza-studnie na przestrzenie międzyblokowe,
pełne światła i zieleni. W różnym stopniu zostały
one zagospodarowane urządzeniami (place
zabaw, boiska), małą architekturą (ławki, alejki
spacerowe) czy też zielenią.

* Cyt. za: Miś, reż. Stanisław Bareja, Polska 1980.

Owa dwubiegunowość, która dziś jest tak wyraźna,
ma swoją genezę w roku 1945 oraz w latach późniejszych. Ogromne zniszczenia spowodowały,
że powojenny krajobraz śródmieścia Wrocławia
w dużej mierze kształtowała nadwyrężona zabudowa czynszowa oraz połacie gruzów. Odbudowa
miasta prowadzona była zaś pod dwoma szyldami — nacjonalizacji i modernizacji. Ta pierwsza
spowodowała, że kamienice utraciły pojedynczego
właściciela, a więc opiekuna, a zyskały zarządcę
państwowego, centralnego, który rachunek ekonomiczny i ideologię komunistyczną przedkładał
nad poszanowanie jednostkowych sytuacji. Kamienice w swej masie ogólnopolskiej stały się zbiorem
izb przeznaczonych do kwaterunku. Doktryna
modernistyczna dołożyła do tego, nierzadko ślepą,
wiarę w humanistyczne możliwości nowoczesnej
urbanistyki oraz wrodzone krytyczne spojrzenie
na architekturę z przełomu XIX i XX wieku. Tak,
jak dziś modernizm kojarzy się jego przeciwnikom jedynie z „typowymi” blokowiskami, tak dla
modernistów czas wspomnianego przełomu zapisał
się na kartach historii architektury mieszkaniowej jedynie ciasnymi podwórzami, zawilgoconymi
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Pierwszy odcinek serialu Dom (reż. Jan Łomnicki, 1980–2000), który opowiadał o powojennych losach mieszkańców jednej z warszawskich
kamienic, rozpoczyna się sceną powrotu lokatorów po zawierusze wojennej. Podwórze zrujnowanej kamienicy siłą rzeczy staje się miejscem
życia tej małej społeczności. Mimo że obok
zalegających ruin znajdują się tymczasowe
mogiły powstańców, mieszkańcy spotykają się
tu na wspólnym posiłku czy wieczornej potańcówce. Na podwórzu jeden z mężczyzn organizuje warsztat samochodowy, inny — stolarski.
Gościem bywa tu akordeonista, przywracający
tradycję warszawskich orkiestr podwórzowych.
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PODWÓRZE, CZYLI „MUSI BYĆ
JAKIEŚ ŻYCIE NA OSIEDLU” *

Poza nielicznymi wyjątkami we Wrocławiu odnaleźć można dwa podwórzowe bieguny. Na jednym
z nich znajdują się podwórka z przełomu XIX i XX
wieku: zaniedbane, pozbawione uporządkowanej
zieleni, często z zachowanym ostatnim bastionem
podwórzowego życia — trzepakiem. Na drugim
zaś są wnętrza międzyblokowe: z urządzoną zielenią, infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, w mniej
lub bardziej uporządkowany sposób zaanektowane
na miejsca postojowe. Jakkolwiek te dwa bieguny
nie wypełniają całego miejskiego globu, stanowią
jego dwa wyraźne punkty.

KRZ YSZ TOF ZIENTAL
ART HISTORIAN

THE BACKYARD OR THERE
MUST BE SOME KIND OF LIFE
IN A HOUSING ESTATE*
The first episode of the House tv series (directed
by Jan Łomnicki, 1980–2000), which tells the
story of post-war fortunes of the residents of
Warsaw tenement houses, begins with a scene of
the return of the tenants after the turmoil of the
war. The backyard of ruined tenements inevitably becomes a central point of this small community. Although the ruins abut on temporary
graves of insurgents, the residents meet there at
joint meals and dance evenings. One of the men
sets up a service station, another — a carpenter’s
workshop. An accordionist, who restores the
tradition of Warsaw street orchestras, is there
a frequent guest.
Today, the image of backyards is not so clear
anymore. On the one hand, these former children’s play areas and seniors’ meeting spots
have been replaced with garages or converted
into parking lots. Most often, such practices
coincide with the simultaneous displacement of
greenery. On the other hand, modernist urbanism, bringing out the spacious way of building, expanded the old backyard-wells for full of
light and greenery between-spaces. In varying
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OF BACKYARDS AS SUCH
O PODWÓRKACH JAKO TAKICH

KRZ YSZ TOF ZIENTAL
HISTORYK SZ TUKI

* A quote from Teddy Bear, a film directed by Stanisław Bareja,
Poland 1980.

degrees, they have been filled in with different
entertainment devices (playgrounds, sports
fields), small architecture (benches, walking
paths) or greenery.
In Wrocław, apart from a few exceptions, usually two contrasting ideas of a backyard collide.
On the one hand, there are the backyards dating
back to the late XIX and early XX century — the
neglected and deprived of greenery areas with
preserved relicts of the former epoch, that is
carpet hangers. On the other hand, there are
these free spaces separating blocks of flats —
decorated with greenery, infrastructure, sports
and recreation devices and reasonably organised
parking lots. Although these two images do not
represent the entire urban sphere, they are its
two distinct points.
Bipolarity, which today is so evident, has its
origins in 1945 and later years. Due to massive
destruction, the post-war landscape of downtown Wrocław was largely shaped by strained
rent buildings and expanses of rubble. The
process of rebuilding the city was carried out
under the banners of nationalisation and modernisation. The first caused the tenement houses
to lose a single owner, so the caregiver, and to
gain a central state governor, who often chose
economic calculation and Communist ideology over respect for individual situations. The
tenement houses became a set of countrywide
chambers for billeting. The modernist doctrine popularised faith in human possibilities of
modern urban planning and critical look at the
architecture of the late XIX and early XX century.
Just as today modernism gets often associated

Paradoksalnie, sytuacja nie zmieniła się radykalnie po zyskaniu przez zabudowę czynszową
statusu zabytku. Kiepskie notowania służb
konserwatorskich wśród społeczeństwa, a także
powszechny i pogłębiający się brak zrozumienia
dla poszanowania substancji historycznej spowodowały, że właściciel wolał obserwować agonię
obiektu, niż inwestować w przywracanie jej dawnego charakteru. Nade wszystko przysłowiowym
gwoździem do trumny zabudowy czynszowej stał
się samochód, a ściślej infrastruktura drogowa,
która do jego swobodnego funkcjonowania
w mieście była potrzebna. Drzewa i trawniki,

Wszystkie te przekształcenia powiązane są
z aspektami społecznymi. Mieszkaniec zabudowy
czynszowej najczęściej korzysta z zasobu komunalnego, którego przynależna przestrzeń publiczna
posiada łatkę „niczyjej”. Mieszkaniec taki, jeśli
wykazał się własną inicjatywą partycypowania
w kształcie wnętrza podwórzowego, zderzał się
z murem „niedasizmu”, innymi słowy, zapisanego
w paragrafach „nie wolno”. Mieszkaniec modernistycznego osiedla zaś to najczęściej spółdzielca,
przynajmniej z nazwy stanowiący wspólnotę, którego determinacja mogła zakończyć się sukcesem.
Nieprzypadkowo rewitalizacja dziś najczęściej
dotyczy obszarów dawnej zabudowy czynszowej — tam bowiem niejako „narodził się” człowiek
dotknięty negatywnymi zjawiskami społecznymi.
Tak bliskie mieszczaninowi podwórze, nawet to
najbardziej zaniedbane, jest miejscem jakiejś
aktywności. Geneza obecnego stanu wskazuje,
że nie powinno chodzić tylko o to, aby było
jakieś życie na osiedlu, ale o to, by było ono
dobrej jakości.
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suterenami czy brakiem światła i powietrza.
Nacjonalizacja mienia prywatnego oraz modernistyczna urbanistyka spowodowały, że częściej
przecinano wstęgę podczas otwarcia bloku
na modernistycznym osiedlu, niż odnowionej
kamienicy śródmiejskiej. Rachunek ekonomiczny
utwierdzał w decyzji, że łatwiej budować nowe
prefabrykowane domy, niż inwestować w dawną
zabudowę. W konsekwencji degradacja tej drugiej zaczęła się pogłębiać.
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które urozmaicały ulice-wąwozy, musiały ustąpić
miejscom postojowym. Podobnie szerokie chodniki, pierwotnie sprzyjające ożywieniu przestrzeni
publicznej, zawężono do ich namiastki. Wzmożony
ruch uliczny przyniósł ze sobą hałas oraz emisję
spalin, które nie tylko pogorszyły warunki życia,
lecz także spowodowały niszczenie substancji
zabytkowej, np. poprzez przyspieszenie korozji
materiałów. Podwórza również uległy przeobrażeniom z powodu przedkładania potrzeb kierowców
nad inne grupy społeczne. Wyrugowano niemal
doszczętnie zieleń, ławki, przydomowe ogródki
czy huśtawki.

only with ‘typical’ block of flats by its opponents, the time of the mentioned breakthrough
enrolled in the history of residential architecture
mainly by means of tiny backyards, damp basements or lack of light and air. Nationalisation
of private property and the modernist urban
planning meant that authorities preferred to cut
the ribbon at the opening of the block of flats
than the renovated tenement house. Economic
calculation made it easier to build new prefabricated houses, than to invest in old buildings.
As a result, the degradation of the latter began
to deepen.
Paradoxically, the situation has not changed
radically when tenement buildings gained the
status of a monument. Due to the lack of public respect for restoration services, as well as
widespread and growing lack of understanding
for the historical substance, made the owners
prefer to let the object slowly deteriorate than
to invest in the restoration of its former character. Above all, the proverbial nail in the coffin
of tenement buildings became the vehicles, and

more specifically road infrastructure, which was
needed for their smooth functioning in the city.
Trees and lawns had to give way to new parking
places. Similarly, the wide sidewalks, originally
designed to relaunch the public space, were
reduced to their substitutes. Increased traffic
brought the noise and pollution, which not only
worsened living conditions, but also caused the
destruction of historic substance, e.g. by accelerating the corrosion of materials. The backyards
were transformed because of the submission of
the needs of the car drivers over the other social
groups. Greenery, benches, home gardens, and
swings were completely eliminated.
All these transformations are related to the
social aspects. A resident of tenement building
makes use of the common space which is often
considered as ‘no man’s land’. Even if such
resident tried to implement his or her own initiative and participate in the community, he would
collide with the wall of impotence, in other
words, everything that is recorded in paragraphs
as ‘not allowed’. A resident of the modernist estate most usually belongs to a co-op, so
at least he or she belongs to a formal community, whose determination could lead to achieving goals.
Although mostly neglected, urban backyards are
the sites of various human activity. The origins
of the current state indicate that it is not only
about sustaining some life in a housing estate, but
making it a good one.

PODWÓRKOWA
GRA W KLASY
BACKYARD
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Dawniej podwórka, zwłaszcza śródmiejskie, były
także przestrzeniami użytkowymi — zapełniały je
ogródki, niewielkie zakłady produkcyjne w oficynach, a nawet kurniki czy chlewiki. W latach 60.
i 70. XX wieku zatraciły te funkcje. Dzisiaj wiele
z nich to jedynie obszar konfliktów między właścicielami samochodów, rodzicami, właścicielami
psów czy osobami, które zakłócają spokój mieszkańców organizując pod ich oknami imprezy.
Pozostałe to sterylne przestrzenie chronionych
osiedli, gdzie życie toczy się pod specjalnym
nadzorem kamer, rodziców i stróża.
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Ze względu na strukturę własności tereny
miejskich podwórek najczęściej są mieniem
gminnym pod zarządem miejskich spółek.
Stąd też często traktuje się je jako „ziemię niczyją”, o którą powinni zadbać „oni” —
zarządcy, a nie „my” — użytkownicy.
Projekty społeczne i kulturalne realizowane
w przestrzeniach podwórkowych mogą być
narzędziem, które przysłuży się zmianie tychże

JAK ROZPOZNAĆ
POTRZEBY MIESZK AŃCÓW?
Pracy nad projektem nie możemy rozpocząć
w sterylnym biurze. Należy zacząć od działań
w terenie oraz rozpoznania potrzeb mieszkańców — przekonać się, w jaki sposób żyje
podwórko. To właśnie mieszkańcy są ekspertami
w użytkowaniu interesującej nas przestrzeni
i mogą nam powiedzieć, w jaki sposób obecnie
ona działa lub co sprawia, że jest martwa. Wskażą
również, które miejsca są „punktami zapalnymi” albo które z nich wpływają na brak poczucia bezpieczeństwa.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

Podwórko to miejsce spotkań mieszkańców,
miejsce zabaw, pierwszych pocałunków.
Podwórka to nie tylko przestrzenie — podwórka
to ludzie, którzy je tworzą. Dlaczego więc w miastach ich charakter diametralnie zaczął się
zmieniać? Gdzie podziały się sąsiedzkie rozmowy
i dziecięce śmiechy?
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oczekiwań oraz wytworzeniu wspólnej odpowiedzialności za przestrzeń. Planowanie interwencji
artystycznych, instalacji czy wspólnych projektów dotyczących owych przestrzeni wymaga
jednak wiele uwagi i ostrożności — często bywa
ono próbą zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb
oraz interesów mieszkańców. Jednak dobrze
przemyślane działania mogą mieć ważny wymiar
integrujący i wzmacniający więzi sąsiedzkie.

Istnieje wiele metod badania potrzeb społecznych, ale niewiele o charakterze uniwersalnym —
warto więc dostosować poszczególne z nich do
konkretnego miejsca. Obserwacja podwórka
o różnych porach dnia i wstępne rozmowy
z mieszkańcami pozwolą nam zdiagnozować
relacje sąsiedzkie. W zależności od rodzaju więzi
społecznych warto posłużyć się którymś z poniższych narzędzi.

DOROTA WHIT TEN, M A JA Z ABOKRZ YCK A ,
FUNDAC JA DOM POKOJU

BACKYARD HOPSCOTCH
Backyards stand for local meeting places, playgrounds, first kisses. A backyard is not just
a space — it is symbolised by people who create it. So why the urban backyards have begun
to change so radically? Where have all those
neighbourly conversations and children’s laughter gone?
Formerly the backyards, especially the downtown ones, were treated as usable spaces with
gardens, small production facilities or even
chicken coops and pigsties. In the 1960s and
1970s, they have begun to lose these functions.
Today, many of them remain areas of conflict
between the owners of cars, parents, dog owners or people who party and disturb the peace of
the locals. The rest are just sterile spaces located
inside protected settlements, where life passes
by under special surveillance of CCTV, parents
and security guards.
Due to the structure of land ownership, urban
backyards are usually municipal property under
the management of municipal companies.
Hence, they are often treated as ‘no man’s land’
managed by ‘them’ — the managers, and not
‘us’ — the users.
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BACKYARD HOPSCOTCH

DOROTA WHIT TEN, M A JA Z ABOKRZ YCK A ,
FUNDAC JA DOM POKOJU

Social and cultural projects carried out in
the backyard spaces can be a tool to meet
those expectations and help formulate joint

responsibility for the space. However, the process of planning artistic interventions, installations or joint projects for these spaces requires
a lot of care and attention — it is often an
attempt to meet the varied needs and interests of residents. However, a well thought-out
actions can have an important dimension of integrating and strengthening neighbourly bonds.

HOW TO RECOGNISE THE NEEDS
OF RESIDENTS?
Work on the project can not start in a sterile
office. You should start by initiating fieldwork
and identifying the needs of residents — you
should see how the given backyard functions.
The residents are the experts when it comes to
their space and they can tell you how it works
or what makes it dead. They will also indicate which sites are ‘hot-spots’ or which ones
evoke insecurity.
There are many methods of testing social needs,
but few of them have universal character — try
to customize each of them to a specific location. Observing the chosen backyard at different times of the day and chatting with locals
will enable us to diagnose neighbourly relations.
Depending on the type of social ties, you should
make use of any of the following tools.

PRACA NA MAKIECIE
Makieta jest jednym z najważniejszych narzędzi
w konsultacjach społecznych. Bardzo wiele osób
ma problemy z odczytywaniem map i rysunków
technicznych, a nawet wizualizacji. Zwłaszcza
w rozmowie ze starszymi mieszkańcami makieta
jest niezwykle przydatna. Osoby bez wykształcenia technicznego często pozbawione są zmysłu
przestrzennego i trudno im wyobrazić sobie, jak
zmieni się otoczenie na podstawie nawet najbardziej szczegółowej wizualizacji. Dopiero zobaczenie podwórka w miniaturze wraz z możliwością
przesuwania ruchomych elementów — takich,
jak ławki, miniatury samochodów czy inne elementy małej architektury na makiecie — pozwala
„poczuć przestrzeń”, zrozumieć jej układ i skalę.
Dla projektanta makieta to także skuteczne
narzędzie do zbierania opinii, za pomocą którego można wyjaśnić zasadność proponowanych rozwiązań.

MAPA MENTALNA (WYOBRAŻENIOWA /
POZNAWCZA) PODWÓRK A
Warsztatowa praca na mapie w bardzo czytelny sposób pozwala nam określić, jak mieszkańcy używają przestrzeni — którędy biegną ich
szlaki komunikacyjne, gdzie tworzy się naturalny podział na strefy: parkowania, rekreacyjną
i plac zabaw.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

Dziecięca wyobraźnia nie zna granic. Dajmy
im głos. Dzieci są użytkownikami podwórek,
dlatego przy użyciu bardzo prostych materiałów mogą stworzyć wizję swojego ulubionego podwórka.

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE

To technika polecana przede wszystkim przy
podwórzach o dużej powierzchni. Pozwala
na przeprowadzenie krytycznego audytu przestrzeni, zmapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji, ale także
przypisanie miejscom na podwórku znaczeń,
historii, sentymentalnych wspomnień, które
mogą się okazać szczególnie istotne przy opracowywaniu koncepcji.

WARSZTATY MAKIECIARSKIE
DLA DZIECI I RODZICÓW

SONDAŻ / WYWIADY
INDYWIDUALNE
W zależności od sytuacji można przeprowadzić
również indywidualne wywiady. Ta technika
pozwala na szybkie zdobycie szczegółowych
danych i opinii. Pozwala także w bezpośredniej interakcji wyjaśnić koncepcję projektu lub
doprecyzować kwestie, które budzą wątpliwości.
Warto jednak pamiętać, że choć w każdej z opisywanych wyżej technik należy zadbać o reprezentatywność (liczebność grupy badawczej oraz
jej strukturę wiekową), to tu w szczególności
powinniśmy przepytać liczebną i wiekową reprezentację mieszkańców danego kwartału podwórkowego. Pomoże nam w tym celowy dobór
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SPACERY BADAWCZE

WALK RESEARCH
This technique is recommended primarily for the
large backyards. It allows you to carry out a critical audit of space, mapping specific places and
elements that require intervention, but also to
assign meanings, histories and sentimental memories to specific points, which can be particularly
important in developing the concept.

MOCK-UP WORK
A mock-up is one of the most important tools in
the public consultation. Very many people have
difficulty reading maps and drawings or even
visualisations. Especially during an interview
with older residents, a mock-up is extremely
useful. Those without technical education, are
often deprived of the sense of planning and it is
hard for them to imagine how their environment
would change just on the basis of even the most
detailed visualisation. After seeing the backyard in miniature, with the possibility of moving particular elements — such as benches, car
miniatures and other landscaping elements on
the model — they can ‘feel the space’ and understand its composition and scale. For designers,
a mock-up is also an effective tool for gathering
feedback which can be used to explain the merits of the proposed solutions.

MOCK-UP WORKSHOPS FOR
CHILDREN AND PARENTS
Children’s imagination knows no boundaries. Let’s give them a voice. Children are the
main users of backyards, so by using very simple materials they can create a vision of their
favourite backyard.

MENTAL (IMAGINATIVE / COGNITIVE)
MAP OF A BACKYARD
A workshop on the map is a very easy way to
determine how the residents use their space —
how do their routes look like, where the natural
division into parking, recreation and playground
zones takes place.

SURVEY / INDIVIDUAL INTERVIEWS
Depending on the situation, you can also go
for individual interviews. This technique allows
you to quickly gain a bunch of detailed data and
opinions. It also allows you to directly explain
the concept of the project or to clarify issues
that raise doubts. It must be remembered that
although each of the techniques described
above should take into account the issue of
representativeness (the numerical amount of
research group and its age structure), it is here
in particular where we should focus on the number and age of the inhabitants of the backyard
in question. This will help us in this purposeful
selection of the sample, which is to determine
the percentage of representation (e.g. 10%

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW
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próby, czyli ustalenie procentu reprezentacji
odpowiedź to taka, że my przecież nie mamy
(np. 10% populacji) oraz wieku badanych (dzieci,
pojęcia o tym, czy im spodoba się nasze rozosoby pracujące i osoby niepracujące). Grupy
wiązanie. To nie my będziemy korzystać z tego
wiekowe determinują korzystanie z przestrzeni — podwórka, a nasze wyobrażenia o potrzebach
inaczej „używają” podwórka dzieci, a inaczej
mieszkańców mogą być zupełnie różne od
młodzież, dorośli czy osoby starsze. Jeszcze
rzeczywistości. Po drugie — jeśli mieszkańców
inaczej podwórko funkcjonuje, gdy wśród miesz- pozbawimy poczucia wpływu na proces zmian,
kańców otaczających je domów przeważają
oni w zamian nie będą szanować wykonanej
osoby niepracujące (renciści, osoby bezrobotne
na podwórku pracy, wciąż myśląc, że przecież
lub matki z dziećmi — jest to bardzo różnorodna „skoro nie ja to wymyśliłem, to nie jest moje”.
grupa osób).
Warto więc dać im głos, zaprosić do współpracy
i patrzeć, jak nasze podwórko staje się lubianą
Podczas konsultacji społecznych nie wszystko
przestrzenią użytkową dla dzieci i dorosłych.
idzie gładko. Czasem się zdarza, że osoby,
które postrzegamy jako homogeniczną grupę
mieszkańców danego kwartału podwórzowego, stanowią dwie grupy reprezentujące
mocno przeciwstawne stanowiska (np. stanowisko seniorów i młodzieży). Zdarza się również,
że mieszkańcy, owszem, reprezentują jedno
stanowisko, ale przedstawiają je w opozycji do
zaproponowanych przez wykonawcę/dewelopera
itp. rozwiązań.
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Public consultations may not go smoothly.
Sometimes it happens that people who we perceived as a homogeneous group of residents
of a given quarter, are two groups representing
strongly opposing positions (e.g. the position of
seniors and youth). It also happens that residents
speak one voice, but they remain in opposition
to the contractor / developer.
It is then, before proper consultations, when
we should take care of bringing these positions
together through mediation. This does not mean
that one party is inferior to the other. Mediation leads to a solution according to the win-win
strategy, meeting the needs of both sides and
resulting in further cooperation.

Warto wówczas, przed przystąpieniem do właściwych konsultacji, zadbać o uwspólnienie
tych stanowisk poprzez mediacje. Nie oznacza
to, że jedna ze stron ustępuje drugiej. Mediacje
prowadzą do rozwiązania według strategii “win–
win” (ang. zwycięzca–zwycięzca), zaspokajając
potrzeby obydwóch stron oraz prowadzą do dalszej współpracy.
Dlaczego właściwie tak ważne jest to, aby mieszkańcy partycypowali w tworzeniu projektu zmian
na podwórzu? Dlaczego nie mogą się po prostu ucieszyć z naszego pomysłu? Najprostsza

of the population) and the age of participants
(children, working and non-working persons).
Age groups determine the use of space — children use it differently than youth, adults and the
elderly. When among the residents predominate
non-employed persons (pensioners, unemployed
people or mothers with children — this is a very
diverse group of people) the backyard changes
is character accordingly.

Why exactly is it so important that the residents
participate in designing their backyards? Why
can not they just be happy with our idea? The
simplest answer is that we have no idea whether
they will appreciate our solution. It is not us who
will use this backyard, and our ideas about the
needs of the residents may be quite different
from the reality. Secondly — if you deprive the
residents of a sense of influence on the process of change, they will not respect your work

thinking: If I don’t invent it, it is not mine. So let’s
give them a voice and invite them to cooperate.
Let’s watch together as our backyard gets transformed into a popular space usable for children
and adults.

SZTUKA,
PODWÓRKO
A URZĘDNICY
ART,
BACKYARDS
AND CITY

Nieskończony zielony, a właściwie jeszcze wówczas plan projektu, był tematem pierwszego
spotkania z cyklu Wrocław — wejście od podwórza w siedzibie Zarządzie Zasobu Komunalnego.
Wywołał on mieszankę skrajnych emocji: od
ciekawości i szacunku dla pomysłu, poprzez
narastające wątpliwości natury technicznej oraz
formalnej, aż po niewiarę, że to się w ogóle
może udać.
Gdy usłyszeliśmy o artyście i jego, delikatnie
mówiąc, niemałej konstrukcji, która ma stanąć
na jednym z podwórek, raczej nie wpadliśmy
w zachwyt. Pomysł może i ciekawy — przestrzenna bryła pełna roślin — ale to miał
być sporej wielkości obiekt, a w dodatku
potrzebował doprowadzenia wody. Słowem —
duże przedsięwzięcie.
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ZIELONYM DO GÓRY
Myśleliśmy w ZZK, że lista niezbędnych uzgodnień i technikaliów do przygotowania zatrwoży
zespół odpowiedzialny za projekt Wrocław — wejście od podwórza, bo to naprawdę nie była bułka
z masłem. Zwłaszcza, że nasz niepokój dotyczył
nie tylko spraw technicznych, ale także samego

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

sensu przedsięwzięcia. Baliśmy się, że w zacisznych zaułkach Nieskończonego zakwitnie nie
zieleń, lecz zakrapiane życie towarzyskie, że konstrukcja będzie dewastowana, nasadzenia trzebione kradzieżami, że mieszkańcy nie będą o nią
dbać, a przecież rośliny wymagają pielęgnacji.

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE

TO NIE BYŁA BUŁK A Z MASŁEM,
CZYLI DROGA SZTUKI
NA PODWÓRK A

Okazało się jednak, że wszystkie trudności
techniczne i proceduralne są do przezwyciężenia i Nieskończony zielony doczekał się realizacji.
Rośliny w większości się przyjęły i ładnie rozrosły,
a cała konstrukcja wyglądała naprawdę efektownie. Oczywiście nie obeszło się bez drobnych
kradzieży roślin, w miejsce których wetknięto
puste butelki. Pojawiły się też bazgroły na konstrukcji donic i śmieci wewnątrz, ale per saldo
było OK. Na zimę Nieskończony został troskliwie
zabezpieczony przed chłodami, wiosną wypiękniał zaś za sprawą dosadzonych roślin. I żyje
na swoim podwórku.

URSZUL A HA MK AŁO
SPOKESPERSON FOR MUNICIPAL RESOURCE BOARD

IT WAS NOT A PIECE OF CAKE OR HOW
TO BRING ART INTO BACKYARDS
The Infinite Green project, or actually back then
only its project plan, was the subject of the first
Wrocław — Backyard Door meeting at the headquarters of the Municipal Resource Board. It
triggered a mixture of extreme emotions: from
curiosity and respect for the idea, by growing
doubts about technical and formal constraints,
to the disbelief that the whole project may actually succeed.
When we’ve first heard about the artist and his,
to put it mildly, significant structure to stand on
one of the backyards, we hardly ran into rapture. The idea may sound interesting — a spatial
block full of plants — but it was a large-sized
object, and in addition it needed water supply. In
a word — a big undertaking.

GREEN UP
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URSZUL A HA MK AŁO
RZECZNIK PRASOW Y Z ARZ ĄDU Z ASOBU KOMUNALNEGO
WE WROCŁ AWIU

We thought that the list of the necessary
arrangements and requirements shall dismay the
team responsible for the Wrocław — Backyard
Door project, because it really was not a piece
of cake. Especially since our anxiety concerned
not only technical issues, but also the sense
of the project. We were afraid the quiet alleys
of the Infinite Green will provide not only the
shelter for the wild life but also a social one and

the structure will be soon devastated. We were
afraid that the plantings will be stolen as people
will not care for the structure, and yet the plants
need care.
It turned out, however, that all technical and
procedural needs are surmountable and the Infinite Green can be implemented. The plants began
to grow and the whole structure started to look
really impressive. Of course, not without petty
thefts or thrown out empty bottles. There were
also scribbles on the pots and garbage inside, but
in the end it was OK. The Infinite has been carefully protected against the cold in winter just
to beautifully flourish in spring thanks to newly
planted seeds. It still lives in the backyard.

UNLOVED CHILD
After the successful Infinite Green, we moved to
the next backyard project, the LOVE Bench. We
approached it with great optimism. It quickly
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Przypominające piksele podświetlane betonowe
klocki ułożone w słowo, będąc artystycznym
obiektem małej architektury, miały spełniać
również funkcję użytkową — stanowić miejsce
spotkań mieszkańców. Tak się jednak nie stało.
Mieszkańcom ławeczka się nie spodobała —
a wręcz ich drażniła, wywoływała niechęć, była
przedmiotem kpin i cynicznych komentarzy.
W trakcie burzliwych dyskusji z mieszkańcami
zastanawiałam się, dlaczego nie polubili ławeczki.
Myślę, że może to przez jej — nie wiem, jak to

JEŻ POZYTYWNIE NADĘTY

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW
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Po udanym Nieskończonym zielonym do kolejnego podwórkowego projektu, czyli Ławeczki
KOCHAM, podeszliśmy z dużym optymizmem.
Szybko okazało się jednak, że łatwo nie będzie.
Z różnych powodów. Już sam proces stawiania
konstrukcji z betonowych bloczków przysporzył
problemów — okazało się, że niełatwo bezpiecznie ją postawić na rozjeżdżonej, nierównej niecce
podwórka. Beton topornie wystawał z podłoża,
żwir, który miał go osłonić, osypywał się z konstrukcji. Na dodatek po deszczach przed samą
ławeczką pojawiła się ogromna kałuża. Czyszczenie pobliskiej studzienki kanalizacyjnej i podsypywanie nierówności okazało się połowicznym
rozwiązaniem. Całe podwórko wymagało
remontu i my, jako zarządca, doskonale o tym
wiedzieliśmy. Rewitalizacja wraz z odwodnieniem
tego niemal hektarowego terenu to jednak kilkumilionowa inwestycja zaplanowana
dopiero na następne lata! Tymczasem Ławeczka
KOCHAM musiała tam stanąć od razu. Niestety,
nie została pokochana przez mieszkańców.

najlepiej nazwać — detaliczność? Kompletny
pomysł artystyczny, czyli konstrukcję tworzącą
przestrzenne słowo, widać tak naprawdę dopiero
z wysokości trzeciego piętra i najlepiej dopiero
po zmroku, gdy jest podświetlona. Albo z perspektywy drona lecącego nad podwórkiem.
Z poziomu ziemi, z punktu widzenia człowieka
codziennie przechodzącego obok, to tylko niezrozumiały zbiór betonowych bloczków. Może
gdyby ławeczka miała swoje pionowe „odbicie”
na ścianie oficyny, przy której stoi — malarski lub
rzeźbiarski cień — zostałaby w pełni zrozumiana
i lepiej przyjęta we wspólnej przestrzeni? Nie
wiem. Po cichu wciąż wierzę, że KOCHAM, jako
element małej architektury, zacznie w końcu
funkcjonować po rewitalizacji podwórka.

Kolejny projekt — wielki dmuchany jeż — od
strony formalnej był znacznie prostszy w realizacji. Jego idea i wykonanie okazały się strzałem w dziesiątkę — jeż stał się pretekstem do
spotkań i elementem, który przyczynił się do
stworzenia wspólnej przestrzeni. Już sam fakt,
że zwierz składał się z wielu kolców, które trzeba
było najpierw nadmuchać, świetnie zintegrowało
lokalną wspólnotę.
Jeż-gigant okazał się barwnym i ważnym
podwórkowym wydarzeniem lata. Ale może
dlatego do dziś wspominany jest tak ciepło,
bo pojawił się tylko na moment, nie został
na zawsze, a zatem nie zdążył spowszednieć
wskutek codziennej troski?
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became clear, however, that it will not be easy.
from the point of view of a daily passer-by, it’s
For various reasons. The very process of putting
just an incomprehensible collection of constructures of concrete blocks caused problems — crete blocks. Maybe if the bench had its vertical
it turned out that it is not easy to put it safely
‘reflection’ on the wall against which it stands —
on an uneven basin of the backyard. Concrete
a painting or sculptural shadow — it would be
blocks protruded from the ground, gravel, which fully understood and better accepted in the
was supposed to protect it, trickled from the
common space? I don’t know. Silently, I still
structure. In addition, the pouring rains created
believe that the LOVE bench, as an element of
a huge puddle just next to the bench. Cleaning
landscape architecture, will start the process of
a nearby manhole turned out to be a superficial
revitalisation of the backyard.
solution. The whole backyard needed repair and
we, as a company, perfectly knew it. However,
the cost of revitalisation with drainage of that
POSITIVELY PUMPED UP
almost hectare of land would be the cost of sev- HEDGEHOG
eral million zloty and it was planned for the next
years! Meanwhile the LOVE Bench had to stand
Another project — a big inflatable hedgehog —
there right away. Unfortunately, the residents
was much easier to implement from a formal
didn’t fall in love with it.
point of view. Its idea and execution proved
to be a hit and the hedgehog became a major
Resembling pixels illuminated concrete blocks
pretext for meetings and element that contribarranged in a word, being the object of artistic
uted to the creation of common space. The fact
landscaping, were also designed to fulfil a utilithat the animal consisted of a number of spikes,
tarian function — provide a meeting place for
which first had to be inflated, quickly integrated
locals. But it did not happen. Residents did not
the local community.
like the bench — moreover, it even aroused
resentment and became the subject of ridicule
The hedgehog-giant turned out to be a crucial
and cynical comments.
event of that summer. But perhaps it is recalled
so warmly up to today, because it appeared only
During the stormy discussion with residents
for a moment, it was not meant to stay forever,
I wondered why they did not liked the bench.
and therefore people had no time to get bored
I thought maybe it’s due to its — I do not
with it as a result of daily care?
know how to best call it — scale of detail? The
complete artistic idea, a construction forming
the word, can be really only seen at the level
of the third floor and best after dark, when it is
highlighted. Or, from the perspective of a drone
flying over the backyard. On the ground level,

Pomimo tych wszystkich formalnych wątpliwości, rozpoczęliśmy działania na rzecz
budowy Domku na jesionie — zbieraliśmy opinie,
pozwolenia, zgody, dzierżawy i przekazania.
Byliśmy mocno sceptyczni, ale zespół odpowiedzialny za projekt Wrocław — wejście od podwórza, choć chyba trochę przestraszony,
był jednak zdeterminowany.

The project of a treehouse caused really extreme
emotions at our office. We were aware that such
house is actually the dream of every child. However, the prospect of placing it in the public
space three meters above the ground terrified
us. We were worried about the tree — who will
let us use it? And if it becomes damaged? The
construction of a treehouse had to be robust,
stable, safe, and resistant against all potential
risks concerned with visiting children.
Despite all these formal concerns, we began
efforts to build a A Tree House on the Ash — we
were collecting opinions, permits, consents etc.
We remained strongly skeptical. However, the
team responsible for the Wrocław — Backyard
Door project seemed determined, yet a little frightened.
Finally, we started activities related to the construction of a wooden tree house — finishing
up construction design, meetings with locals,
common painting, and filming of the event. It
worked, the tree house was built. A few metres
above the ground, on the hospitable ash, which
was not hurt by a single nail! And it was really
fantastic — very solidly constructed, beautiful, shapely, colourful. Well, it felt so good that
it was brought to life. Although our doubts and
fears did not disappear completely…

Po trzech miesiącach poszłyśmy go odwiedzić.
Wdrapałyśmy się na górę — niby tylko po to, aby
ocenić konstrukcję, ale tak naprawdę chciałyśmy poczuć dziecięcą radość. Wcale nam się
nie chciało schodzić, jednak cały czas czułyśmy
na sobie czyjś świdrujący wzrok. Wokół drzewa
krążyła para, która oderwała się od spożycia
pod chmurką i przyszła za nami. My tu pilnujemy,
żeby nie było ten tego — bąknęli pod nosem,
gdy odchodziłyśmy.
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Projekt domku na drzewie wywołał u nas
w biurze naprawdę skrajne emocje. Mieliśmy
świadomość, że taki domek to faktycznie
marzenie każdego dzieciaka. Przerażała nas
jednak perspektywa ulokowania miejsca zabaw
w przestrzeni publicznej trzy metry nad ziemią. Obawialiśmy się o drzewo — kto pozwoli
je obciążyć? A jeśli ulegnie ono uszkodzeniu? Konstrukcja domku musiała być przecież
solidna, stabilna, bezpieczna i odporna na działania odwiedzających go dzieci.

Wreszcie nadeszły dni podwórkowych działań
związanych z budową domku — przygotowywanie konstrukcji, spotkania z mieszkańcami,
wspólne malowanie budulca, kręcenie filmu
z wydarzenia. Udało się, domek powstał. Kilka
metrów nad ziemią, na gościnnym jesionie,
którego nie zabolał ani jeden gwóźdź! I jest
naprawdę fantastyczny — bardzo solidnie
skonstruowany, a na dodatek piękny, kształtny,
kolorowy. Dobrze, że powstał. Choć wątpliwości i obawy wcale nie zniknęły…
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SIĘGAJMY JESZCZE
WYŻEJ

LET’S REACH EVEN
HIGHER

After three months we went to visit it. We
climbed up the ash — as if only in order to assess
the tree house's structure, but in fact what we

really wanted was to feel the childlike joy. We
didn’t want to go down, but suddenly we started
to feel the pressure of someone’s piercing gaze.
A couple, who had just finished their drinks, followed us all the way to the tree. We just came
here to ensure that it’s all safe, they said while we
were leaving.

TO WAM
ZNISZCZĄ
THEY WILL

TO WAM ZNISZCZĄ

Współpraca to główne założenie projektu Wrocław — wejście od podwórza. Nawiązujemy ją
pomiędzy artystami, animatorami, mieszkańcami, zarządcami i instytucjami, traktując współdziałanie jako najważniejsze w tworzeniu działań
w przestrzeni wspólnej — publicznej.
U podstaw współdziałania i współpracy leży
kompromis, który warunkuje umiejętność negocjowania założeń, a nawet wymusza rezygnację z nich w imię wyższego, wspólnego celu, co
z kolei wymaga pokory.
Zapraszając artystów, wykonaliśmy dużą pracę
poszukiwawczą, ale kierowaliśmy się też intuicją. Nasze wybory wynikały ze świadomości
miasta, jego przestrzeni oraz z analiz potrzeb
mieszkańców, które zdiagnozowano rozmaitymi badaniami.
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Założenie jest odważne — artysta ma wybrać
podwórko z prezentowanego mu obszaru i stworzyć dla niego projekt, który zaangażuje w działania mieszkańców z tego miejsca. Aby znaleźć
dogodne dla wszystkich rozwiązania, zawarliśmy
dziesiątki kompromisów.
Współpracowaliśmy z artystami spoza Wrocławia, którzy przyjechali do nas i mogli spojrzeć
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„TO WAM ZNISZCZĄ”.
O REALIZACJI PROJEKTÓW
ARTYSTYCZNYCH NA PODWÓRK ACH

na te miejsca świeżym okiem, bez bagażu lokalnych plotek i stereotypów. Nie byli obciążeni
miejscowymi historiami, które determinują
postrzeganie wrocławskich podwórek, ani też
trudem pracy we własnej przestrzeni, w swoim
mieście, zgodnie z zasadą, że nie powinno się
leczyć własnej rodziny. Prowadziliśmy artystów
na długie spacery po różnych obszarach Wrocławia — nie wskazywaliśmy podwórek, to oni je
wybierali. Patrzyli na przestrzeń i mieszkańców
z dystansem, zwracając uwagę na sprawy dawno
przez nas oswojone. Najwięcej czasu zajmowało
zamienianie pomysłów w konkretne działania.
Koncepcje rosły i zmieniały się, podlegały negocjacjom z zarządcami, wspólnotami, spółdzielniami, a niejednokrotnie także z konserwatorami,
plastykiem miejskim, lokalnymi liderami i przede
wszystkim z mieszkańcami.
Nasz projekt zakładał obecność artysty nie tylko
poprzez udział w otwarciu, ale przede wszystkim w procesie — konsultowania, budowania
lub prowadzenia działań. To gruntowało relacje pomiędzy obcym artystą a swoim mieszkańcem. Budowało zaufanie, tworzyło wzajemne
poczucie odpowiedzialności za projekt i miejsce,
w którym się on dzieje. Kształtowało to postawę
opartą na zrozumieniu po obydwu stronach —
zarówno artystów, jak i odbiorców ich działań.
Najtrudniejsza była realizacja założeń formalnych — koncepcje artystów ścierały się z bytowymi i ekonomicznymi potrzebami mieszkańców.
W takich sytuacjach artyści musieli wykazać
się pokorą.
Te projekty, w których obecność artystów
była najdłuższa, gdzie wykazali oni najwięcej

NATALIA ROM ASZK AN, M ACIE J T YMOREK , BARTOSZ ZUBIK
WROCŁ AW — BACK YARD DOOR PROJECT COORDINATORS

'THEY WILL DESTROY IT'.
THE REALISATION OF ARTISTIC
PROJECTS IN BACKYARDS
The main assumption of the Wrocław — Backyard
Door project is cooperation. Our goal was to
establish it between artists, animators, residents,
administrators, and institutions, treating cooperation as the most important factor in developing activities in common space, that is the
public space.
At the core of cooperation and collaboration,
there lies a compromise which determines the
ability to negotiate or even drop certain assumptions in the name of a higher, common purpose,
which in turn requires humility.
We did a lot of research while choosing artists
for the project, but we also trusted our intuition.
Our choices resulted from the consciousness of
the city, its space and the social needs that had
been diagnosed with various studies.
The original idea was pretty bold — an artist has
to choose a backyard and present a project that
will engage the inhabitants of this place. However, to find a convenient solution for all, we had
to reach a dozen of compromises.
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NATALIA ROM ASZK AN, M ACIE J T YMOREK , BARTOSZ ZUBIK
KOORDYNATORZ Y PROJEK TU WROCŁ AW — WE JŚCIE OD PODWÓRZ A

We worked with artists outside of Wrocław,
who came to us and were able to look at the
city with a fresh eye, without the baggage of

local rumours and stereotypes. They were not
burdened by local stories that determine the
perception of Wrocław backyards nor overwhelmed by the city space according to the
principle that you should not treat your own
family. Artists went on many long walks in the
various areas of Wrocław — we didn’t pointed
any particular backyards, they chose them on
their own. They looked at the space and its
residents from a distance, paying attention to
things we wouldn’t notice anymore. The most
time-consuming part was turning their ideas
into actions. The concepts grew and changed
as we continued to negotiate with administrators, communities, cooperatives, officials,
conservators, local leaders, and above all with
the residents.
Our project assumed the presence of an artist not only through participation in the project’s opening, but above all in the process of
consulting, building and completing artistic
actions. Such approach enabled us to set up
relationships between artists and residents. This
method of work built trust, formed a mutual
sense of responsibility for the project and the
place in which it happens, encouraged good
will and understanding — both from the side of
artists as well as recipients of their actions. The
most difficult part was the realisation of formal
guidelines — the bold artistic ideas clashed with
down-to-earth, economic needs of the residents. In such situations, the artists had to step
back and accept their conditions.
The most successful projects turned out to
be those in which the presence of the artists
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Wrocław — wejście od podwórza jest projektem
realizowanym poza murami galerii — w miejscach, gdzie sztuka znalazła się poniekąd przypadkowo. Na takie miejsca zwrócili uwagę
zaproszeni artyści zaciekawieni (nie)codziennością, kontekstem czy architekturą. Gdy koncepcja zaczyna rozwijać się w głowie artysty,
a plany na działanie w tej konkretnej przestrzeni
rosną, rośnie też zaangażowanie mieszkańców.
Właśnie w tym momencie okazuje się, że teren,
na którym ma odbyć się projekt, znajduje się
pod jurysdykcją departamentu Y instytucji X,
a żeby sfinalizować działanie, potrzebne są jeszcze zgody lub opinie od instytucji A, B i C. Tym
samym zostaje uruchomiona machina administracyjno-urzędnicza, która ma swoje procedury,
zasady i tempo pracy wyznaczane przez ustawowy termin odpowiedzi na oficjalne pisma.
W instytucjach miejskich brak jest osobnej
ścieżki administracyjnej dotyczącej realizacji projektów artystycznych, które w teorii są
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Koordynatorzy, będący pośrednikiem między artystą a instytucją, kompletują niezbędne
dokumenty i piszą wymagane pisma, aby złożyć
je w odpowiednim urzędzie. Sprawa trafia do
oddelegowanego urzędnika i to od niego oraz
jego dobrej woli najwięcej zależy. Dla urzędnika
projekt nie ma walorów artystycznych. Musi
natomiast spełniać wymogi bezpieczeństwa, być
zgodny z obowiązującymi przepisami, wpisywać
się w plan zagospodarowania przestrzennego.
Na szczęście w większości przypadków realizowanych w ramach Wrocław — wejście od podwórza
spotkaliśmy się z przychylnością i zrozumieniem
pracowników magistratu, którzy często, mimo
skomplikowanych projektów, współpracowali
z nami, okazując sporo cierpliwości i otwartości.
Różnorodność działań artystycznych wymaga od
koordynatorów i urzędników znajomości wielu
dziedzin czy profesji. Niestety, nie da się być
specjalistą w każdej z nich oraz być biegłym we
wszystkich procedurach, dlatego dialog między
instytucjami jest ważny.
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TO WAM ZNISZCZĄ

Współpracę z artystami w ramach projektu Wrocław — wejście od podwórza można sprowadzić do
trzech haseł: współpraca, kompromis i pokora.
Tylko tyle albo aż tyle.

traktowane na równi z projektami budowlanymi
czy remontowymi zgłaszanymi przez Kowalskiego. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku Europejskiej Stolicy Kultury,
gdzie czas na realizację kilkudziesięciu projektów
jest ograniczony końcem roku 2016.

Zderzenie dwóch światów — artystycznej wizji
z urzędniczą rzeczywistością — może wbrew
pozorom stanowić naukę dla obydwu stron.
Wymaga to jednak podjęcia próby wzajemnego
zrozumienia przez obydwie grupy.
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zaangażowania, chęci współpracy, ale jednocześnie byli gotowi do ponoszenia kompromisów, udały się najlepiej. Powodzenie projektu to
budowanie relacji, której kanwą było działanie
artystyczne, dzięki któremu osiągnęliśmy nasze
cele — mieszkańcy spotkali się, poznali, przestali
być dla siebie obcy i anonimowi. Pokazaliśmy im
rolę sąsiedzkich relacji i wspólnego zaangażowania, które ma siłę sprawczą.

was the longest, where they showed most
commitment and willingness to cooperate, but
at the same time they were ready to go for
compromises. The ultimate goal of the project
was to build relationships on the groundwork
of artistic activity, thanks to which we could
achieve our objectives — the residents could
meet, get closer, cease to be anonymous strangers. We showed them the role neighbourly
relations and common commitment, which is
the driving force of human relationships.
The cooperation with artists within the
Wrocław — Backyard Door project can be
reduced to three keywords: cooperation, compromise and humility. Only three words or
Wrocław — Backyard Door was a project outside
the walls of an art gallery, happening in unusual
places. The invited artists became fascinated
with those places due to their character, context and architecture.
Usually, when a concept begins to develop in
the mind of an artist, one can observe a growing involvement of residents as well. However, it is also at this point when it appears that
the area where the project is to take place,
remains under the jurisdiction of the department Y of institution X, and to finalise the
agreement, we need to obtain some necessary
consents or opinions from institutions A, B and
C. Thus an administrative and clerical machine
is launched. Usually, it has its own procedures,
rules and pace of work which is determined by
some statutory deadlines for response to official letters.

The municipal institutions lack a separate path
on the administrative implementation of artistic projects, which in theory are treated on
a par with construction projects or renovations
reported by John Smith. The situation is even
more complicated in the case of the European
Capital of Culture, where the time to carry out
dozens of projects is limited by the end of 2016.
This is where project coordinators come into picture. They often act as intermediaries between
artists and institutions and help to complete all
necessary documents or write required letters
to appropriate authorities. The case goes to the
municipal officer and from now on everything
depends on his/her good will. The artistic value
of the project is not relevant here, the idea must
meet safety requirements, comply with regulations, fit into the zoning plan. Fortunately, in
most cases we were treated very kindly, and the
officials showed a great deal of understanding
regarding the realisation of our projects. The
variety of artistic activities requires that the
coordinators and officials have a deep knowledge of many disciplines and professions. Unfortunately, it is not possible to be a specialist in
everything and to remain proficient in all procedures, which is why the dialogue between the
institutions is so important.
The collision of two worlds — the artistic vision
snd the bureaucratic reality — may be a fruitful lesson for both sides. This requires, however,
a lot of mutual understanding by both groups.
We have completed 32 projects within two years.
It is cliche, but each of them was really different

Po kilku bardzo długich rozmowach na Skypie
i konsultacjach z ekspertami BHP wydawało
nam się, że doszliśmy do porozumienia co do
kształtu domku i rodzaju prowadzących do
niego schodów. Jednocześnie zajmowaliśmy
się polisą ubezpieczeniową domku, systemem
kamer i regulaminem. Budowa pochłonęła nieco

Ani przez moment nie próbowaliśmy udawać,
że znamy się na wszystkim (choć nauczyliśmy się
wiele!), dlatego szukaliśmy pomocy u profesjonalistów, którzy byli gotowi odejść od standardowych rozwiązań, które stosują w codziennej
pracy i podjąć się wyzwania. Byli to konstruktorzy
i architekci, pracownicy naukowi oraz techniczni —
eksperci znający się na budowie domku na drzewie i osadzaniu nietypowych form w przestrzeni
publicznej. Współpracowaliśmy też z oświetleniowcami filmowymi, dźwiękowcami i fotografami
wykonujących stereopary — wszyscy oni mieli
nieoceniony wkład w sprawną realizację projektu
jako całości. Niejednokrotnie pomagali nam też
sami mieszkańcy — pożyczając narzędzia, pozwalając skorzystać z prądu w swoich mieszkaniach,
czy po prostu zakasując rękawy i włączając się do
pracy. Obserwowaliśmy tę współpracę i braliśmy
w niej udział — oba te doświadczenia okazały się
niezwykle budujące.
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Mobilna drabina o pięciu metrach wysokości?
Nie obyło się bez uprzęży i dodatkowego stabilizowania drabiny. Opuszczony budynek ma stać się
niemal żywym organizmem, obrośniętym roślinami na dziesiątki lat? Jak jednak to zrobić, żeby
nie naruszyć jego konstrukcji i jeszcze nawadniać
rośliny? Lustrzany system w kamienicznym świetliku będzie odbijać niebo, ale jakiego materiału
trzeba użyć, żeby był wytrzymały i pod jakimi
kątami go ustawić, żeby mieszkańcy rzeczywiście mogli oglądać niebo zamiast betonowego podwórka?
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Pomyślcie tylko: domek na drzewie musi nie
tylko ładnie wyglądać, ale przede wszystkim być bezpieczny — dla użytkowników i dla
samego drzewa. Zaczęliśmy od wybrania
drzewa na podwórku wspólnie z zarządcą oraz
artystami, co już nie było takie proste. Niezbędna była też dendrologiczna ocena stanu
drzewa, przy okazji której dwukrotnie zmieniano
jego przynależność gatunkową. Szukaliśmy
osób z doświadczeniem budowania domków
na drzewach, a jest ich niewiele — ich liczba
niemal równa się liczbie teorii budowy tych,
małych w zasadzie, budowli. Wybraliśmy propozycję, która w naszej ocenie jest najbardziej
adekwatna, ale natrafiliśmy na konieczność
pogodzenia projektu Niedzielnych z wymaganiami bezpieczeństwa.

więcej czasu, niż planowaliśmy, ale efekt przerósł
oczekiwania, a domek dalej służy mieszkańcom.

and required expertise and hours of discussions — how to realise a complicated artistic idea
without giving up on its internal cohesion, and
at the same time maintain the maximum level of
safety, attractiveness and accessibility for the
greatest number of residents. We believe that
ultimately we have reached a compromise that
satisfies everyone involved.
Just think: a tree house must not only look nice,
but above all, be safe — for users and for the
tree itself. We started by choosing a tree in the
backyard together with the administrator and
artists, which was not so easy. We also applied
for a dendrological assessment of the tree, on
the occasion of which the tree species affiliation
was changed twice. We were looking for people with experience of building tree houses, and
there were just a few. Although finally we managed to find a good proposal, which in our opinion would be the most adequate, we still needed
to reconcile the project with safety requirements and regulations.
After several very long conversations on Skype
and consultations with experts, it finally seemed
to us that we have reached an agreement on the
shape of the house and the type of stairs leading
to it. At the same time we dealt with an insurance policy, system of cameras and a formal
list of conditions of use. The whole construction took a little more time than planned, but
the result exceeded expectations, and the tree
house still serves the residents.
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Zrealizowaliśmy 32 projekty w ciągu dwóch lat.
To komunał, ale naprawdę każdy z nich był inny
i wymagał specjalistycznej wiedzy oraz godzin
rozmów — o tym, jak najlepiej wykonać pomysł
artysty, jak nie odebrać mu nic z wewnętrznej
spójności, jak jednocześnie zachować maksymalny poziom bezpieczeństwa, atrakcyjności i dostępności dla jak największej liczby
mieszkańców. Jesteśmy zdania, że osiągnęliśmy kompromis, który satysfakcjonuje wszystkich zaangażowanych.

A five metres high mobile ladder? Not
without a harness and further stabilisation.

An abandoned building which is supposed to
become almost a living organism with plants
thriving on it for decades? But how to do it, so as
not to affect its construction and still be able to
irrigate the plants? We can build a mirror system
in a skylight to reflect the sky, but what material should we use? It needs to be durable and it
has to be set up under the right angle so that the
inhabitants will be able to watch the sky instead
of the concrete backyard.
We did not want to pretend that we know at it all
(although we learned a lot!), not even for a second, so we reached out for help from professionals who were willing to move away from
standard solutions applied in their daily work
and take on the challenge. They were designers
and architects, researchers and technicians —
real experts with knowledge on the construction of a tree house or settling atypical forms in
the public space. We worked with film makers,
sound engineers and photographers working
with stereoscopy — they all provided an invaluable contribution to the smooth implementation of the project as a whole. The residents also
often helped us themselves — they borrowed
us tools, allowed us to use of electricity in their
homes, or even helped us to finish construction
works. We watched this cooperation and we took
part in it — both of these experiences have been
extremely encouraging.

PODSUMOWANIE
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Gdy planowaliśmy działania w ramach projektu Wrocław — wejście od podwórza, zdawałem
sobie sprawę, że realizacja niektórych z nich nie
będzie łatwa. Dziś wiem, że w ciągu dwóch lat
wykonaliśmy ponad 30. interwencji artystycznych i dołożyliśmy wszelkich starań, aby sztuka
rzeczywiście weszła na wrocławskie podwórza.
Podstawowe założenia projektu Wrocław — wejście od podwórza dają się sprowadzić do kilku
kluczowych pojęć: partycypacji, negocjacji,
współdecydowania i współpracy. Przez dwa
lata zapraszaliśmy artystów, którzy w różnych
przestrzeniach miasta realizowali swoje działania. Zależało nam na tym, aby odbywały się one
w miejscach na co dzień pomijanych, zapomnianych i nierzadko niszczejących. Proponowaliśmy podwórka dzielnic i osiedli takich jak Ołbin,
Gaj, Przedmieście Oławskie, Huby czy Kozanów.
Należy jednak zaznaczyć, że ostatecznie to artysta wybierał konkretne podwórko, a następnie
podczas spotkań z mieszkańcami konsultował,
modyfikował i dostosowywał swój projekt do
miejscowych potrzeb. Choć założenia wydawały się jasne, to okazało się, że proces realizacji
jest skomplikowany.
Z jednej strony pojawiały się problemy z komunikacją z mieszkańcami, a z drugiej problemy
natury administracyjnej czy technicznej.

Proponowanie zmian i wskazywanie na możliwość
zmiany to bardzo ważne aspekty naszej działalności. Bez względu na to, czy chodzi o pomalowanie bramy, zainstalowanie nowego oświetlenia,
umieszczenie rzeźby czy działania animujące, liczą
się efekty społeczne. Czasami są one wymierne
i mierzalne, a czasami pozornie niewidoczne,
ukryte. Projektem, o którym dziś możemy powiedzieć, że zakończył się sukcesem, jest Jeż Izy
Rutkowskiej. Artystka zaprosiła dzieci oraz mieszkańców do zabawy i wspólnych spotkań przy
ogromnym, dmuchanym zwierzątku. Działanie
nie skończyło się tylko na jednorazowej animacji,
lecz było kontynuowane — dzieciaki zaczęły nawet
pisać do jeża listy. Dzięki akcji crowdfundingowej
udało się zebrać pieniądze, aby dzieci mogły wyjechać na wspólne wakacje.
Innym przykładem udanej realizacji jest podwórkowy serial KTO TAM. Karolina Breguła oraz
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Niektórzy artyści potrafili doskonale wniknąć
w społeczność i wykorzystać potencjał współpracy z mieszkańcami, a inni potrzebowali pomocy
zespołu koordynatorów, aby wynegocjować
ostateczny kształt działania artystycznego. Praca
koordynatorów okazała się również nieoceniona
w kwestiach administracyjnych. Doświadczenie,
które wynieśliśmy to wiedza, że każdy projekt
jest wypadkową wielu czynników — oczekiwań
i wyobrażeń artystów, zapotrzebowań mieszkańców oraz zapatrywań różnych instytucji, takich
jak jednostki organizacyjne samorządu, wspólnoty
mieszkaniowe czy zarządcy obiektów. Te czynniki
nawzajem mogą znosić się lub wzmacniać wartość
społeczną naszych działań. Każdy z projektów to
inna historia, inna opowieść.
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of the potential of cooperation with local residents, while others needed help from the side
of coordinators to negotiate the final shape
of their artistic activity. The coordinators also
proved invaluable with regard to administrative
issues. We learned that each project is the result
of many factors — the expectations and ideas
of artists, needs of residents as well as opinions
of various institutions such as the organisational
units of local government, community housing or
facilities managers. These other factors may put
up or strengthen the social value of our actions.
Each project is another narrative, another story.

When we started planning activities within the
Wroclaw — Backyard Door project, I realised that
the implementation of some of them will not be
easy. Today I know that within two years we have
completed more than 30 artistic interventions
and we have made every effort to introduce
art into the backyards of Wrocław. The basic
assumptions of the Wrocław — Backyard Door
project can be reduced to a few key concepts:
participation, negotiation, co-determination,
and cooperation. Within two past years, we managed to invite a number of artists to perform
their actions in many different areas of the city.
We wanted to focus on the areas that seemed
neglected, forgotten and often deteriorated.
We selected various backyards located in such
districts as Ołbin, Gaj, Przedmieście Oławskie,
Huby or Kozanów. It should be noted, however,
that ultimately each backyard was chosen by
the invited artist who consulted, modified and
adapted the projects to local needs as a result of
meetings with residents. Although our assumptions seemed clear, it turned out that the implementation of the process is complicated.

Proposing changes and pointing to the possibility of change are very important aspects of our
activity. Regardless of whether it is about painting a gate, installation of new lighting, placement of sculptures or animating actions, the
social effects are those that matter the most.
Sometimes they are tangible and measurable,
and sometimes seemingly invisible, hidden. The
project, about which today we can say that it
turned out successful, was the hedgehog by Iza
Rutkowska. She invited children and residents
to have fun at joint meetings with a huge, inflatable pet. The action didn’t end with a one-time
animation, but it was continued — the children
even started to write letters to the hedgehog.
Thanks to the crowdfunding action, we managed to raise money for children to go on holiday together.

On the one hand, there were problems with
communication, as well as administrative issues
and technical support. Some artists could well
enter into the community and take advantage

Another example of a highly successful project
was the tv series entitled WHO IS IT. Karolina
Breguła and the residents of the Ołbin district
co-wrote the scenario, created pictures, sound,

Szczególny rodzaj działań prowadzony jest w Pracowni Komuny Paryskiej 45, która powstała między innymi dzięki urzędnikom odpowiedzialnym
za planowaną rewitalizację Przedmieścia Oławskiego. Na osiedlu tym istnieje potrzeba wniknięcia w tkankę społeczną — stworzenia nowych
propozycji dla mieszkańców. Jedna ze spółek
miejskich zwróciła się do nas, abyśmy przyjrzeli
się pustostanom i spróbowali wykonać działania
społeczno-artystyczne. Nie mogliśmy się zająć
dwudziestoma pustostanami, więc wybraliśmy
jeden. Zaprosiliśmy do współpracy Kamilę Wolszczak i Krzysztofa Bryłę. W ten sposób powstała
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entitled Collection got exhibited at the Museum
of Ethnography. Kamila also conducted a series
of workshops with children living in tenements
adjacent to the museum and made murals
inspired by specimens taken from gingerbread
molds in the institution’s collection. The value
in the activities of this type corresponds with
the entire process and has an impact on many
dimensions, not only the artistic one.

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE

Równie interesujące pod tym względem okazały
się działania Kamili Szejnoch i Krzysztofa Żwirblisa. Dzięki zaangażowaniu artystów i mieszkańców oraz ich kreatywności powstała wystawa
Kolekcja eksponowana w Muzeum Etnograficznym. Kamila przeprowadziła również cykl warsztatów z dziećmi mieszkającymi w kamienicach
sąsiadujących z muzeum oraz wykonała murale,
których wzory zaczerpnięto z form piernikarskich znajdujących się w zbiorach placówki.
W działaniach tego typu wartość artystyczna
współgra z całym procesem i wiąże się z wymiarem pozaartystycznym.

Pracownia, w której codziennie odbywają się
działania animacyjne — począwszy od warsztatów plastycznych dla dzieci, aż po spotkania
i wykłady dla dorosłych. Co ciekawe, dzięki
cyklowi Międzypokoleniowych Spotkań Sąsiedzkich prowadzonych przez Damiana Kalitę i Jacka
Sterczewskiego, na Przedmieściu Oławskim
zaczęły pojawiać się obywatelskie, oddolne inicjatywy zmian, a być może w przyszłości mieszkańcy zorganizują się i założą stowarzyszenie
czy fundację.
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mieszkańcy wrocławskiego Ołbina wspólnie
napisali scenariusz, zrealizowali zdjęcia, dźwięk,
ułożyli choreografię oraz wystąpili w filmie.
Ten projekt również miał szerokie znaczenie
społeczne. Dla wielu mieszkańców była to
okazja, aby się spotkać i poznać, zacieśniając relacje sąsiedzkie. Synergia, która tutaj się
pojawiła, wpłynęła korzystnie na poziom artystyczny dzieła.

choreography, and starred in the film. This
project also had a broad social significance. For
many residents it was a chance to meet and get
to know each other, to tighten neighbourly relations. Synergy, which appeared here, had a positive impact on the level of artistic work.

A special type of actions is carried out in the
Komuny Paryskiej 45 Workshop, which was
established, among others, thanks to the officials responsible for the planned revitalisation
of the Przedmieście Oławskie district. There is
a need to penetrate the social tissue there and
offering some new proposals for the inhabitants. One of the municipal companies turned
to us with a request to look at various empty
premises from the socio-artistic perspective. We
couldn’t arrange actions in twenty vacant spaces,
so we chose one. We invited Kamila Wolszczak
and Krzysztof Bryła. In this way, we started the
studio with daily animation activities — from art
workshops for children up to the meetings and
lectures for adults. Interestingly, thanks to the
series of Intergenerational Neighbours Meetings led by Damian Kalita and Jacek Sterczewski,
more and more civil, bottom-up approach initiatives began to appear, and perhaps in the future
the residents will even organise themselves and
establish an association or foundation.

Equally interesting in this respect proved to be
the action by Kamila Szejnoch and Krzysztof
Żwirblis. Thanks to the commitment of artists
and residents and their creativity, an exhibition

Some of the completed projects, though at first
they seemed to be non-invasive, aroused concern and controversy among residents. In some
cases, there has been a misunderstanding of

Innym projektem, który wzbudził kontrowersje, była praca Artura Żmijewskiego na Kozanowie. Niszczejące i zapomniane poniemieckie
płyty nagrobne, rzucone jedna na drugą, zostały
przez niego uporządkowane oraz ułożone
nieopodal chodnika. Wyciągnięte na światło

Warto podkreślić, że Wrocław — wejście od
podwórza to jeden z najmocniej zaangażowanych społecznie programów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Prawdopodobnie to
też pierwsza tak szeroka propozycja, aby sztuka
wniknęła dogłębnie w tkankę miejską i społeczną.
Nikt nigdy wcześniej nie realizował podobnego
projektu, więc wiedza, którą zdobyliśmy, jest
bezcenna. Nie ulega wątpliwości, że założenia,
które przyjęliśmy na początku, uległy ewolucji.
Praca w przestrzeni publicznej nigdy nie jest do
końca przewidywalna, ponieważ stanowi rodzaj
operacji na żywym organizmie. Choć wykonywaliśmy ewaluację poszczególnych działań, to
potrzebujemy czasu, aby zweryfikować projekt
całościowo. Jestem przekonany, że energia
i zaangażowanie, które włożyliśmy we wszystkie
realizacje, zaczną wkrótce owocować, a rezultaty
naszej pracy będą widoczne przez wiele lat.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW
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Negatywna reakcja mieszkańców wynikała z frustracji i wieloletnich zaniedbań tego podwórka.
Przy realizacji tego, a także kilku innych projektów, pojawiały się argumenty ekonomiczne —
że pieniądze lepiej wydawać na utwardzanie
gruntu lub wykonanie instalacji odwadniającej. Należy jednak zaznaczyć, że finansowanie naszych działań i nasze projekty dotyczą
obszaru działalności artystycznej oraz kulturalnej, a nie remontowej czy budowlanej. Warto
zauważyć, że przy tej okazji sytuacją podwórek
zainteresowali się nie tylko mieszkańcy, ale również media. Być może energia, która wytworzyła
się w pewnym geście protestu, przekształci się
w energię do walki o zmianę na lepsze.

dzienne i odkurzone z niepamięci stały się solą
w oku lokalnej społeczności. Artysta obnażył
w ten sposób zaniedbania nie tylko poprzednich
władz, ale również nas — mieszkańców Wrocławia. Wykonany przez niego gest artystyczny stał
się przyczyną zmiany, a porzucone dotąd płyty
nagrobne zostaną przeniesione w nowe miejsce
i odpowiednio zabezpieczone.
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Niektóre ze zrealizowanych projektów, choć
początkowo wydawały się nieinwazyjne, wzbudziły zaniepokojenie i kontrowersje wśród
mieszkańców. W części przypadków doszło do
nieporozumień komunikacyjnych, ale należy
tutaj wspomnieć również o roli, którą odegrały
media, przekazując nie do końca prawdziwy
obraz sytuacji. Tak było z projektem Adoruję
i kocham Elżbiety Jabłońskiej. Artystka, obok
wielu negatywnych napisów na murach, odnalazła również takie o pozytywnym wydźwięku.
W ten sposób zrodził się pomysł, aby zrealizować instalację, której kształt układał się właśnie
w słowo „kocham”.

communication, but one should also mention
here the role of the media passing not entirely
true picture of the situation. This was the case
of the I Love and Adore project by Elżbieta
Jabłońska. The artist, in addition to a number of
negative inscriptions on the walls, found also
those with positive overtones. In this way, the
idea to implement the installation was born, the
shape of which is arranged precisely in the word
‘love’.
Negative reaction of inhabitants stemmed from
frustration based on many years of neglecting. With the implementation of this and several other projects, there were economic
arguments — that this money would be better
spent on hardening the ground or installation of
drainage. It should be noted, however, that the
financing of our operations and our projects is
supposed to cover artistic and cultural activities,
not renovation or construction works. It is worth
noting that on this occasion, the backyard focus
attention not only of the residents, but also the
media. Perhaps the energy that was produced in
a gesture of protest, will eventually convert into
a fight for change for the better.
Another project, which aroused controversy, was
the work of Artur Żmijewski on Kozanów. Decaying and forgotten old German tombstones,
tossed one to the other, were collected by him
and arranged next to the sidewalk. Brought to
light from the dust of oblivion they became
a thorn in the local community. In this manner, the artist exposed not only the neglecting
approach of the previous government, but also
us — the inhabitants of Wrocław. His artistic

gesture has become a cause of changes, because
due to his behaviour the abandoned tombstones
will be now moved to new places and properly
secured.
It is worth noting that the Wrocław — Backyard
Door is one of the strongest socially involved
programmes of the European Capital of Culture
Wrocław 2016. It is probably also the first such
broad proposal for art to deeply permeate the
urban tissue and local communities.
Nobody has never realised a similar project, so
the knowledge we have gained is priceless. There
is no doubt that the assumptions we adopted
at the beginning have evolved. Working in the
public space is never fully predictable because
it is a kind of operation on a living organism.
Although we performed an evaluation of individual actions, we need time to verify each project
as a whole. I am convinced that the energy and
commitment that we have put in all the projects
will soon turn out to be highly fruitful and the
results of our work will be seen for many years.

WYWIADY

Jak sądzisz, dlaczego mieszkańcy — osoby
w różnym wieku i różnej profesji — w ogóle
zaangażowali się i zechcieli zagrać w filmie?
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Jakub Zarzycki: Opowiedz, proszę,
o projekcie KTO TAM, a przede wszystkim
o jego genezie.
Karolina Breguła: Zimą ubiegłego roku
zostałam zaproszona do projektu Wrocław —
wejście od podwórza. Moja praca zaczęła
się od odwiedzenia kilkunastu podwórek.
Z tych kilkunastu wybrałam to znajdujące
się na uroczej górce na Ołbinie — blok
z charakterystycznym daszkiem na ostatnim piętrze. Pół roku później wróciłam do
Wrocławia z konkretnym planem — miałam realizować partycypacyjny podwórkowy serial. Na początku nie było łatwo.
Na pierwszym spotkaniu z mieszkańcami
nie udało mi wzbudzić entuzjazmu, panowała raczej atmosfera niezrozumienia.
Kilka dni później zrobiłam wieczorek filmowy. Na rozwieszonym na trzepaku prześcieradle pokazałam swoje krótkie filmy,
pojawił się powód do rozmów i lody stopniały. Nie miałam jakiejś specjalnej koncepcji serialu. Liczyłam na to, że idea narodzi
się w efekcie naszych rozmów. I tak też
się stało. Ktoś rzucił pomysł na opowieść
o potworze i wybuchł istny wulkan pomysłów, spisywałam je wszystkie. Kolejnego
dnia zaczął powstawać scenariusz, później
ruszyły zdjęcia.
Tak weszliśmy w trzydniowy tryb pracy,
na który składały się zdjęcia, montaż
i podwórkowe pokazy gotowych odcinków.
Bardzo ważne były narady scenariuszowe,
które odbywały się po pokazach. Mieszkańcy dyskutowali o tym, jak mają wyglądać kolejne odcinki. Pomimo tego, że to
ja spisywałam nasze pomysły i odpowiadałam za scenariusz, starałam się być tylko
mediatorką i nie wpływać na treść filmów.
W efekcie powstała fikcyjna opowieść,
która nie opowiada o tych konkretnych

KB: Podczas filmowego spotkania przy
trzepaku wytworzyła się wspaniała atmosfera. Myślę, że to jej zawdzięczamy
początek naszej pracy. Wydaje mi się,
że większość mieszkańców zdecydowała
się nie tyle na udział w projekcie artystycznym, co na zrobienie czegoś razem, we
wspólnocie, która zaczęła się kształtować.
Widziałam jak uczestnicy mojego projektu
poznawali się, jak po raz pierwszy przedstawiali się sobie. A potem obserwowałam, jak
świetnie się ze sobą bawią, jak tworzą się
między nimi więzi. Myślę, że bardzo ważne
w tym projekcie było to, że wszystkim nam
sprawiał on frajdę. Byłam pod ogromnym
wrażeniem tego, jak ci ludzie byli otwarci,
jak się zgrali. Pomyślałam sobie, że ja raczej
nie wzięłabym udziału w takim projekcie, gdyby dział się na moim podwórku.
Chyba nie znalazłabym w sobie tyle odwagi
i nie chciałabym poświęcić mu tyle czasu.
Trzeba dodać, że ten projekt wymagał
od wszystkich ogromnego zaangażowania i bardzo dużo pracy. Jedna z mieszkanek w ostatnich dniach pracy powiedziała
mi, że z powodu KTO TAM od miesiąca nie
zrobiła prania. To było działanie, które się
udało, ale poziom jego intensywności był
taki, że po prostu nie mogłoby trwać dłużej.
Z tych opowieści wyłania się bardzo
pozytywny, a nawet idylliczny obraz tej
konkretnej wspólnoty. Jesteś w stanie
wskazać jakieś jej minusy?
KB: Bardzo się starałam, żeby do naszego
działania włączyło się jak najwięcej mieszkańców. Zawsze kiedy ktoś przechodził
przez podwórko, zaczepiałam i zapraszałam. Mam jednak świadomość, że z biegiem czasu powstała grupa, do której
było trudno się przyłączyć. Pomimo tego,
że podwórko to przestrzeń zamknięta,
to wiedziałam, że nie dotrę do każdego.

Gdy oglądamy KTO TAM, to mimowolnie
pojawiają się różne skojarzenia z innymi
filmami. Zastanawia mnie, czy mieszkańcy,
już w trakcie samego procesu tworzenia
serialu, inspirowali się innymi filmami?
KB: Raczej nie. Podczas pracy nad serialem
w naszych rozmowach nie padł ani jeden
tytuł filmu, którym moglibyśmy się zainspirować. Oczywiście, pewnie czerpaliśmy
z popkultury, ale raczej na jakimś ogólnym
poziomie. Mam wrażenie, że stworzyliśmy
zupełnie nowy byt — nie kino, nie sztukę
wizualną. Co prawda wykonywaliśmy działania z pola filmu — takie, jak choćby rejestracja czy montaż — i nazywaliśmy nasze
dzieło serialem, ale robiliśmy to bez myślenia o tym, że KTO TAM ma stać się filmem
i że musi wpisać się w jakieś ramy.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

W Y WIAD Z K AROLINĄ BREGUŁ Ą, AUTORK Ą
PROJEK TU SERIAL PODWÓRKOW Y K TO TA M

To, wraz z bardzo intensywnym trybem
pracy, powodowało, że wspólnota, która
powstała okazała się na swój sposób wykluczająca. Stworzyła się grupa wybrańców.
Wyobrażam sobie, że mógł gdzieś tam obok
być ktoś, kto obserwował nas z daleka, ale
nie odważył się podejść.
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mieszkańcach, ale została zainscenizowana
w ich rzeczywistości — na ich podwórku,
w ich mieszkaniach.

O KTO TAM mówisz, że to serial
partycypacyjny. Jak zdefiniowałabyś
ten termin?
KB: To projekt, który powstawał w efekcie wspólnej pracy. Każdy mieszkaniec
podwórka mógł się włączyć i wspólnie
z grupą wpływać na kształt serialu. Decyzje
o jego formie, treści i celu podejmowaliśmy
grupowo, razem go realizowaliśmy. Stąd
nazwaliśmy nasze działanie partycypacyjnym serialem natychmiastowym. Natychmiastowość opisuje tryb naszej pracy.
Mówimy sporo o wspólnocie, powiedzmy
na sam koniec o tobie. Co tobie, jako
jednostce, dał ten projekt?
KB: Przede wszystkim bardzo mnie zmęczył, bo pracowałam nad nim przez miesiąc,
prawie nie sypiając (śmiech). Ale zupełnie
poważnie — w pewien sposób dał mi nową
wiarę w to, że za pomocą sztuki można coś
zmienić, choćby tylko na jednym podwórku.
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POTWÓR I OKOLICZNI
MIESZKAŃCY

THE MONSTER AND
LOCAL RESIDENTS

Why do you think the residents —
people of different ages and professions —
decided to get involved and play in
the series?

INTERVIEW WITH K AROLINA BREGUŁ A , THE
AUTHOR OF WHO IS IT BACK YARD T V SERIES

KB: During the screenings, we managed
to create a wonderful atmosphere. I think
this was the success factor that had a major
impact on the project. It seems to me that
most of the residents decided not only to
take part in an artistic project, but to do
something together in a newly formed
community. I saw the them making new
friends, having fun with each other, creating a mutual bond. I think that it was very
important that we all had a lot of fun. I was
impressed by the open-mindedness of the
locals. I joyfully observed as they teamed
up. I guess that I would rather not participate in such a project if it took place in
my backyard. I do not think I would find so
much courage and I would not be able to
devote so much time. It should be highlighted that this project required a lot of
work and motivation. One of the residents admitted that because of our project she did had the time to do the laundry
for a month. The project turned out to be
a huge success, but the intensity level was
so high that it simply could not last longer.

Jakub Zarzycki: Tell us, please, about
WHO IS IT project and its genesis.
Karolina Breguła: Last winter I got invited
to the Wrocław — Backyard Door project. I visited several backyards. Eventually,
I chose a place located on the charming
hill in Ołbin — a block of flats with a distinctive roof on the top floor. Half a year
later I returned to Wrocław with a detailed
plan aimed at implementing a participatory television series. At the beginning, it
was not easy. During the first meeting with
the residents, I felt misunderstood. However, a few days later, I organised a film
evening. I showed them my short films, we
found a reason to talk and the bond got
established. At that point, I had no specific
concept of the series. I was hoping that
the idea will be born as a result of our conversations. And so it happened. Someone
threw an idea for a story about a monster
which gave impulse to a brainstorming session. I carefully wrote down all the submitted ideas.
The next day we began to work on the
scenario and soon we started a three-day
session which consisted of shooting, editing and reviewing the already finished episodes. We paid a lot of attention to the
discussions regarding the scenario, which
took place after each screening. The residents talked about their vision of the next
episodes. Despite the fact that I wrote
down our ideas and completed the script,
I tried to act only as a mediator and not
affect the content of the whole series. The
result is a fictional story that is not about
these particular inhabitants, but depicts
their day-to-day reality — their backyard,
their homes.

All these stories show a very idyllic image
of this particular community. Have you
noticed any disadvantages?
KB: My ultimate goal was to include as
many people as possible. Whenever someone walked across the backyard, I invited
him to cooperate. I am aware, however,
that once the group got formed, it became
somewhat difficult to join. Even though
the backyard is a closed space, I knew
that I would not be able to reach out to
everyone. I imagine that there could be
someone who was watching us from a distance, but had not enough courage to get
in touch.
When I watch WHO IS IT, it inadvertently
brings some film associations to my mind.
I wonder if the residents got inspired by
any particular motion pictures?

KB: Probably not. While working on the
series, not a single film title got mentioned.
Of course, we probably drew from pop
culture a lot, but rather on a general level.
I have the impression that we have created
a completely new entity — no films, no
visual art involved. The art of filmmaking
was our major inspiration and we decided
to call our work a tv series, but it was not
a formal decision. We did not think about
fitting it in any particular film genre.
You define WHO IS IT as a participatory
series. How would you explain this term?
KB: The series was created as a result of
common work. Every resident of the backyard could reach out to us and take part
in the project. We collectively made decisions about its form, content and purpose.
Hence, we decided to call it an immediate
participatory television series. Immediacy
describes the mode of our work.
We talk a lot about the community, but
what about you? What impact has this
project had on you?
KB: First of all, I was very tired because
I worked on it for a month almost without
sleeping (laugh). But quite seriously — in
a way, it gave me a new belief that through
art you can make a difference, even if only
applicable to one backyard.
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Jakub Zarzycki: Jak trafiłaś na podwórko
pomiędzy Żeromskiego, Nowowiejską,
Jedności Narodowej a Daszyńskiego?
Cecylia Malik: Do projektu zaprosiła
mnie Natalia Romaszkan. Przyjechałam więc do Wrocławia, a Natalia pokazała mi zupełnie inne oblicze tego miasta.
Jestem z Krakowa, Wrocław znałam tylko
z wizyt w jego centrum, które jest bardzo
ładnie odnowione, wygląda jak niektóre
niemieckie miasta (śmiech). A tu okazało
się, że nieopodal owego centrum są bardzo zaniedbane dzielnice. Widać, że nie
były remontowane od kilkudziesięciu lat,
wyglądały na porzucone, pozostawione
same sobie.
Zachęcała jednak skala podwórek — są
o wiele większe niż te w Krakowie, pomyślałam, że można sporo na nich zrobić.
Samo podwórko na Żeromskiego okazało się fascynujące. Raz, że było bardzo
duże, a dwa, że była tam też niesamowita
pusta ściana — jak ekran. Jednocześnie
nie miałam pomysłu na konkretne działania, nie wiedziałam, co mogłabym tam
umieścić. Pomyślałam nawet, że robienie sztuki w tak zaniedbanej przestrzeni to
ostatnia potrzeba jej mieszkańców. Na tym
podwórku właściwie nie było niczego.
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Co działo się potem?
CM: Zawsze warto zrobić coś dla dzieciaków. To był mój pierwszy trop. A drugi
— moja akcja 365 drzew, podczas której
przez rok codziennie w ramach perfor-

Na przykład?
CM: Po pierwsze, status prawny domku
na drzewie. Okazało się, że prywatni
ludzie na swoich prywatnych posesjach
mogą budować domki na drzewie, bo to
ich prywatna sprawa, ale nie ma przepisów sankcjonujących powstawanie tego
typu elementów na publicznych podwórkach. Ostatecznie zostało to zatwierdzone
jako dzieło sztuki. Po drugie, był też kłopot
z dokładnym oszacowaniem, ile kilogramów może udźwignąć to drzewo, ale to się
udało. Po trzecie, musieliśmy zrezygnować
z niektórych pomysłów. Bardzo chcieliśmy,
żeby do domku wchodziło się po drabince,
ale ze względów bezpieczeństwa musieliśmy zastosować schodki.
Jak wyglądało zaangażowanie mieszkańców
podwórka? Jak udało wam się przekonać
ich do współpracy?
CM: Od początku zakładaliśmy, że musimy/
chcemy zrobić to razem z mieszkańcami.
Czasu nie było aż tak wiele, realizacja projektu trwała 10 dni. Na początku zrobiliśmy
spotkanie, udało nam się wywołać małe
poruszenie na podwórku. Dzieciaki zainteresowały się malowaniem desek, które
stały się częścią domku. Potem już poszło,
projektem zaczęli interesować się dorośli. Podobało im się, że ktoś robi coś dla

Na naszych oczach zawiązywała się coraz
większa wspólnota mieszkańców i zaangażowanie rosło. Baliśmy się, że dzieciaki
się znudzą, ale one przychodziły codziennie, bo traktowały to bardzo poważnie. Gdy
do uroczystego otwarcia zostało już bardzo mało czasu, zorientowaliśmy się, że nie
zdążymy z końcowym etapem montażu.
Ojcowie, poproszeni wtedy o pomoc, bardzo mocno się zaangażowali, pracowaliśmy
wspólnie, częściowo w nocy, świecąc sobie
reflektorem. To właśnie ich pomoc zadecydowała, że zwyczajnie zdążyliśmy.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

ich dzieciaków. Dookoła domku, czy też
jego budowy, zaczęła gromadzić się coraz
większa grupa mieszkańców. Co wieczór,
przez tych kilka lipcowych dni, odbywały
się wspólne warsztaty, podczas których
opowiadaliśmy o sobie, o naszych projektach i podróżach, o tym, jak robimy akcje
protestacyjne w Krakowie. Później dzieciaki same — z własnej inicjatywy! — zrobiły manifestację przeciwko psim kupom
na tym podwórku (śmiech). Ale! Żeby nie
było, robiliśmy też zdjęcia-portrety psom,
ich właścicielom się to podobało. Nie chodziło przecież o antagonizowanie mieszkańców. Chcieliśmy przy okazji domku
zrobić coś dla każdej z grup, które korzystały z podwórka.

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE

W Y WIAD Z CECYLIĄ M ALIK Z NIEDZIELNYCH,
WSPÓŁ AUTORK Ą PROJEK TU DOMEK NA JESIONIE

mance'u wspinałam się krakowskie drzewa.
A po trzecie, i przede wszystkim, chciałam
do działania włączyć pozostałych Niedzielnych, czyli Piotra Dziurdzię, Jakuba Wesołowskiego i Bartolomeo Koczenasza. Od
dwóch lat organizujemy i robimy razem
akcje społeczno-artystyczne w Krakowie, a poza tym, jak robi się coś w grupie, to wtedy pojawia się więcej pomysłów
i magnetyzująca energia, która przyciąga
innych. Wymyśliliśmy, że będzie to domek
na drzewie, domek na jesionie, który stał
na podwórku. Przy okazji samego budowania domku zaplanowaliśmy różne warsztaty
i działania dla mieszkańców. Oczywiście
pojawiło się sporo problemów, o których
nie mieliśmy pojęcia, zanim nie przystąpiliśmy do pracy.

Co wasza akcja zmieniła na tym
podwórku?
CM: Po pierwsze, powstał domek na jesionie, który stał się miejscem zabaw dla
dzieci, a wcześniej nie było tam dla nich
nic. Po drugie, przy okazji mieszkańcy się
poznali, zaczęli ze sobą rozmawiać. Jedna
pani powiedziała wprost: „Ja tu nigdy nie
widziałam tylu ludzi”. Już samą satysfakcją był widok dzieciaków, które wymieniały
się numerami telefonów. Po trzecie, ten
domek, czy wręcz sam proces jego budowania, stał się taką agorą, gdzie mieszkańcy mogli przedyskutować, jakkolwiek to
poważnie zabrzmi, problemy z przestrzenią, którą wspólnie zamieszkują. Zwyczajnie podzielić się pomysłami, zastanowić się,
co chcieliby zmienić. Po projekcie zostało
trochę farby — panie zapytały, czy mogą

‘I HAVE NEVER SEEN SO
MANY PEOPLE HERE’.
A STORY OF A TREE
HOUSE
INTERVIEW WITH CECYLIA M ALIK FROM
NIEDZIELNI COLLECTIVE, THE CO-AUTHOR OF
A TREE HOUSE ON THE ASH

Jakub Zarzycki: How did you come
across the backyard located between
Żeromskiego, Nowowiejska, Jedności
Narodowej, and Daszyńskiego streets?
Cecylia Malik: I was invited to take part in
the project by Natalia Romaszkan. I came
to Wrocław and Natalia showed me a completely different face of the city. I come
from Cracow, so I only knew Wrocław from
a couple of visits to the city centre which
is very nicely renovated, it actually looks
like some German cities (laughs). Suddenly, it turned out that there are many
neglected backyards just right next to it.
They have not been repaired for decades,
they look abandoned, fall to decay. However, I was tempted by the very scale of all
these backyards — they are much bigger
than those in Cracow. I thought that one
can do a lot in such a vast space. The backyard on Żeromskiego Street turned out to
be fascinating. It was very large and there
was also an incredible empty wall there —
almost like a screen. At the same time I had
no plan in mind. I did not know what I could
implement there. I thought that making art
in such a neglected neighbourhood would
be the last thing anyone would need. There
was literally nothing there.
What happened next?
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„JA TU NIGDY NIE
WIDZIAŁAM TYLU
LUDZI”, CZYLI
O PEWNYM DOMKU
NA DRZEWIE

CM: First of all, I have always wanted to
do something for the children. That was
my first clue. And the second one — my
previous action called 365 Trees, during
which each day for a year I climbed one
tree in Cracow as a part of performance.

And thirdly, and most of all, I wanted to
include Piotr Dziurdzia, Jakub Wesołowski
and Bartolomeo Koczenasz, namely the
Niedzielni collective, in the project. We
organise a lot of socio-artistic actions in
Cracow together, and besides, it is better
to do something in a group because then
you feel this powerful energy that attracts
others. We came up with an idea of a tree
house, actually a house on the ash, which
stood in the backyard. We also initiated
various workshops and activities for the
residents. Of course we came across a lot
of problems about which we had no idea
until we proceeded to work.
For instance?
CM: Firstly, the legal status of a tree house.
It turned out that individual people can
build tree houses on their private properties because it is their private affair, but
there is no legislation sanctioning the formation of this type of elements in the public space. Luckily, our project got approved
as a work of art. Secondly, there was also
a problem with the exact estimation of
how many kilograms can the ash carry.
Thirdly, we had to give up on some ideas.
We wanted our tree house to have a ladder, but for security reasons we had to go
for the stairs.
What was the involvement of the
inhabitants of the backyard? How did you
manage to convince them to cooperate?
CM: From the beginning, we assumed that
we want to do it together with the residents. Well, we actually wanted to! We had
very little time as the assumption for the
whole project was 10 days. At the beginning we set up a meeting which stirred
a small commotion in the backyard. The
children enthusiastically took up painting
activities. It worked — the project began to
raise interest also among adults. They loved
the idea that somebody is doing something
for their children. The initiative of building a tree house began to attract a growing group of people. Every evening during
these few days in July we organised joint

workshops during which we talked about
ourselves, our projects and travels, or how
we organise protests in Cracow. Later, the
children themselves — as a result of their
own initiative! — arranged a demonstration
against dog poos in the backyard. Nevertheless, the dogs got finally appreciated
and we made a series of dog portraits as
a gift for their owners. They really liked it.
After all, we did not intend to antagonise
citizens, we wanted to do something for
each of the groups benefitting from the
backyard. Before our eyes, a new powerful community of residents rapidly started
to grow. We were afraid that the children
will get bored, but they came back every
day because they treated it very seriously.
When we realised that we will not manage
to finish everything on time, the fathers
volunteered to get involved. We were
working together day and night. It was their
key support that decided that we were able
to complete the project.
What has your action changed in
this backyard?
CM: Firstly, the house we built on the ash
has become a playground for children.
Before that there was nothing available for
them. Secondly, the residents have finally
met each other. I have never seen so many
people here, one lady said. We felt incredible satisfaction when we saw two children
exchanging phone numbers under the tree.
Thirdly, this tree house became a kind of
agora where residents can meet up to discuss problems regarding the space they
live in and simply share different ideas.
There was a bit of paint left — ladies asked
if they could take it and paint the surrounding benches. This shows that a lot has
changed. The residents finally understood
that they do not have to wait until someone else comes along and does something
for them, but they can do it themselves.
Moreover, I think that first of all it was
a great holiday adventure for the children.
Their parents appreciated the fact that the
children could be involved in something
interesting instead of sitting in front of
the computer.
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CM: Myślę, że zanim przystąpisz do większego działania, to warto zrobić takie
mniejsze, coś w rodzaju działania-pretekstu, które zainteresuje ludzi, ściągnie ich
na podwórku, spowoduje, że zaczną rozmawiać o swoich potrzebach czy pomysłach. Ważne więc jest, żeby podczas takiej
akcji było gdzie usiąść oraz, żeby było
jedzenie i picie (śmiech). Naprawdę, sam
fakt, że ktoś na podwórku częstuje herbatą
i ciastem, że stoją leżaki czy pufy, na których można usiąść, powoduje, że ludzie
zaczynają się interesować, schodzą się,
rozmawiają między sobą itd. Domowa
atmosfera to podstawa! Wtedy okazuje się,
czego mieszkańcy potrzebują lub jak widzą
twój pomysł. Przy okazji takiego działania mogą pojawić się naturalni partnerzy,
o których wcześniej nie miałeś pojęcia, np.
ktoś z okolicznej świetlicy, osoby działające w jakichś nieformalnych grupach
mieszkańców. Dzięki ich pomocy i kontaktom można potem przeprowadzić większy
projekt. Być może to oni, po zakończeniu twojego działania zatroszczą się o to,
co zostało.
W przypadku kontrowersyjnych projektów warto mieć w ekipie ekspertów, np.
prawnika, ale też kogoś, kto będzie rozmawiać z mediami w profesjonalny sposób
oraz wytłumaczy, co i dlaczego tutaj się
dzieje. I jeszcze jedna sprawa. Ludzi potrafi
zaangażować to, że poprosisz ich o konkretną pomoc. Czy to podłączenie się do

CM: Odpowiem tak — od dziecka bardzo
mi przeszkadzał podział na twórców, czyli
artystów, oraz odbiorców, a więc widzów.
Nie lubiłam oglądać baletu, bo zazdrościłam tancerkom, że są tak pięknie ubrane
i świetnie się bawią. Myślę, że większość
ludzi bardziej lubi coś robić niż tylko podziwiać, a największą radość daje tworzenie
czegoś wspólnie. Zawsze chciałam, żeby to,
czyli tworzenie i odbiór sztuki zarazem, jednak działo się wspólnie.
Mam często wrażenie, że jeśli chodzi
o sztukę współczesną, to zwykle schemat jest taki, że artyści, kiedy coś robią,
to świetnie się bawią, a widzowie są tylko
po to, żeby bić im brawo (śmiech). W przypadku domku na drzewie działania były
połączeniem sztuki i animacji, ale chodziło
o coś innego. Choć na początku byliśmy
my, czyli artyści, i oni, czyli mieszkańcy, to
po dosyć krótkim czasie powstała pomiędzy nami więź, początkowy podział przestał mieć znaczenie. Wszyscy wspólnie
świetnie się bawiliśmy, a dzięki tej zabawie, która może wyglądać na niepoważną
(przecież budowaliśmy domek na drzewie),
sporo zmieniło się na podwórku — zarówno
w jego przestrzeni, jak i pod względem
relacji pomiędzy mieszkańcami. A zaczęło
się od malowania deseczek przez dzieci.

W Y WIAD Z KRZ YSZ TOFEM BRYŁ Ą,
JACKIEM STERCZEWSKIM I K A MIL Ą WOL SZCZ AK
Z PRACOWNI KOMUNY PARYSKIE J 45

Jakub Zarzycki: Jak to się stało,
że Pracownia powstała właśnie tutaj?
Kamila Wolszczak: W ramach projektu
Wrocław — wejście od podwórza oglądałam pustostany na Przedmieściu Oławskim,
które udostępniała Wrocławska Rewitalizacja i poszczególni zarządcy. Jeden z nich
miał zostać przeznaczony właśnie na taki
cel. Zainteresował mnie socjologiczny research Bartka Lisa, który ukazał potrzeby
mieszkańców tej części Wrocławia. A jednak żadne z zaproponowanych miejsc
na wrocławskim trójkącie nie pasowało
nam w pełni. Chodziło o to, żeby wybrać
taką przestrzeń, która znajduje się w centrum trójkąta i jednocześnie będzie można
ją szybko dostosować do naszych potrzeb,
np. bez generalnego remontu. To zdecydowało, że trafiliśmy akurat tutaj.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

I jeszcze ostatnie pytanie na koniec.
Na ile ta cała akcja, choć oczywiście to
trudno wymierzyć w procentach, była
sztuką, a na ile animacją, a na ile animacją
poprzez sztukę?

O PRACOWNI
I NIE TYLKO

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE
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Gdybyś miała udzielić kilku porad
osobom, które chciałby tworzyć
podobne projekty, niekoniecznie domki
na drzewie, w przestrzeni podwórek,
to co byś im poradziła?

prądu, czy choćby możliwość skorzystania
z toalety. Ułatwia to wiele spraw, a przede
wszystkim powoduje, że dla mieszkańców
projekt, który powstaje, staje się ich projektem, bo jest tworzony przy ich pomocy.

Jak określilibyście działania Pracowni?
Jaki jest ich sens?
Krzysztof Bryła: Pracownia to miejsce
o charakterze warsztatowo-wystawienniczym, w którym, oprócz warsztatów artystycznych czy wystaw sztuki współczesnej,
odbywają się również koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi lub spacery historyczne prowadzone przez mieszkańców
Przedmieścia Oławskiego. Myślę, że chodzi
tutaj o dwa bieguny — z jednej strony, to
na przykład program artystyczny Pracowni
skierowany do mieszkańców czy rozmowy
o sztuce i kulturze w ramach spotkań międzypokoleniowych. Z drugiej strony, to
program realizowany przez samych mieszkańców, w którym zaproszeni artyści, dzieląc się swoją wiedzą poprzez warsztaty
i wystawy w Pracowni, przyciągają mieszkańców z innych części miasta. Zależy

If you could provide some guidance
to those wishing to implement similar
projects — not necessarily a house on
a tree — in the backyards, what would
you advise?
I think before you start a big project, it is
worth doing at least a little one beforehand — a kind of pretext that will attract
people to the backyard, so that they can
start to talk about their needs and ideas.
It is therefore important that you provide places to sit along with some food
and drinks (laughs). Indeed, the very fact
that someone serves tea and cakes and
there are some deck chairs or stools to sit
on makes people start to get interested,
come together, talk with each other and
so on. Home atmosphere is the key! Suddenly, you get to know what the residents
need or how they react to your idea. By the
way, you may find some natural partners
of whom you had no idea. Someone from
local community centres, persons acting in
some informal groups etc. With their help
and contacts you can carry out a larger
project. Perhaps eventually they will take
care of your idea to maintain its positive
effects. In the case of more controversial projects, it is worth having a team of
experts, e.g. a lawyer and also someone
who will talk to the media in a professional
manner and explain why and what is going
on here. And one more thing — people
get involved when you ask them for specific assistance, such as to connect devices
to the power supply or the ability to use
the toilet. This simplifies matters a lot, and
most of all it makes the residents take
ownership for the project because it is created with their help.
And the last question — would you rather
call this whole campaign, though of course
it is difficult to estimate, art or animation?
Or was it animation through art?
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ją wziąć i pomalować okoliczne ławki. To
pokazuje, że trochę zmieniło się myślenie
o tym podwórku — to już nie tylko czekanie
na to, aż ktoś inny przyjdzie i coś zrobi dla
nich, ale zrozumienie, że oni sami, mieszkańcy, mogą się za to zabrać. A poza tym,
myślę, że była to dla tych dzieciaków taka
wakacyjna przygoda. Rodzice przyznali
potem, że robiły coś ciekawego, zamiast
siedzieć przed komputerem.

CM: Since childhood I have been very disturbed by the division to creators, namely
artists, and recipients of art, namely the
audience. I did not like watching ballet
dancers because I envied them that they

are so beautifully dressed and they are having such a great time. I think most people
prefer to act than to admire. The greatest joy is to create something together.
I always wanted both creation and reception of art to happen at the same time.
I often feel that when it comes to contemporary art, there is this scheme that
artists, when they do something, they
are having a great time, and viewers are
there just to applaud (laughs). In the case
of the tree house, it was a combination
of art and animation, but also something
else. Although at first both groups sticked
to their roles, after a relatively short time
we created a mutual bond and the initial
division ceased to have meaning. Everyone had a great time together, and thanks
to our seemingly frivolous action (well,
we were there to build a tree house) a lot
has changed in the backyard — both in
its space, and in terms of relationships
between people. And it all began with
painting boards by children.

THE WORKSHOP AND
OTHER CRUCIAL
THINGS
INTERVIEW WITH KRZ YSZ TOF BRYŁ A , JACEK
STERCZEWSKI AND K A MIL A WOL SZCZ AK
FROM KOMUNY PARYSKIE J 45 WORKSHOP

Jakub Zarzycki: How did it happen that the
Workshop got established right here?
Kamila Wolszczak: We were looking for an
empty space located in the Przedmieście
Oławskie for the purposes of the Wrocław —
Backyard Door project. Why here? We
came across the sociological research by
Bartek Lis who had diagnosed the needs
of the inhabitants of this part of the city.
We decided to set up our premises here,
but none of the proposed sites suited us
fully. The idea was to choose a space which
would be located in the centre of the socalled Triangle district and which could be
quickly adapted to our needs, e.g. without a major overhaul. And so, we found
this place.
How would you describe the Workshop?
What are your actions and what is
their point?
Krzysztof Bryła: The Workshop is a place
with a workshop and an exhibition space
dedicated to exhibitions of contemporary art, but also concerts, meetings with
interesting people or historical walks run
by residents of the district. I think that it
is a two-dimensional place — on the one
hand, for example, our artistic programme
(talking about art and culture in the context of intergenerational meetings) is
aimed at the local audience. On the other
hand, the programme is created and implemented by the residents themselves in
cooperation with the invited artists who
share their knowledge through workshops
and exhibitions, attracting residents from
other parts of the city. We are committed to a mutual dialogue. Our meetings

WYWIADY

KW: Zanim zaczęłam tutaj cokolwiek
robić, prawie osiem miesięcy chodziłam
po Przedmieściu Oławskim, starałam się
jak najwięcej rozmawiać i, na ile było to
możliwe, poznać mieszkańców, żeby być
jak najmniej obca, ale i tak się potem okazało, że to nie wystarczyło. Wiedziałam
też, że powinnam się dostosować — choć
na co dzień zajmuję się sztuką performance’u, to było jasne, że tutaj z takim rodzajem działania muszę się wstrzymać.
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KB: Nasze założenie było takie, żeby nie
wchodzić tutaj jako artyści, ale raczej
jako ktoś, kto ma zapoczątkować, choćby
tylko w małej skali, zmianę. Przygotować swego rodzaju grunt kulturalny dla
mieszkańców — tak, aby ich zainteresować tą tematyką. Na początku staraliśmy się przede wszystkim budować więzi
społeczne, np. poprzez angażowanie do
pomocy okolicznych mieszkańców, co
nie było oczywiście łatwe. Gdy udało się
zdobyć ich zaufanie, próbowaliśmy wzbudzić w nich zainteresowanie kulturą —
poprzez spotkania, warsztaty i wystawy
realizowane we współpracy z zaproszonymi artystami.
Pracownia zajmuje się bardzo różnymi
rzeczami, nie tylko aktywnością
związaną ze sztuką. Organizujecie
spacery historyczne, ale i prelekcje
o bezpieczeństwie. Dlaczego?

KW: Warto wspomnieć, że spotkania z mieszkańcami wpływały zarówno
na kształt Pracowni, jak i na nas — jako
artystów i jako ludzi. Chwilami trudno
było wrócić do rzeczywistości po opowieściach dzieci, które w wolnym czasie
po szkole doduszają szczury w piwnicy.
Z jaką grupą wiekową pracuje wam
się najtrudniej?
KB: Najtrudniejszą grupą są chłopcy
gimnazjaliści, bo tej grupy zwyczajnie nie ma (śmiech). Niestety, pomimo
prób, nie udało nam się ich włączyć
w nasze działania.
Na co nie byliście przygotowani, gdy
wystartowaliście z Pracownią?
KW: Od samego początku wiedzieliśmy,
że będzie dużo sytuacji, których nie sposób przewidzieć, dlatego staraliśmy się
jak najwięcej rozmawiać z mieszkańcami.
Jak się jednak okazało, nawet to do końca
nie pomogło. Czasami byliśmy po prostu bezradni.
KB: Myślę, że jednym z błędów okazało
się to, że nie mieliśmy w naszym zespole
kogoś, kto mógłby zająć się terapią zajęciową czy społeczną. My chcieliśmy
przede wszystkim przekazać to, na czym
znamy się najlepiej, czyli artystyczną
wrażliwość, ale okazało się, że potrzeby są
trochę inne, a my nie do końca mogliśmy
na nie odpowiedzieć.
KW: Kiedyś przyszedł do Pracowni chłopiec, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy,
że ma zespół Tourrete'a i dostał ataku.

JS: Gdy byłem na spotkaniu w MOPSie, to
miałem wrażenie, że dla niektórych animator kultury to osoba, która po prostu
zajmie się dziećmi i pomoże im we wszystkim — będzie trochę takim lekiem na całe
zło. A my jesteśmy tylko specjalistami od
animacji kultury, a nie psychologami czy
streetworkerami. Zwyczajnie brakuje nam
ku temu kompetencji. W wielu przypadkach, pomimo naszych dobrych chęci,
po prostu nie potrafimy pomóc, choćbyśmy chcieli.
Jak widzicie dalej waszą przyszłość —
jako Pracowni i was samych?
KW: Przyznam, że jestem rozdarta, jak przy
każdym takim projekcie partycypacyjnym.
Z jednej strony zależy mi, żeby Pracownia
i nasze wspólne działania trwały, bo widzę,
jaką mają wartość, ale jednocześnie chciałabym więcej czasu poświęcić mojej aktywności artystycznej.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

Chciałem zapytać o interakcję pomiędzy
wami, jako artystami, a mieszkańcami.
Na swój sposób byliście podwójnie
obcy — jak nietutejsi, a także jako artyści,
czyli przedstawiciele dosyć oryginalnej
grupy zawodowej.

Byliśmy zupełnie nieprzygotowani, nie wiedzieliśmy, co się dzieje.

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE

KW: Moim zdaniem chodziło o stworzenie
czegoś pośrodku, czegoś pomiędzy działaniem artystycznym — ale stałym, nie
jednorazowym — a czymś w rodzaju miejsca spotkań. W dużej mierze to się udało.

Jacek Sterczewski: W dużej mierze jest
to wynik rozmów z mieszkańcami i odpowiedź na ich potrzeby. Niestety, na Przedmieściu Oławskim nie ma rady osiedla,
która mogłaby organizować lokalną społeczność, więc my wypełniliśmy tę lukę.
Przy okazji okazało się, że musimy też
łączyć w sobie różne role, np. streetworkera i animatora kultury, co często nie
jest łatwe.

KB: Myślę, że przydałoby się zintegrować wszystkie instytucje kulturalne
na Przedmieściu Oławskim, np. świetlice
środowiskowe, biblioteki czy Muzeum
Etnograficzne. Można by było wówczas robić tutaj wspólne projekty, a tylko
główny organizator by się zmieniał.
KW: Po pierwsze, mam nadzieję, że Pracownia nie zostanie zamknięta, gdy skończy się Europejska Stolica Kultury, gdyż
byłaby to ogromna strata. Nasze działania
mają już swoje efekty i stałą grupę odbiorców. Moim największym marzeniem byłoby,
żeby z czasem znaleźli się wśród mieszkańców Przedmieścia Oławskiego sąsiedzi,
którzy zechcieliby dalej poprowadzić Pracownię. Po prostu, nasi naturalni następcy.

are based on discussions. It want to share
things, not impose them.
KW: I think it was about creating something in between, a sort of artistic activity — but a repetitive one, not a one-off
event. To a large extent we managed to
achieve that goal.
I wanted to ask about the relations
between you, namely the artists, and
the locals. In fact, you came here
not only as strangers, but also artists,
that is, representatives of a quite
original profession.
KW: Before I started anything here, I had
spent almost eight months wandering
around the district. I tried to get to know
the residents as much as possible. All in all,
it turned out that it was not enough. I also
knew that I should adapt — though every
day I deal with performance art, it was
clear that here I had to refrain from this
kind of actions.
KB: Our assumption was not to come here
as artists, but rather as someone who has
to initiate, even if only on a small scale,
the process of change, that is to prepare
a kind of cultural ground for the inhabitants so that they will eventually show
some interest in the subject. At the beginning, we tried to primarily build social ties,
e.g. by engaging local residents in various
tasks, which was not easy, of course. When
we finally managed to gain their trust, we
tried to arouse their interest in culture
through meetings, workshops and exhibitions organised in cooperation with the
invited artists.
The Workshop deals with very different
issues, not just activities typically
associated with art. You also organise
historical walks and lectures about security.
Why?
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nam na wzajemnym dialogu. Staramy się,
żeby nie było tak, że przychodzi artysta
i po prostu coś pokazuje, naucza, ale żeby
te spotkania opierały się na rozmowie.

Jacek Sterczewski: To a large extent this
is the result of interviews with residents.
We try to address their needs and expectations. Unfortunately, there is no local

estate council here which could support
the local community, so we have filled this
gap. By the way, it has turned out that we
also need to combine various roles, e.g.
a role of a street worker and an animator of
culture. It is a challenge.
KW: It is worth mentioning that the meetings with residents have affected both the
shape of the Workshop and us — artistically
and personally. At times it was difficult to
return to reality after hearing out the stories of children who kill rats in the basement in their free time after school.
Working with what age group was the
most difficult?
KB: The hardest group were adolescent
boys, because such group simply does
not exist (laughs). Unfortunately, despite
our attempts, we failed to include them in
our activities.
What was the biggest challenge when you
started the Workshop?
KW: From the very beginning we knew that
there would be a lot of unpredicted situations, so we tried to talk with the locals
as much as possible. As it turned out, this
approach also failed us. Sometimes we
were just helpless.
KB: I think we should have had a professional therapist in our team. We wanted
to focus on what we know best, that is our
artistic sensibility, but it turned out that
the needs were a little bit different, and we
were not able to fulfill those needs.
KW: For instance, once we had this boy
with Tourette syndrome. He got an attack.
We were totally unprepared, we did not
know what was going on.
JS: When I was at a meeting in the social
service, I had the impression that a cultural animator is supposed to take care of
the children and help them in all matters
as if it was a kind of cure for all evils. We
are only specialists of art and culture, not

psychologists or street workers. We simply lack such competences. In many cases,
despite our good intentions, we just could
not help even though we wanted to.
What are your plans for future concerning
the Workshop and yourselves?
KW: I admit that I am torn, as with any such
participatory project. On the one hand
I would like to continue working at the
Workshop, because I see that it represents
great value, but at the same time I would
like to devote more time to my artistic activity.
KB: I think it would be beneficial to integrate all cultural institutions located in
Przedmieście Oławskie, namely the community centers, libraries and the Ethnographic Museum. We could then do some
joint projects and only the main organiser
would change.
KW: First, I hope that the Workshop will
not end up together with the European
Capital of Culture, because it would be
a huge loss. Our actions have already had
some effects, we have built a strong community. My biggest dream is to eventually
find some local volunteers who would like
to continue our work. Simply put, our natural successors.

PROJEKTY
2015
2015

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Miernicza / Łukasińskiego /
Komuny Paryskiej / Prądzyńskiego
LOK ALIZ AC JA | LOCATION

2

Adoruję i kocham
I Love and Adore

Gajowa 44

AUTOR | AUTHOR

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

ELŻBIETA JABŁOŃSK A

Brama do wszystkiego
The Gateway to Everything

DATA | DATE
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PROJEKTY 2015

lipiec–grudzień | July–December
W pierwszym etapie projektu artystka wraz
z zaproszonymi animatorami i botanikami
zinwentaryzowała przestrzeń podwórek,
zliczając wszystkie elementy wyposażenia, infrastruktury i szaty roślinnej. Zebrany
materiał ukazał się w formie małej książeczki Ołbin Adoracja będącej wyrazem
obserwacji przestrzeni 10 podwórek na
wrocławskim Ołbinie. W drugim etapie
projektu artystka stworzyła podświetlaną
instalację. Słowo „kocham”, tak często
funkcjonujące w przestrzeni miasta jako
rodzaj manifestacji uczuć, stanęło w formie
podświetlonej ławki zbudowanej z 42 prefabrykatów z betonu architektonicznego.

In the first stage of the project, the artist — along with the invited animators
and botanists — started to index the local
backyards by counting all the elements
of equipment, infrastructure and vegetation. The collected material was published
as a small book entitled Ołbin Adoration —
a publication composed of multiple observations concerning 10 backyards located
within the Ołbin district. In the second
stage of the project, the artist created an

3

AUTOR | AUTHOR

NESPOON
DATA | DATE

listopad–grudzień |
November–December
W ramach projektu artystka zamieniła
wielką przejściową bramę w rodzaj portalu — przejście na chwilę przenoszące
do lepszego świata. Ogromne koronkowe wzory na ścianach uzupełniają lampy
reagujące na ruch i bliskość przechodnia.
Zadaniem widza przy przechodzeniu przez
bramę jest myślenie o tym, czego najbardziej pragnie.

As a part of the project, the artist turned
a big gateway into a portal transferring people to a better world. Huge lacy
patterns on the walls complement the
motion-sensing lamps reacting to the
proximity of passers-by. When passing
through the gate, the passers-by are supposed to think about what they desire
the most.

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Jeż | The Hedgehog
AUTOR | AUTHOR

IZA RUTKOWSK A
DATA | DATE

sierpień | August
PROJEKT CZASOWY | A TIME-BOUND PROJECT

Projekt polegał na serii działań animacyjnych z 8-metrowym nadmuchiwanym
jeżem z wytrzymałego, kolorowego materiału. Jeż służył letnim spotkaniom, można
było na nim leżeć, skakać po nim albo
leżakować na jego sterczących kolcach.
Artystka przez cały miesiąc organizowała
działania animacyjne dla mieszkańców
podwórka z jeżem w roli głównej.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

Daszyńskiego / Jedności Narodowej /
Żeromskiego

LOK ALIZ AC JA | LOCATION

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE

1

illuminated installation. The word ‘love’,
which symbolises feelings, appeared in
a form of a lighted bench constructed of
42 prefabricates made of architectural
concrete.

LOK ALIZ AC JA | LOCATION

LOK ALIZ AC JA | LOCATION

LOK ALIZ AC JA | LOCATION

4

5

6

Hubska 58

Pl. Zgody / Zgodna

Średzka 28 / Michała Płońskiego 19 /
Pl. Świętojański 1

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Kamienica | The Townhouse

Kolekcja | The Collection

AUTOR | AUTHOR

AUTOR | AUTHOR

JACEK ZACHODNY

K AMILA SZEJNOCH,
KRZYSZTOF ŻWIRBLIS

DATA | DATE

czerwiec–listopad | June–November
Artysta zaproponował aktywizację społeczności lokalnej poprzez wspólną pracę przy
zagospodarowaniu terenu wokół kamienicy
na ulicy Hubskiej. Jedna z ostatnich kamienic w tym miejscu została otoczona przez
grodzone osiedla i luksusowy hotel. Dzięki
zaangażowaniu artysty i mieszkańców
udało się zmienić wspólną przestrzeń.

The artist suggested activation of the local
community by involving the residents in
the joint work on restoring the area around
the building in Hubska Street. One of the
last town houses in this area had been surrounded by a fenced estate and luxury
hotel. Thanks to the commitment of the
artist and the residents, it was finally possible to change the common space.

The project consisted of a series of animation activities including an 8-foot inflatable hedgehog made of durable, colourful
material. The hedgehog made summer
meetings pleasant — people could lie
down on it, jump on it or even rest on his
protruding spikes. Throughout the month,
the artist organised a series of animation
activities for the residents with the hedgehog in the lead role.
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LOK ALIZ AC JA | LOCATION

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Lissa. Historie z podwórka
Lissa. Stories from the Backyard
AUTOR | AUTHOR

DANIEL BROŻEK

DATA | DATE

lipiec-grudzień | July–December
Istotą pomysłu było nawiązanie kontaktu
pomiędzy podwórkiem a sąsiadującym
Muzeum Etnograficznym i zaaranżowaniu „wymiany” między oboma światami.
W ramach projektu odbyły się warsztaty
dla dzieci, wystawa przedmiotów pozyskanych od mieszkańców oraz interwencja malarska na podwórku. Kamila Szejnoch
odświeżyła partery kamienic na podwórku
przy placu Zgody i przygotowała serię
drobnych murali odwołujących się do unikatowej kolekcji drewnianych form piernikarskich, znajdującej się we wrocławskim
Muzeum Etnograficznym.

The essence of the idea was to establish
contact between the backyard and the
adjacent Ethnographic Museum to arrange
a kind of ‘exchange’ between those two
worlds. The project consisted of workshops for children, the exhibition of objects
obtained from residents and painting action
in the backyard. Kamila Szejnoch refreshed
the ground floors of buildings situated at
Plac Zgody and prepared a series of small
murals referring to the unique collection of
wooden gingerbread molds located at the
Ethnographic Museum in Wrocław.

DATA | DATE

wrzesień–listopad
September–November
Projekt polegał na zebraniu podczas warsztatów leśnickich, podwórkowych historii,
a następnie zbudowaniu z nich opowieści
dźwiękowych. Słuchowiska dostępne są
w specjalnej skrzynce odsłuchowej w CK
Zamek w Leśnicy. Dzięki dźwiękowym opowieściom możemy trafić na niesamowite
leśnickie podwórka.

The project was based on collecting the
stories connected with Leśnica and making
them available to listen in an audio form.
The audio dramas are available in a special
box located at CK Zamek in Leśnica. Thanks
to the recorded stories, we can all visit the
amazing local backyards.

7

8

9

Miernicza / Traugutta / Łukasińskiego

Ptasia / Kręta

Krynicka 54–80

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Lis-TY | Lis-TY

Mijamy się | In Passing

DOMINIK A BORKOWSK A

Miejski Ogród przy ulicach
Ptasiej i Krętej
The Urban Garden
located between Ptasia and
Kręta Streets

DATA | DATE

AUTOR | AUTHOR

DATA | DATE

sierpień–grudzień | August–December

FUNDACJA DOM POKOJU,
MAJA ZABOKRZYCK A,
AGNIESZK A BOCHEŃSK A,
TOMASZ BOJĘĆ

październik–listopad | October–November

AUTOR | AUTHOR

PROJEKTY 2015

PROJEKT CZASOWY | A TIME-BOUND PROJECT

Projekt polegał na zaangażowaniu mieszkańców kamienic, tworzących kwartał, w pisanie do siebie nawzajem listów.
Artystka przygotowała specjalną skrzynkę
na podwórku, a także w przebraniu listonosza roznosiła adresatom korespondencję.
Dzięki listom wytworzyły się nowe lokalne
relacje sąsiedzkie i międzyludzkie.
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The project aimed at involving the residents of town houses grouped in one block
in writing letters to each other. The artist prepared a special postbox which she
placed in the backyard. In the guise of
a postman, she distributed the correspondence. Writing letters engaged not only the
residents of the aforesaid backyard, but
quickly spread to other quarters. Due to
the letters exchange, new neighbourly and
interpersonal relations have been created.

DATA | DATE

czerwiec–grudzień | June–December
Ogrody społeczne na ulicach Krętej i Ptasiej powstały w toku negocjacji z mieszkańcami podwórek. Zaangażowane konsultacje
społeczne zaowocowały projektami grządek, inspektów i instalacji umożliwiających sadzenie i uprawę roślin. Dodatkowo
wspólnie z mieszkańcami udało się odrobinę odświeżyć i uporządkować przestrzeń podwórek.

The urban gardens located between Ptasia and Kręta Streets arose in the course
of negotiations with the residents of the
backyards. The process of public consultation resulted in the project of flower beds
and installation which enables cultivation
of plants. Moreover, the backyards got
cleaned up and refreshed thanks to the
help of the locals.

AUTOR | AUTHOR

DOMINIK LEJMAN

PROJEKT CZASOWY | A TIME-BOUND PROJECT

Artysta przyjrzał się sposobom poruszania się mieszkańców po jednym z pustych
i niezagospodarowanych podwórek
na wrocławskim osiedlu Gaj, a następnie przygotował materiał pokazujący
codzienne, tytułowe, mijanie się mieszkańców. Przez cały miesiąc video-art wyświetlany był godzinę dziennie w przestrzeni
podwórka z balkonów wynajętych od
mieszkańców.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

LOK ALIZ AC JA | LOCATION

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE

LOK ALIZ AC JA | LOCATION

The artist observed the residents of an
empty and undeveloped backyard located
in the Gaj district. Afterwards, he prepared
a video material documenting the way they
pass each other throughout the day. During one hour a day for the whole month,
the artist displayed his video footage in the
space of the backyard using the balconies
rented from the inhabitants.

LOK ALIZ AC JA | LOCATION

LOK ALIZ AC JA | LOCATION

LOK ALIZ AC JA | LOCATION

10

11

12

Orzeszkowej / Barlickiego /
Żeromskiego / Nowowiejska

Komuny Paryskiej 45

Weigla / Ślężna

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Pracownia Komuny Paryskiej 45
Komuny Paryskiej 45 Workshop

Ziggurat | The Urban Ziggurat

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Nieskończony zielony
The Infinite Green

AUTOR | AUTHOR
AUTOR | AUTHOR

AUTOR | AUTHOR

ADAM K ALINOWSKI

K AMILA WOLSZCZAK,
KRZYSZTOF BRYŁA,
NATALIA GOŁUBOWSK A

DATA | DATE

sierpień | August
Instalacja składa się z trzech tysięcy roślin
na metalowo-sklejkowym stelażu w kształcie znaku nieskończoności. Rosną na nim
rośliny podobne do tych, które mieszkańcy mogą hodować na swoich balkonach i w mieszkaniach. Wszystkie gatunki
są podpisane. Ułożenie roślin nie jest przypadkowe — dzięki nim wewnątrz instalacji
panuje specyficzny mikroklimat, latem jest
tam znacznie chłodniej, w zimie cieplej.

The installation consists of three thousand
plants mounted on a metal-plywood frame
in the shape of infinity sign. The aim of this
artistic action was to restore the backyard
as a place of common ground for neighbourly cooperation and commitment. The
plywood chutes are overgrown with plants
similar to those that residents can grow on
their balconies or in their houses. All species are signed. The arrangement of plants
is not accidental, thanks to them inside
the installation there is a special microclimate — it is much cooler in the summer
and warmer in the winter.
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LOK ALIZ AC JA | LOCATION

DATA | DATE

październik 2015 — grudzień 2016
October 2015 — December 2016
Celem pracowni jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez działania warsztatowe, spotkania i wykłady. Główną ideą
działań jest używanie sztuki jako narzędzia
budującego dialog społeczny.
Aktualny program działań pracowni
dostępny jest na:
www.facebook.com/pracowniaKP45

The aim of the workshop is to activate the
local community through various activities, workshops, meetings, and exhibitions.
The main idea of this action is to use art as
a tool for building social dialogue.
The current programme is available at:
www.facebook.com/pracowniaKP45

DOMINIK A SOBOLEWSK A
DATA | DATE

wrzesień 2015 — grudzień 2016
September 2015 — December 2016
PROJEKT CZASOWY | A TIME-BOUND PROJECT

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 rytuału.

A tower platform built with 24 benches
refers to the shape of Mesopotamian
sacred buildings, encouraging passers-by
to spend some time in the backyard. The
shape of the temple was aimed at raising
common daily routines to a ritual level.

PROJEKTY
2016
2016

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Domek na jesionie
A Tree House
on the Ash

PROJEKTY 2016

AUTOR | AUTHOR

NIEDZIELNI
(PIOTR DZIURDZIA,
BARTOLOMEO KOCZENASZ,
CECYLIA MALIK,
JAKUB WESOŁOWSKI)
DATA | DATE

68

lipiec | July

Za dzieciakami najpierw przyszły mamy
z wózkami. Po jednej stronie jesiona
powstał klub malucha. Kolejne były babcie ze swoimi pupilkami — to one do tej
pory rządziły na podwórku, gdyż psie kupy
skutecznie zniechęcały do zabawy. Sami
często rozpoczynaliśmy dzień pracy od
sprzątania. Problem postanowiły rozwiązać
dzieciaki, które z naszą małą pomocą zorganizowały manifestację “Psy tak — kupy
nie! Sprzątaj po swoim psie”. Jakie szczęście, że Niedzielni zawsze przy sobie mają
megafon i białe prześcieradła na transparenty — tak na wszelki wypadek. Na końcu
przyszli pod drzewo tatusiowie. Podwinęli
rękawy i pomogli nam skończyć domek.
Jednego dnia pracowaliśmy do 2 w nocy.
Plac budowy oświetlał reflektor. Mała Oliwia i Nikodem uparli się, że nas nie opuszczą i do 11 wieczorem malowali schody
czarnym drewnochronem — byliśmy przerażeni, że trzeba będzie ich potem wykąpać w rozpuszczalniku. Kiedy domek był
już prawie gotowy — kolorowy jak z bajki —
dzieciaki powiesiły w środku zebrane
przez siebie instrukcje zabaw podwórkowych. Huśtawki zamontowali tatusiowie już
po naszym wyjeździe.
Teraz domek barwnie migocze wśród
jesionowych liści. Mamy nadzieję, że nasi
pomocnicy będą o niego dbać i stanie
się on powodem do częstego wychodzenia z domu. Największą radość podczas
budowy domku sprawiło nam, gdy chłopcy,
którzy od lat mieszkają obok siebie,
pod jesionem wymienili numery telefonów.
Na podwórku pojawiły się wlepki z uśmiechami, dzieciarnia wdrapała się na drzewa,

niedzielni
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Żeromskiego / Nowowiejska /
Jedności Narodowej /
Daszyńskiego

a jedna mama przyniosła ciasto i powiedziała, że jeszcze nigdy nie widziała tu tylu
ludzi. Pogoda nam dopisała. Było fajnie,
tak wesoło i normalnie — tak, jak kiedyś
na podwórkach bywało.
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Pierwsi przyszli do nas Antek, Mateusz i Dobrusia — rodzeństwo z kamienicy
przy ul. Żeromskiego. Zaproponowaliśmy
dzieciakom, żeby pomalowały na różne
kolory tysiąc deseczek, którymi obijemy
ich domek na drzewie. Już pierwszego
dnia rozpoczęła się gorąca dyskusja — kto
był pierwszy pod jesionem i kto najwięcej
pomagał, a zatem kto otrzyma przywilej
przecięcia czerwonej wstęgi, by jako pierwszy oficjalnie przekroczyć próg domku?
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First came Antek, Mateusz and Dobrusia — the siblings who live in Żeromskiego
Street. We asked them to paint a thousand planks with different colours so that
we could later use them to build a tree
house. The first day began with a heated
discussion — who was the first under the
ash to help the most, and therefore who
gets the privilege to cut the red ribbon
and officially enter the tree house as the
first guest.
After the children, there came the mothers with strollers. They organised a toddlers club on the one side of the ash. Next
were the grandmothers with their pets —
they hitherto ruled in the backyard,
because their dogs’ poops discouraged
any fun. We often started our daily work
with cleaning. The children decided to
solve the problem and organised a manifestation Yes to dogs — no to dog poops!
Clean up after your dog! Luckily, we always
have a megaphone and white sheets with
us — just in case. Finally, the dads came.
They rolled up the sleeves and helped us
finish the tree house. One day we worked
until 2 a.m. The construction site was lit
with a headlight. Little Oliwia and Nikodem insisted to stay until 11 p.m. to paint
the stairs — we were terrified that we will
need to clean them later on in the solvent bath. When the house was almost
ready — a colourful tree house straight
from a fairy-tale — the children decorated it with the instructions of backyard
games. Swings were mounted by dads
after our departure.
Now the house colourfully flickers amid
ash leaves. We hope that our assistants
will take care of it and it will become
a reason for frequent meet-ups and
gatherings. The greatest joy during the
construction of the tree house was to
observe the boys who finally exchanged
phone numbers under the ash tree,
although they had been living side by side
for years. Someone put up stickers with
smiles, children were climbing up the tree,
one mother brought a cake and said she

has never seen so many people here. The
weather was fine. It was a nice and funny,
but also an ordinary day in the backyard —
just like it used to be in the past.
niedzielni
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Postanowiłem zaproponować mieszkańcom wrocławskiego trójkąta bermudzkiego prostą usługę polegającą
na dostarczeniu narzędzi do zmiany
punktu widzenia. Niestety, przed rozpoczęciem prac nad projektem, ze względu
na szereg innych zobowiązań, nie mogłem
długo z nimi przebywać, nie byłem w stanie nawet zbyt często ich odwiedzać.
Nie chciałem im oferować niby-stałej
ingerencji paraarchitektonicznej, której
smutny los późniejszego rozpadu wynikałby z braku utożsamienia się mieszkańców kamienic z efektem moich twórczych
wysiłków. Wiązałoby się to, rzecz jasna,
z faktem, że nie zdążyłem tych ludzi
poznać i się z nimi zaprzyjaźnić. Szybka
usługa, wzorowana na tradycji handlu
obnośnego, ostrzenia noży i deratyzacji,
wydała mi się więc najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji.
Uzbrojony w zaprojektowaną przeze mnie
ponadpięciometrową drabinę, fest lornetkę i zestaw do asekuracji, przemierzałem ulice i podwórka w towarzystwie
asystenta, zapraszając mieszkańców do
skorzystania z bezpłatnej usługi. Uprawomocniał mnie strój roboczy i profesjonalny wygląd samej drabiny, co
przyciągało potencjalnych użytkowników,
pytających zazwyczaj, co mamy zamiar
tu montować.
I tu pojawiał się pierwszy przyczynek
do zadumy — wobec moich tłumaczeń
większość mężczyzn uciekała w popłochu, często powodowana obawą przed
przyznaniem się do spożycia w wigilię wydarzenia sporej ilości alkoholu, ale
najczęściej jednak zwykłym strachem
przed ośmieszeniem się w oczach reszty
podwórkowej braci łypiącej na nas zza
murka lub śmietnika. Zupełnie inaczej
zachowywały się kobiety, które w efekcie
stanowiły 90% uczestniczek mojego projektu. Cierpliwie wysłuchiwały moich tłumaczeń à propos zmiany punktu widzenia
wspomaganego motywacją, że zaistnieje
szansa podejrzenia życia sąsiadów przy
pomocy wcześniej wspomnianej lornetki.

Panie w wieku od 7 do 70 lat dziarsko wspinały się na szczyt drabiny, zazwyczaj długo
kontemplując otoczenie i komentując to,
co zobaczyły.
Wnioski, które się pojawiły, były następujące: po pierwsze, przyszłość świata należy
do płci pięknej, a mężczyźni, dopóki nie
znajdą dla siebie nowego miejsca, będą
tylko dodatkiem do coraz bardziej samowystarczalnych, ambitnych, odważnych,
dobrze zorganizowanych i zdyscyplinowanych kobiet; po drugie, kto pragnie
doświadczać silnych emocji, musi na nie
zasłużyć podjęciem wyzwania — czasem
za cenę wspięcia się po drabinie w zwiewnej sukience.
jakub szczęsny

I decided to arrange a simple service of
providing the tools to change the point
of view. The service was intended for the
tenants of the Przedmieście Oławskie district (often called the local Bermuda Triangle due to its bad reputation). However,
before starting the project, due to a number of other commitments, I could not
spend much time with them, I was not even
able to visit them too often. I did not want
to give them a quasi-constant interference
of para-architecture, which would later follow the sad fate of the subsequent decay
resulting from the lack of identification of
the local residents with the effect of my
creative efforts. It stems, of course, from
the fact that I didn’t have opportunity to
get to know these people and make friends
with them. So I came up with a fast service,
modelled on the tradition of sharpening
knives and pest control — it seemed like
the best solution in this situation.
Armed with a five-meter ladder of my
own design, binoculars and belaying set,
I walked through the streets and backyards, accompanied by an assistant, inviting residents to take advantage of the free
service. My work clothes and professional
appearance of the same ladder made me

look legitimate and attracted potential
users who usually asked what is going to be
installed here.
And here appeared the very first contribution to my reflections: most of the men
fled in panic, often driven by the fear of
admitting to alcohol consumption in the
eve of the event, but most often, however, the usual fear of looking ridicule in
the eyes of the rest of the backyard brothers glaring at us from behind a fence or
dustbin. Women behaved in a completely
different way — in effect, they turned out
to be 90% of participants. They patiently
listened to my theory about changing the
point of view. However, I guess their main
motivation was a chance of spying on the
neighbours using the aforementioned binoculars. Ladies ranging in age from 7 to 70
years briskly climbed to the top of the ladder, eagerly contemplating the surroundings and commenting on what they saw.
Summing up, my observations are as follows: firstly, the future of the world
belongs to the fairer sex, and men, until
they won’t find a new place for themselves,
well, they will only represent an extra feature as compared to the increasingly selfsustaining, ambitious, bold, well-organised
and disciplined women; secondly, those
who want to experience strong emotions,
need to take up the challenge, sometimes
for the price of climbing the ladder in
a gauzy dress.
jakub szczęsny
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lipiec–grudzień
July–December

Część ówczesnego Brochowa istnieje
dzisiaj już tylko na starych fotografiach,
w zarysie niszczejących budynków lub
w pamięci mieszkańców, którzy chętnie
i z sentymentem dzielą się swoimi wspomnieniami. To właśnie rozmowy z nimi,
opowieści o ich życiu, zwyczajach i ulubionych miejscach sprawiły, że nasze dzisiejsze widzenie Brochowa przefiltrowane
jest przez setki zdjęć, rodzinnych historii
i świadectw wydarzeń, co zupełnie zmienia
odbiór tego miejsca.
Pomyśleliśmy, że proces odkrywania znanego na pozór miejsca, składanie w całość
różnych skrawków historii oraz tworzenie filtru, który pozwala spojrzeć na dane
miasto w inny sposób, może być tematem
naszego projektu.
Działanie to nazwaliśmy „archeologią
miejską”. Dzięki zastosowaniu interaktywnego obiektu prezentującego poszczególne miejsca, stworzyliśmy wirtualną
mapę Brochowa. Działa ona na wyobraźnię, rekonstruując tę dzielnicę Wrocławia
w świadomości osoby, która na nią patrzy.
Dzięki pomocy i wsparciu mieszkańców
prezentujemy nie tylko stare fotografie,
ale też specjalnie do tego celu nagrane
opowieści, współczesną dokumentację
miejsc oraz sylwetki dzisiejszych mieszkańców. To wszystko sprawia, że nasz projekt

That part of Brochów exists today only in
old photographs, an overview of the decaying buildings or in memory of residents
who willingly share their memories. The
stories of their lives, habits and favourite
places completely changed our perception of the place as we filtered Brochów
through hundreds of photographs, family
histories and events.
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Koreańska / Chińska / 3 Maja

The most of city residents treat Brochów
as one of the poorest districts of the
city, dangerous suburbs or urban bedroom. However, our field studies and
research revealed a hidden aspect of Brochów, which is a nice town with a fascinating, lively history, rich cultural heritage and
beautiful architecture. Few people know
that it had one of the first trolleybus networks in Europe or one of the very first
concepts of the garden city. In the 1930s
the district had its own popular outdoor
swimming pool, a cinema and a cultural
centre with orchestras playing on a regular basis.
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Brochów to w świadomości mieszkańców Wrocławia niezamożna dzielnica miasta, ciesząca się opinią niebezpiecznego
przedmieścia lub miejskiej sypialni. Badania
terenowe i przeprowadzony przez nas research pozwoliły odkryć niewidoczne na co
dzień oblicze Brochowa, czyli ładnego miasteczka o fascynującej, tętniącej życiem
historii, bogatym dziedzictwie kulturowym
i pięknej architekturze. Niewiele osób wie,
że to na Brochowie ruszyła pierwsza w tej
części Europy sieć trolejbusowa, że to tu
zrealizowano — jako jedną z pierwszych —
koncepcję miasta-ogrodu. W latach 1930.
działał tu popularny odkryty basen, funkcjonowało kino i dom kultury, w którym do
tańca grywały orkiestry.

We thought that this whole discovery process of a seemingly known place, putting
together various scraps of history and creating a filter that allows you to look at the
city in a different way, may be the subject
of our project. We called it ‘urban archeology’. Thanks to the interactive object representing different places, we have created
a virtual map of Brochów. It works on the
imagination, reconstructing the district
in the consciousness of the person who
looks at it. With the help and support of
the residents we present not only old photographs, but also specially recorded stories, contemporary documentation of sites
and profiles of today’s residents. It all has
a huge impact on our project which is not
longer seen as an initiative brought from
the outside, but it includes the voice of the
local community.
The project is based on a concept of
a detached building — an outdoor stereostopic gallery. Ten audiovisual points were
placed on a steel frame. Through holes the

nie jawi się jako przyniesiony z zewnątrz,
ale wybrzmiewa w nim głos lokalnej
społeczności.
Przedmiotem projektu jest wolnostojący
obiekt — plenerowa galeria-fotoplastykon.
Na stalowej konstrukcji umieszczono 10
punktów audiowizualnych. Poprzez otwory
użytkownicy oglądają podświetlane zdjęcia stereoskopowe (co daje trójwymiarowy
efekt — jak w fotoplastykonie), równocześnie słuchając nagrań. Punkty umieszczone
są na różnych wysokościach w taki sposób,
aby były dostępne dla jak największej grupy
osób. Dzieci muszą wspiąć się po kilku
szczeblach, aby zobaczyć, co kryją poszczególne komponenty — to dla nich element
zabawy. Konstrukcja instalacji jest samonośna i pozwala na dowolne zmiany treści
w przypadku wystaw czasowych.
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robert pludra

users can view illuminated stereoscopic
images (what gives a three-dimensional
effect) while listening to the recordings.
The points are placed at different heights
so that they are accessible to the largest
possible number of people. Children need
to climb up a few levels to unfold all the
stories — it is an element of fun. The construction of the installation is self-supporting and allows for any content changes in
case of temporary exhibitions.
robert pludra

SK WER „PRZ Y K WIETNIKU” |
PRZ Y K WIE TNIKU SQUARE

Waryńskiego
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Integrator
Integrator

PROJEKTY 2016

AUTOR | AUTHOR

AGNIESZKA BOCHEŃSKA-NIEMIEC, PRZEMYSŁAW
CHIMCZAK, FUNDACJA
DOM POKOJU
DATA | DATE

listopad–grudzień
November–December

W wyniku konsultacji okazało się, że mieszkańcy nie potrzebują kolejnych mebli miejskich, ale raczej miejsca sprzyjającego
różnego rodzaju aktywnościom — integratora otwartego na wszystkie grupy
odbiorców. Zaproponowaliśmy więc rodzaj
instalacji, która zamiast wymuszać konkretne zachowania, wykorzystywałaby
raczej inwencję i kreatywność swoich
użytkowników. Dla jednych stanie się ona
miejscem spotkań, dla drugich terenowym placem zabaw, dla innych siłownią
na otwartym powietrzu. Jednocześnie projekt stanowić będzie pierwszy krok na drodze do całkowitej metamorfozy podwórka,
na którym mieszkańcy chcą w przyszłości
stworzyć ogrody społeczne, miejsce na pikniki czy lokalny infopunkt.

Integrator is a project of urban furniture
made specifically for the European Capital
of Culture and Wrocław — Backyard Door.
The major purpose of the project was the
integration of the local community which
would lead to the visible transformation
of the backyard by means of a significant
impulse for further changes in this area.
The key moment in the development of
the idea happened when we got in touch
with Mobile Restaurant, i.e. the initiators of
neighbourly picnics on the Sępolno district.
Together we organised two picnics combined with public consultations through
which we were able to meet the needs of
local residents and talk about the proposed
shape of outdoor furniture.
As a result of the public consultation
it turned out that people do not need
another urban furniture, but rather a place
dedicated to various types of activities and
open to all audiences. So we suggested
the type of installation that would rather
stimulate inventiveness and creativity of
its users rather than evoke specific behaviour. For some, it may become a meeting
place, while for the others a playground
or a gym in the open air. At the same time,
the project is the first step on the road to
total metamorphosis of the backyard in the
future — the local community is planning
to set up social gardens, a place for picnics
or a local infopoint.
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Integrator to projekt mebla miejskiego
wykonany specjalnie na potrzeby Europejskiej Stolicy Kultury i programu Wrocław — wejście od podwórza. Celem,
który przyświecał projektowi od samego
początku prac, było doprowadzenie do
integracji lokalnej społeczności i sprawienie, że ingerencja w przestrzeń podwórka
będzie impulsem do dalszych zmian na tym
terenie. Kluczowym momentem w rozwoju
pomysłu stało się nawiązanie kontaktu
z zespołem Mobilnej Restauracji, czyli inicjatorami pikników sąsiedzkich na Sępolnie. Wspólnie zorganizowaliśmy dwa
pikniki połączone z konsultacjami społecznymi, dzięki którym udało nam się poznać
potrzeby okolicznych mieszkańców i porozmawiać o proponowanym kształcie mebli.
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przemysław chimczak
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cudownego
Kozanów — In Search
of the Miraculous
AUTOR | AUTHOR

HUBERT CZEREPOK (PL); ANDRZEJ DUDEKDÜRER (PL); JÖRG HEROLD (DE); JIŘÍ
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KOVANDA (CZ); KATARZYNA KRAKOWIAK (PL);
KRISTINA MÜNTZING (SE); JACEK NIEGODA
(PL); ALEŚ PUSHKIN (BY); DOMINIKA SKUTNIK
(PL); DIETMAR SCHMALE (DE); DANIEL
SEGERBERG (SE); MERZEDES STURM-LIE (SE/

Jego główną częścią była międzynarodowa
wystawa grupowa usytuowana w przestrzeni osiedla Kozanów oraz na terenach
go otaczających, której towarzyszył cykl
performance’ów, program filmowy i dyskusje. Zaproszeni do udziału w wydarzeniu
artyści z różnych krajów Europy w swoich dziełach site-specific oraz działaniach
interaktywnych z mieszkańcami osiedla
odnieśli się zarówno do historii tego mikroregionu, jak i jego codzienności.
Wybraliśmy osiedle Kozanów jako miejsce
naszych działań z dwóch względów — jego
ciekawej historii, również tej najnowszej,
oraz znikomej oferty kulturalnej w tym
rejonie Wrocławia. W Polsce Kozanów najbardziej znany jest ze względu na poruszające fotografie stojących w wodzie
kolorowych wielopiętrowych bloków podczas powodzi tysiąclecia z roku 1997. Obecnie działają tu tylko: jeden dom kultury
(z ofertą głównie dla dzieci), dom kultury
seniora oraz biblioteka dzielnicowa.

BE); MICHAŁ WĘGRZYN (PL); JULITA WÓJCIK
(PL); ARTUR ŻMIJEWSKI (PL); KRZYSZTOF
ŻWIRBLIS (PL); <DIENSTAG ABEND>: ANA
DE ALMEIDA (PT), LUDWIG KITTINGER (A),
FERNANDO MESQUITA (PT), SOPHIE THUN
(A/ES), DOROTA WALENTYNOWICZ (PL);
SAPERKI (PL): ELŻBIETA BON TON, ANNA
CIĘCIWA GĄDEK, OLIMPIA JANIK, BOJKA
WODNICKA, CIEŃKA MALWA „WIOSŁO”,
MARIA SYRENA BITKA „SYRENI”, NATALIA
KA JAK KRAWCZYK „KAJAKH”, MAGDALENA
„RANIUSZEK” HLAWACZ
DATA | DATE

czerwiec–wrzesień
June–September
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Tytuł projektu odnosi się do dzieła holenderskiego artysty Basa Jana Adera, który
tak zatytułował swój projekt przepłynięcia
Atlantyku małą żaglówką. Zaginął podczas
rejsu, a jego ciała nigdy nie odnaleziono.
Tajemnica niewyjaśnionych przyczyn jego
zniknięcia oraz optymistyczna wizja działania artystycznego stała się w środowiskach
artystycznych pewnego rodzaju symbolem
dążenia do osiągnięcia lepszej przyszłości. Tytuł pracy Adera został z kolei zapożyczony z dzieła Piotra D. Uspienskiego
W poszukiwaniu cudownego, w którym
prowadzi on czytelnika do „wybudzenia”
z normalności i zachęca do podążania ku
lepszemu życiu. To hasło przyświecało nam
też przy organizacji naszego projektu.

Projekt skierowany był przede wszystkim do mieszkańców dzielnicy, których
zaprosiliśmy do konfrontacji z działaniami artystów — w sposób bezpośredni,
jako współtwórców prac i pośredni, czyli
poprzez dyskusję o stworzonych przez artystów instalacjach site-specific, umiejscowionych w ich dzielnicy. Przeciwdziałając

trendowi event’owych pokazów sztuki
w przestrzeni publicznej, projekt miał charakter długoterminowy. Dawał mieszkańcom możliwość przyzwyczajenia się do
prezentowanych w ich sąsiedztwie prac
oraz wyrażenia swojego zdania.
Największe kontrowersje wywołała praca
Artura Żmijewskiego bez tytułu. Artysta znalazł obok Cmentarza Żydowskiego
poniemieckie płyty nagrobne i następnie
ułożył je w kształcie chodnika na jednym
z trawników sąsiadującej z Parkiem Zachodnim dzielnicy Kozanów jako pamiątkę
wypartej przeszłości miasta. Instalacja
wywołała szereg dyskusji, zarówno w prasie
lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Po zakończeniu wystawy instalacja została przeniesiona
z terenu należącego do osiedla, które nie
wyraziło zgody na jej dalszą prezentację
w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych, w miejsce parkowe należące do
miasta. Artysta nadał jej tytuł Odzyskane.
iwona bigos

The project’s title refers to the work of
a Dutch artist Bas Jan Ader who crossed
the Atlantic in a small sailboat. He disappeared during the voyage, and his body
was never found. The mystery of his unexplained disappearance together with an
optimistic vision of artistic activity have
become symbols of desire representing
a sense of longing for some kind of a better future among artists. On the contrary, Ader’s work title was borrowed from
the work of Peter D. Uspensky entitled In
Search of the Miraculous, where the author
leads the reader to ‘waking up’ from normality and encourage him to search for
a better life. This leitmotif was our main
motivation for the project.
Its main part was an international group
exhibition in the Kozanów district and in
the areas surrounding it, accompanied by
a series of performances, film screenings
and discussions. The artists from different
countries of Europe created site-specific

installations and interactive activities to
interact with residents of the district by
telling stories about this micro-region and
its everyday life.
We chose Kozanów as a place of our activities for two reasons — its interesting history and also the lack of cultural offer in
this region of Wrocław. In Poland Kozanów
is best known for the moving photographs: colourful multi-storey blocks of
flats standing in water during the flood of
the millennium in 1997. Currently, there is
only one cultural institution (with an offer
aimed primarily at children), a cultural centre for seniors and a library.
The project was directed primarily to local
residents, who were invited to join the
activities proposed by artists — In a direct
way as co-creators of works, and indirectly,
through discussions about the site-specific installations localised in their neighbourhood. To counteract the trend of art
events in the public space, the project
aimed at a long-term nature. It gave residents the opportunity to get used to the
artworks and express their opinions.
The biggest controversy resulted from the
artwork created by Artur Żmijewski. The
artist found some old German gravestones
next to the Jewish Cemetery and laid them
in the shape of the pavement on one of the
lawns adjacent to the park as a memento
of the past of the city. The installation
sparked a number of discussions, both in
the local press, as well as nationwide. After
the exhibition, the installation has been
removed from the land belonging to the
housing estate, which did not consented
to its further presentation in the immediate neighbourhood of the residential
blocks, and placed in the park belonging to
the city. The artist decided to name his artwork Recovered.
iwona bigos

Powstańców Śląskich /
Szczęśliwa / Gwiaździsta
T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Labirynt

|

Maze

AUTOR | AUTHOR

JUSTYNA WENCEL,
MARCIN CHOMICKI

PROJEKTY 2016

DATA | DATE

sierpień–grudzień
August–December
PROJEKT CZASOWY
A TIME-BOUND PROJECT

Rzucająca się w oczy wyrwa w tkance miejskiej zwróciła naszą uwagę już podczas
pierwszej wizyty studyjnej we Wrocławiu —
szczególnie, że w naszych działaniach
w przestrzeni publicznej interesujemy się
miejscami o nieokreślonej tożsamości.
Poprzez interwencje artystyczne dążymy
do uwidocznienia tego typu miejsc w mieście, poruszenia ich energii i ponownego
połączenia z odbiorcami.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW
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Puste miejsce między ulicami Powstańców Śląskich, Gwiaździstą i Szczęśliwą jest
obecnie przestrzenią zmian, a zarazem
fragmentem miasta o fascynującej historii
i wielkim potencjale. Przed wojną była to
jedna z najbogatszych dzielnic Wrocławia,
której oś stanowiła obecna ulica Powstańców Śląskich. Po reprezentacyjnych kamienicach i podwórkach nie pozostał żaden
ślad. W 1945 roku, gdy Niemcy bronili
twierdzy Wrocław przed nacierającymi
wojskami rosyjskimi, to tutaj przebiegała
linia frontu i toczyły się jedne z najcięższych walk. Później, przez lata, teren ten
był pustym placem stopniowo otaczanym
przez powstające bloki.
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Odwołując się do konkretnego fragmentu
zabudowy dzielnicy Wrocław Południe,
chcieliśmy uwidocznić jej historię poprzez
odtworzenie zarysu architektury w pejzażu.
Plany nieistniejących kamienic i podwórek ożyły w przestrzeni w postaci barierek
tworzących wielobarwny labirynt. Kolorowa malarska instalacja, zmieniająca się
wraz z pogodą i porą dnia, ma szansę stać
się przestrzenią interakcji z przechodniami,
którzy, wyrwani z codziennej rutyny, zanurzą się w powidoku dawnej historii Wrocławia. Liczymy, że labirynt będzie spełniać
różne funkcje, stając się rozpoznawalnym
znakiem w pustej przestrzeni, tymczasowym, magicznym podwórkiem dla dzieci,
miejscem spotkań oraz celem spacerów.

A noticeable gap in the urban tissue immediately drew our attention — especially
that all our activities in the public space are
mainly focused on the places with uncertain identity. Through artistic interventions we aim to visualise such places in the
city, shake their energy and reconnect with
the inhabitants.
By referring to a specific part of the southern district, we wanted to highlight its
history by recreating the outline of architecture in the landscape. Plans for the
non-existent houses and backyards come
alive in the form of metal barriers — a multicoloured maze. The colourful installation
keeps changing with the weather and time
of day and it is likely to become a space for
interaction with passers-by, who, uprooted
from their daily routine, can get immersed
in an afterimage of their city’s history. We
hope that the maze will fulfill different
functions, becoming a recognisable sign
in the empty space, a temporary magical backyard for children, a meeting place
worth visiting.
justyna wencel i marcin chomicki
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An empty space between Powstańców
Śląskich, Szczęśliwa and Gwiaździsta
Streets is now a subject to changes, but
also a section of the city with a fascinating history and great potential. Before the
World War II it was one of the richest districts of Wrocław. Unfortunately, there is
no trace left after representative buildings and backyards. In 1945, when Germany defended Breslau fortress before
the advancing Russian army, this area was
a front line with some of the heaviest
fighting. Over the years, the empty area
became gradually filled with blocks of flats.

Kleczkowska 6, 17, 34 /
Kraszewskiego 26
T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Miejskie mutacje
Urban Mutations
AUTOR | AUTHOR

PROJEKTY 2016

KAMILA SZCZĘSNA
DATA | DATE

wrzesień–październik
September–October

Niestety, lata zaniedbań odarły lokalną
społeczność z poczucia przynależności
i odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
Wierzę, że może być inaczej.

Unfortunately, years of neglect deprived
the local community of a sense of belonging and responsibility for common space.
I believe that it could be otherwise.

Projekt Miejskie mutacje jest próbą oswojenia najbliższego otoczenia — przedsionków i korytarzy, czyli ostatniego przyczółka
wspólnej przestrzeni zaraz za progiem
samego mieszkania. To miejsce, do którego roli architektura nie przywiązuje wagi.
Korytarz — często zaniedbany i niedoświetlony — dzięki interwencji artystycznej ma szansę stać się miejscem, z którego
lokatorzy będą czerpali poczucie własnej wyjątkowości.

The project entitled Urban Mutations is
an attempt to familiarize the immediate
surroundings — the atria and corridors,
the last outposts of common space right
behind the doorstep. These are the places
to which architecture does not attach any
importance. Through artistic intervention
a corridor — often neglected and underexposed — has a chance to become a place
from which the tenants will derive a sense
of their own uniqueness.

Miejskie mutacje to seria rzeźb wykonanych
z transparentnej żywicy, które zostały zainstalowane w czterech wybranych kamienicach komunalnych (ul. Kleczkowska 6, 17,
34 oraz ul. Kraszewskiego 26). Obiekty te,
poza funkcją estetyczną, mają również charakter użytkowy — są lampami rozświetlającymi hole klatek schodowych.

Urban Mutations is a series of sculptures
made of transparent resin, which were
installed in four selected municipal buildings (6, 17, 34 Kleczkowska and 26 Kraszewskiego Streets). These objects, in addition
to their aesthetic function, are also very
functional — the lamps are supposed to
enlighten the staircases.

Ogromne stare drzewa, brzeg oraz kanał
Odry budują specyficzna atmosferę osiedla.
Przyroda odgrywa tutaj ważną rolę. Tytuł
projektu, czyli Miejskie mutacje, oraz formy
rzeźb nawiązują do natury i jej nieograniczonych możliwości adaptacyjnych.

Huge old trees and the Oder build a specific atmosphere of this housing estate.
Nature plays an important role here. The
title of the project, namely the Urban
Mutations, and the forms of the sculptures
refer to nature and its infinite adaptability.

Mam głęboką nadzieję, że moje rzeźby
wniosą odrobinę poezji w życie mieszkańców i staną się dla nich katalizatorem do
zmiany istniejącej rzeczywistości.

I sincerely hope that my sculptures will
bring a touch of poetry in the lives of the
inhabitants and become a catalyst for them
to change the existing reality.
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I chose Kleczków, because here I come
from. Here I went to school, alluded first
friendships and learned to notice the hidden beauty. By Kleczków I mean people
and places with whom I share a special bond.

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE
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Wybrałam Kleczków, bo stąd pochodzę.
Tutaj chodziłam do szkoły, nawiązywałam
pierwsze przyjaźnie i uczyłam się dostrzegać ukryte piękno. Kleczków to ludzie
i miejsca, z którymi łączy mnie szczególna więź.

kamila szczęsna
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Z AKŁ AD K ARNY NR 1 | DE TENTION CENTRE NR 1
IN WROCŁ AW

Kleczkowska 35
T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

PROJEKTY 2016

Mury — gęby
Witkacego
The Walls —
Witkacy’s Mugs
AUTOR | AUTHOR

MAREK TYBUR
WSPÓŁPRACA | COOPER ATION

ELŻBIETA GOLIŃSKA
DATA | DATE

kwiecień—grudzień
April–December
PROJEKT CZASOWY
A TIME-BOUND PROJECT

PASTELE — zgodnie z zasadami Firmy Portretowej Witkacego ich forma uzależniona
była od kategorii stworzonych przez artystę, co pociągało za sobą różny stopień
deformacji i abstrakcji. Nie zamierzaliśmy
kształcić portrecistów ani świadomych
artystów, ale doprowadzić do odkrycia
przez uczestników ich własnego stylu, niepowtarzalnej estetyki oraz do wyzwolenia
wyobraźni i odwagi twórczej.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW
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Idea projektu polegała na włączeniu w działalność kulturotwórczą osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, osadzonych
w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu.
Służyła temu nie tylko ich twórczość plastyczna, ale także oryginalna forma prezentacji artystycznej — multimedialna
ekspozycja na więziennych murach. Mur,
który dotąd izolował i ograniczał wolność, stał się ekranem, elementem łączącym, przestrzenią pozwalającą na afirmację
emocji, wyobraźni i wrażliwości w monumentalnej formie skierowanej dla szerokiego widza. Proces twórczy poprzedzono
wykładami teoretycznymi prezentującymi
życie i twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz tło artystyczne jego epoki.

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE

2016 PROJECTS

LOK ALIZ AC JA | LOCATION

GĘBY — fotografie i etiudy teatralne
nawiązujące do szaleńczych i prowokujących eksperymentów fotograficznych
Witkacego. Ich tematem były grymasy twarzy, deformacje ciał, karykatury człowieka
i rzeczywistości — zarówno te śmieszne, jak
i bulwersujące. Przeprowadzono warsztaty
aktorskie, podczas których więźniowie pracowali nad umiejętnością stylizacji twarzy,
gestu i ciała.

The idea of the project was to mitigate
the risk of social exclusion and engage the
prisoners detained in the Detention Centre nr 1 in Wrocław in cultural activities
through plastic arts. The form of artistic
presentation — a multimedia exhibition on
the prison walls — was not chosen accidentally. The wall, which is a symbol of isolation and limited freedom, became a screen,
a connecting element, which encourages the affirmation of emotion, imagination and sensitivity in a monumental form
addressed to a wide audience. The creative process was preceded by theoretical lectures presenting the life and work
of Stanisław Ignacy Witkiewicz and artistic
background of his era.
PASTELS — in accordance with the rules of
Witkacy’s Portrait Firm, the drawings were
dependent on the category created by
the artist, which entailed varying degrees
of deformation and abstraction. We did
not want to educate neither portraitists nor conscious artists, but let the participants discover their own style, unique
aesthetics, free their imagination and creative courage.
MUGS — photographs and theatre plays
referring to the crazy and provocative photographic experiments by Witkacy. They
were mainly focused on facial grimaces,
deformities of bodies, caricatures of man
and reality — both funny and shocking.
We organised acting workshops, where
prisoners worked on facial, gesture and
body skills.
The classes were conducted by Elżbieta
Golińska (actress of the Contemporary
Theatre) and Marek Tybur (art historian).

marek tybur
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Reja / Górnickiego /
Nowowiejska / Sienkiewicza
T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Odliczanie
Countdown
AUTOR | AUTHOR

KAROLINA FREINO

PROJEKTY 2016

WSPÓŁPRACA | COOPER ATION

JAN PELCZAR
(lektor | lector),
PAWEŁ JANICKI
(oprogramowanie | software),
BENIAMIN GŁUSZEK
(instalacja akustyczna |
acoustic installation),
PAWEŁ DUDEK
(prace techniczne |
technical work)
DATA | DATE

grudzień | December

Dziś podwórko jest mocno zdegradowane.
Właściwie pełni głównie funkcje tranzytowe, alejki zastąpione zostały wydeptanymi ścieżkami, brakuje ławek, zieleń
wymaga pielęgnacji, a urządzenia na placu
zabaw niemal całkowicie zniknęły.
Jednym z wyjątków jest rakieta — metalowa przeplotnia, która często pojawiała
się na PRL-owskich placach zabaw, będąc
wyrazem aspiracji, programowego entuzjazmu i wiary w przyszłość. Rakieta stoi
zaraz obok wydeptanej ścieżki, zapomniana
i nieużywana, a odpadająca farba olejna
odsłania wiele warstw kolejno nakładanych kolorów.
Praca Odliczanie uzupełnia rakietę o dźwięk
odliczania czasu do startu. Rozpoczęło
się ono od liczby 1 609 403 225, będącej
przeliczeniem na sekundy 51 lat obecności rakiety na podwórku. Odliczanie trwa
bezustannie, 24 godziny na dobę. Poziom
głośności dobrano tak, aby dźwiękową narrację można było usłyszeć tylko w obrębie
rakiety i żeby nie była uciążliwa dla okolicznych mieszkańców.
karolina freino

The quarter of streets designated by Sienkiewicza, Górnickiego, Nowowiejska, and
Reja Streets is the place that connects the
pre-war and post-war history of the city.
Some of its buildings are the German tenement houses, and part of settlement dates
back to the early 1960s. The new architectonic plans assumed the construction
of new settlements, so the space of the
backyard had to be re-organised. The new
project resulted in public alleys, greenery, benches, hill sledge (heaped with
rubble), and devices for various games
and activities.
Today the yard is heavily degraded. Actually, its functions consist primarily of
transit lanes, there are no benches, the
greenery requires lots of care and the
equipment on the playground almost completely disappeared.
One of the exceptions is a metal sky
rocket which used to appear on Communist playgrounds as an expression of aspiration, software enthusiasm and faith in the
future. The rocket stands next to one of
the backyard paths, forgotten and unused;
scratched oil paint reveals many layers of
successively superimposed colours.

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW
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Kwartał wyznaczony przez ulice Sienkiewicza, Górnickiego, Nowowiejską i Reja to
miejsce styku przedwojennej i powojennej historii miasta. Część jego zabudowy
stanowią niemieckie kamienice, a część
osiedle z początku lat 60. Plany i budowa
osiedla organizowały też całe wnętrze
podwórka, tworząc przestrzeń publiczną
i wypełniając ją alejkami, zielenią, ławkami,
górką saneczkową (usypaną z gruzów) oraz
urządzeniami do gier i zabaw.
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The work entitled Countdown is based on
the sound of the countdown to the start
of the rocket. The countdown is a conversion of its presence in the backyard, that
is 51 years, giving 1 609 403 225 seconds. The voice-over counts down steadily and continuously 24 hours a day. The
audio narration can be heard only near the
rocket — the recording’s volume was carefully set to such level which would not disturb the local community.
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PODWÓRKO POMIĘDZ Y |
THE BACK YARD BE T WEEN

Miernicza / Łukasińskiego /
Komuny Paryskiej /
Prądzyńskiego

PROJEKTY 2016

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Podwórko
im. Wszystkich
Mieszkańców
The Backyard of
All Residents
AUTOR | AUTHOR
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IZA RUTKOWSKA
DATA | DATE

listopad–grudzień
November–December
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PROJEKT CZASOWY
A TIME-BOUND PROJECT

W sierpniu 2015 roku pojawiłam się
po raz pierwszy na wrocławskim trójkącie.
W ramach projektu Wrocław — wejście od
podwórza mogłam zaproponować działanie artystyczne dla mieszkańców wybranego podwórka. Uszyłam 8-metrowego,
kolorowego, dmuchanego jeża, który miał
stać się wielkoformatową zabawką na czas
wakacji. Pojawiałam się z nim na podwórku
regularnie przez cały sierpień 2015 roku.
Powoli budowałam zaufanie ludzi, którzy
nie tylko poznawali się ze mną, ale również sami ze sobą. Wspólnie szyliśmy nowe
kolce, oglądaliśmy filmy i bajki wyświetlane
nocą na kamienicy, zrobiliśmy małą galerię. Z czasem zaczęliśmy wychodzić z jeżem
poza podwórko i spacerować z kolcami,
aż jeż symbolicznie zadomowił się w jednej
z kamienic. Kiedy nadszedł czas pożegnania,
wiedziałam, że bez względu na przeszkody
biorę na siebie odpowiedzialność za kontynuowanie tego, co zainicjowałam.

Zwyciężył pomysł stworzenia kompleksu
rekreacyjno-sportowego zgłoszony przez
kibiców WKS Śląsk Wrocław, jednak wykraczał on poza możliwości realizacyjne projektu. Po spotkaniu z urzędniczką kibice
postanowili podjąć próbę złożenia propozycji przebudowy podwórka do budżetu
obywatelskiego w kolejnym roku. Zaprosili
również pozostałych uczestników castingu
do zrobienia wspólnego wydarzenia. Było
to wspólne ubieranie choinki (pomysł Pana
Krzysztofa), połączone z festynem (pomysł
Natalii i Roksany) oraz warsztaty robienia ozdób (pomysł Pani Marii). Podczas
imprezy informowano wszystkich mieszkańców o planach przebudowy podwórka
oraz wymalowano na płocie hasło wymyślone przez kibiców podczas spotkania
z urzędniczką — „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców”. Taką nazwę będzie
miał również dokument złożony w budżecie obywatelskim.
iza rutkowska

Zaprzyjaźniłam się z mieszkańcami
podwórka, zatem wysyłałam im pocztówki,
a oni mi wiadomości na Facebooku. Pojawił
się pomysł spędzenia wspólnie kolejnych
wakacji z jeżem poza Wrocławiem. Pieniądze na wyjazd postanowiliśmy zdobyć
crowdfundingowo. Dzieci i rodzice przeznaczyli osobiste nagrody dla wspierających
nasz pomysł i udało się — dokładnie rok
po pierwszym spotkaniu wyruszyliśmy do
Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku. Tam
pomagaliśmy panu Jerzemu opiekować się
chorymi jeżami i zorganizowaliśmy zabawę
z naszym dmuchanym przyjacielem dla
dzieci z tamtejszego domu dziecka.
Wiele nauczyłam się od ludzi z wrocławskiego trójkąta. Po powrocie z wakacji, zamiast działać sama, chciałam dać
im możliwość zrealizowania własnych
pomysłów. Ponownie w ramach projektu
Wrocław — wejście od podwórza zorganizowałam konkurs na zrobienie czegoś
użytecznego dla sąsiadów. Każdy chętny
mógł podczas castingu zgłosić pomysł.
Film z propozycjami został wyświetlony
na podwórku, a zgłoszone idee poddane
głosowaniu mieszkańców.

In August 2015, I appeared for the first
time in so-called Bermuda Triangle in
Wrocław. Thanks to the Wrocław — Backyard Door project I could suggest an
artistic activity for the residents of the
backyard. I came up with an idea of an
8-meter, colourful, inflatable hedgehog, a large-format toy for the vacation
time. I was showing up with the hedgehog
regularly throughout August 2015. Slowly,
I began to build the trust of the local residents, who not only got to know me, but
also themselves. Together we sewed new
spikes, we watched films and cartoons
displayed on the building at night, we
set up a small gallery, and with the time
we started to take out the hedgehog for
a walk. Finally, it symbolically settled in one
of the tenement houses. When there came
the time to say goodbye, I knew that no
matter what, I will take the responsibility
for the continuation of this initiative.
I made friends with the inhabitants of
the backyard, so I started to send them

postcards, and they messaged me on Facebook. The idea was to spend another summer together with the hedgehog outside
of Wrocław. We decided to get the money
for the trip by means of crowdfunding.
Children and parents dedicated personal
awards for supporting our idea and we
succeeded — exactly a year after the first
meeting we went to the Hedgehogs Rehabilitation Centre in Kłodzko. There, we
were helping Mr. Jerzy to take care of sick
hedgehogs. We also invited children from
the local orphanage to join us and have fun
with our inflatable friend.
I learned a lot from the residents of the
infamous Wrocław Triangle. After returning from vacation, instead of acting alone,
I wanted to give them the opportunity to
realise their own ideas. Again, thanks to
Wrocław — Backyard Door, I managed to
organise a contest to do something useful
for the neighbours. Everyone could submit
an idea. The film consisting of the proposals was eventually displayed in the backyard, and we asked inhabitants to vote for
the best idea.
The winning idea, submitted by fans of
WKS Śląsk Wrocław, entailed building recreational and sporting facilities, but the
budget didn’t allow us to complete the
project. After meeting with the city official, the fans decided to attempt to submit a proposal for the reconstruction of
the backyard to the civil budget for the
next year. They invited other contest participants to do a joint event, namely the
common dressing of a Christmas tree (Mr.
Krzysztof’s idea), combined with a feast
(an idea submitted by Natalia and Roksana)
and decorations making workshops (the
idea of Mrs. Maria). During the event,
they informed all the residents about the
plans for the reconstruction of the backyard and painted a slogan on the fence
coined by WKS fans — “The Backyard of
All Residents.” They will also use this name
in the document which will be filed in the
civil budget.
iza rutkowska
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T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE
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Pracownia Komuny
Paryskiej 45
Komuny Paryskiej 45
Workshop
AUTORZ Y KONCEPC JI PRACOWNI OR A Z
ANIM ATORZ Y PROGRA MU DL A DZIECI |

PROJEKTY 2016

THE AUTHORS OF THE CONCEPT OF THE
WORKSHOP AND THE ANIM ATORS OF THE
PROGR A MME DEDICATED FOR CHILDREN

KAMILA WOLSZCZAK,
KRZYSZTOF BRYŁA
AUTOR KONCEPC JI PROGR A MU
MIĘDZ YPOKOLENIOWEGO | THE AUTHOR OF
INTERGENER ATIONAL PROGR A MME

DATA | DATE
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2015–2016

Pracownia to sąsiedzkie miejsce na Przedmieściu Oławskim — przeznaczone do spotkań, wspólnych działań artystycznych oraz
wymiany doświadczeń pomiędzy lokalną
społecznością a zaproszonymi do Pracowni
artystami i animatorami. Szeroko pojęta
kultura oraz interdyscyplinarne działania
artystyczne mają na celu przede wszystkim
integrację lokalnej społeczności, a w dłuższej prespektywie rewitalizację i zmianę
oblicza całego Przedmieścia Oławskiego.
Razem z mieszkańcami — wychodząc
z założenia, że inicjatywa sąsiedzka powinna
być najcenniejszą inspiracją dla wspólnych
działań. Pracownia jest miejscem przeznaczonym do współpracy ze społecznością
lokalną w procesie wzajemnego zaufania, dyskusji i budowania bezpośrednich,

Pracownia jest miejscem międzypokoleniowym, otwartym dla mieszkańców w każdym wieku — są tam prowadzone zajęcia
artystyczne dla najmłodszych, programy
aktywizacyjne dla seniorów oraz wystawy,
koncerty i spotkania informacyjne skierowane do osób chcących zmienić coś
w swojej okolicy. Poprzez rozmowę i działania w sprawach ważnych dla Przedmieścia odbudowują się relacje pomiędzy
mieszkańcami całego osiedla. Wsparcie
merytoryczne Pracowni było szczególnie
pomocne w zdobyciu informacji na temat
zmian na Przedmieściu Oławskim związanych z rewitalizacją, rozmaitych działań
społecznych, takich jak akcja Mikrogranów
ESK 2016 „Zazielenić beton na Dąbrowskiego 32–36a”, tego w jaki sposób działa
miasto oraz w jaki sposób zwiększać aktywność społeczną mieszkańców. Historia
dzielnicy, istotne społeczne tematy oraz
promowanie pozytywnego wizerunku osiedla stanowią inspirację dla wielu artystów.
Dzięki działaniom Pracowni Przedmieście
Oławskie jest odkrywane na nowo nie tylko
przez społeczność lokalną, ale również
przez mieszkańców Wrocławia.
Jesteśmy otwarci pięć dni w tygodniu, od
wtorku do soboty, działając według tygodniowego planu:
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DAMIAN KALITA,
JACEK STERCZEWSKI
(współpraca | cooperation)

sąsiedzkich relacji. Program Pracowni
powstaje metodą partycypacyjną przez
uwzględnienie potrzeb i doświadczeń
uczestników.

Kreatywne wtorki: autorskie warsztaty dla dzieci „Tęcza nad trójkątem”,
grupa wiekowa: 4–10 lat. Prowadzi
Kamila Wolszczak.
Środa dla sąsiada: udostępniamy pracownię dla rozwoju indywidualnych pomysłów
mieszkańców oraz tworzenia wspólnych
inicjatyw. Grupa wiekowa: +18 lat. Prowadzi Krzysztof Bryła.
Czwartki międzypokoleniowe: cykl spotkań
z mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego
na temat spraw ważnych dla osiedla. Grupa
wiekowa: +18 lat. Prowadzą: Damian Kalita
i Jacek Sterczewski.

Piątek na trójkącie: program spotkań
specjalnych: wystaw, koncertów, warsztatów i inicjatyw zaproszonych artystów. Prowadzi Krzysztof Bryła.
Tęczowe soboty: kino dla dzieci plus działania animacyjne. Grupa wiekowa +4. Prowadzi Kamila Wolszczak.
Tuż przy wejściu do Pracowni znajduje
się Galeria Suwaczek, czyli najmniejsza galeria sztuki na Przedmieściu Oławskim, prowadzona przez najmłodszych
artystów z sąsiedztwa w ramach działań animacyjnych realizowanych przez
Kamilę Wolszczak.
kamila wolszczak i jacek sterczewski

The Workshop is a neighbouring place
located in Przedmieście Oławskie. It is
dedicated to meetings, joint artistic activities and exchange of experience between
the local community and invited artists
and animators. Broadly understood culture
and interdisciplinary artistic activities are
primarily aimed at the integration of the
local community, and in the longer term —
the revitalisation of the whole area with
the help of the locals. We assume that the
neighbouring initiatives should be the most
valuable inspiration for joint activities. The
Workshop is a place designed to interact
with the local community in the process of
mutual trust, discussions and direct relationships. Its programme is created based
on the participatory practices that take
into account the needs and experiences of
the participants.
The Workshop is an intergenerational place
open to residents of all ages — there are
art classes conducted for children, activation programmes for seniors as well as
exhibitions, concerts and information sessions aimed at people who want to drive
change in their community. Through conversations and actions concerning important issues the relationships between the
inhabitants of the whole estate are getting rebuilt. The substantive support of

the Workshop was particularly helpful
in obtaining information about changes
related to revitalisation or various social
activities, such as the action Make Concrete in 32–36 Dąbrowskiego Street Greener
within ESK 2016 Microgrants. The Workshop helps in understanding the way the
city works and increasing activity of the
residents. The history of the district, social
issues and promotion of positive image of
the settlement are an inspiration for many
artists. Thanks to the efforts of the Workshop, Przedmieście Oławskie has been
rediscovered not only by the local community, but also by the inhabitants of Wrocław.
We are open five days a week, from Tuesday to Saturday, acting according to
weekly schedule:
Creative Tuesdays: The Rainbow Over
the Triangle workshops for children
between 4–10 years old. Conducted by
Kamila Wolszczak.
Wednesday for a Neighbour: we share the
space for the development of individual
ideas and creation of joint initiatives. Age
group: 18 years. Conducted by Krzysztof Bryła.
Intergenerational Thursdays: a series
of meetings with residents on issues
important to the district. Age group: 18
years. Conducted by Damian Kalita and
Jacek Sterczewski.
Triangle Friday: a programme of special
meetings such as exhibitions, concerts,
workshops and initiatives led by invited artists. Conducted by Krzysztof Bryła.
Rainbow Saturdays: cinema for children
plus animation activities. Age group +4.
Conducted by Kamila Wolszczak.
The Zipper Gallery is the smallest art gallery in Przedmieście Oławskie, led by the
youngest artists in the neighbourhood as
a part of animation activities carried out by
Kamila Wolszczak.
kamila wolszczak
and jacek sterczewski

PODWÓRKO POMIĘDZ Y |
THE BACK YARD BE T WEEN

Komuny Paryskiej /
Prądzyńskiego / Zgodna /
Traugutta
T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Przy wspólnym stole
At the Common Table
PROJEKTY 2016

AUTOR | AUTHOR

KOSMOS PROJECT
(EWA BOCHEN,
MACIEJ JELSKI)
DATA | DATE

sierpień–grudzień
August–December
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Każde miasto jest niepowtarzalnym połączeniem dwóch tkanek: architektonicznej
i ludzkiej. Te dwa elementy wspólnie się
rozwijają, przekształcają, wzajemnie o sobie
świadczą. Wrocław jest w tym względzie
unikatowym przykładem miasta, w którego
zastaną poniemiecką tkankę architektoniczną po II Wojnie Światowej przesiedlono
ludzi wielu narodowości i kultur, przybyłych z różnych stron świata. Obok siebie
zamieszkali Polacy z wielu odległych województw (między innymi z rzeszowskiego,
mazowieckiego), Niemcy, Żydzi, Łemkowie, Bojkowie, Ormianie, Tatarzy, reemigranci z Bośni, Belgii, Francji i Bukowiny
rumuńskiej, którzy po raz pierwszy znaleźli
się w Polsce, Grecy, Macedończycy, Karaimi, Kresowiacy z Wileńszczyzny, ze Lwowa
i z Polesia, Romowie. Każdy z nich przywiózł do Wrocławia swoją kulturę, zwyczaje,
język i przedmioty codziennego użytku. Ta
niezwykła mieszanka ludności nierzadko
zmuszała do kompromisów, ale równocześnie to właśnie ów specyficzny konglomerat kultur przyczynił się do powstania
unikatowej atmosfery miasta.
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Projektem Przy wspólnym stole chcieliśmy
przypomnieć współczesnym mieszkańcom
Wrocławia o niezwykle bogatych korzeniach jego ludności. Stół jest tu symbolem
miasta, w którym spotkało się wiele kultur,
ale też symbolem gościnności i otwartości.
Otaczające go dwanaście siedzisk upamiętnia poszczególne grupy ludności zamieszkujące Wrocław. Jedno z miejsc pozostało
niepomalowane — to zaproszenie dla przyszłych mieszkańców. Chcielibyśmy, żeby
ten projekt łączył ludzi zarówno symbolicznie, jak i w rzeczywistości — tak, aby chcieli
się oni spotykać, rozmawiać i wspólnie spędzać czas.

The At the Common Table project is aimed
at highlighting the extremely rich roots of
Wrocław population. The table is a symbol
of the city where many cultures have met,
but also a symbol of hospitality and openness. Twelve seats commemorate various
population groups living in Wrocław. One
of the places is left unpainted — it is an
invitation for future residents. We would
like this project to unite people both symbolically and in reality, so that they want to
meet, talk and spend time together.
kosmos project
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kosmos project
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Each city is a unique combination of two
tissues: the architectural and the human
one. These two elements intertwine and
define each other. Wrocław is in this
respect a unique example of a post-German city where after World War II people
of many nationalities and cultures from different parts of the world were displaced.
Poles from many remote regions (including Rzeszów and Mazowsze regions), Germans, Jews, Lemkos, Boykos, Armenians,
Tatars, re-emigrants from Bosnia, Belgium,
France and Bukovina, Greeks, Macedonians,
Karaites, East Poles from Vilnius region,
Lviv and Polesie, Roma. Each of these
groups brought to Wrocław their culture,
customs, language, and everyday objects.
This unusual mix of the population often
forced an obligatory compromise, but at
the same time this unique conglomerate of
cultures contributed to the unique atmosphere of the city.

25
Reja / Górnickiego /
Nowowiejska / Sienkiewicza
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Serial podwórkowy
KTO TAM
WHO IS IT backyard
tv series
PROJEKTY 2016

AUTOR | AUTHOR

KAROLINA BREGUŁA
DATA | DATE

lipiec—sierpień | July–August
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KTO TAM to partycypacyjny serial stworzony z mieszkańcami podwórka między
ulicami Reja, Sienkiewicza i Górnickiego
na wrocławskim Ołbinie. Każdy odcinek
został napisany, nakręcony i zmontowany
w ciągu niecałych trzech dni. Projekcje odbywały się w każdą środę i sobotę
w sąsiedzkim kinie plenerowym, które
zostało zaaranżowane na podwórkowej
górce. W kolejnych odcinkach towarzyszymy mieszkańcom w odkrywaniu historii
grasującego po osiedlu potwora zjadającego klucze.
karolina breguła

PROJEKT CZASOWY
A TIME-BOUND PROJECT
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WHO IS IT is a participatory series created together with the residents of the
backyard located between Reja, Sienkiewicza and Górnickiego streets in the Ołbin
district. Each episode was written, filmed
and edited in less than three days. The
screenings take place every Wednesday
and Saturday in the neighbouring open-air
cinema, which was arranged at the top of
a backyard hill. In the following episodes
we accompany residents while they are trying to discover the history of a mysterious
housing estate monster stealing and eating
the keys.
karolina breguła

Kościuszki 160
T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Świetlik
The Skylight
AUTOR | AUTHOR

JOANNA PIAŚCIK

PROJEKTY 2016

DATA | DATE

październik–listopad
October–November

Kiedy spacerowałam po podwórkach
na Przedmieściu Oławskim i w innych dzielnicach Wrocławia, uderzyło mnie to, że są
one przeważnie bardzo duże, podzielone
między wiele kamienic. Podwórko przy
ul. Kościuszki jest inne. Maleńki świetlik
jest wciśnięty w róg większego podwórza,
odgrodzony furtką i zamknięty. Wydawał
się niedostępny. To mnie zaintrygowało.
Początkowo sądziłam, że jest zamknięty
na stałe i zupełnie nieużywany. Z czasem
odkryłam, że mieszkańcy kamienicy korzystają z niego regularnie, choć raczej przelotnie — na przykład gdy wyrzucają śmieci
lub rozwieszają pranie.
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Pomysł na interwencję w świetliku łączy
się z dość romantyczną ideą sprowadzenia nieba na ziemię, na wyciągnięcie ręki.
Projekt zakładał ustawienia na dnie malutkiej studni w kamienicy przy ul. Kościuszki
lustrzanej powierzchni, która rozjaśni
wnętrze studni i spowoduje, że zamiast
cementowej nawierzchni na dnie studni
ujrzymy niebo.

The idea for the intervention in the skylight is based on a romantic idea of bringing heaven to earth, at your fingertips. The
project involved setting a mirror surface
at the bottom of a tiny well in the building located in Kościuszki Street. The mirror illuminates the interior of the well and
gives the impression that the bottom of
the shaft is filled with clouds instead of
concrete.
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When walking around the backyards at the
Przedmieście Oławskie district, it struck
me that the backyards are usually very
large, shared by a number of houses. The
one situated in Kościuszki Street is different. The tiny skylight is pushed into a corner of a larger backyard, fenced off and
closed with a gate. It seemed unaccessible. It intrigued me. Initially, I thought that
it is permanently closed and completely
unused. With time, I discovered that the
inhabitants of the building use it regularly,
albeit rather briefly — for example, when
throwing out garbage or drying laundry.
I wanted to keep these functional aspects
of a tiny backyard, so I my intervention
assumed installation of new ropes for
hanging laundry and free passage to the
garbage in the backyard next door. I hope,
however, that the residents will eventually
slow down and stop for a moment to watch
the sky… at their feet. The sky at the bottom of the well can also be seen while staring out of the windows of apartments on
the upper floors of the building.

Wierzę w siłę rzeczy małych. Mam nadzieję,
że ta interwencja w świetliku może wywołać czyjś uśmiech, spowodowuje, że ktoś
lepiej rozpocznie dzień. Niby niewiele,
a jednak… Czasem nawet chwilowa zmiana
perspektywy może zmienić sposób widzenia świata.

I believe in the power of small things.
I hope that this intervention in the skylight
can make someone smile, maybe it will
inspire someone to better start the day.
Apparently not much, but… Sometimes
even a momentary change in perspective
can change the way you perceive the world
around you.

joanna piaścik

joanna piaścik
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Zależało mi bardzo na tym, aby zachować te funkcjonalne aspekty malutkiego
podwórka, więc instalacja zakładała montaż nowych sznurów do rozwieszania prania i swobodne przejście do śmietników
w podwórzu obok. Mam jednak nadzieję,
że wraz z zamontowaniem instalacji mieszkańcy zaczną zatrzymywać się chwilę dłużej w świetliku, żeby popatrzeć na niebo…
u swoich stóp. Niebo na dnie studni można
też ujrzeć wyglądając z okien mieszkań
na wyższych piętrach kamienicy.

T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Tęcza

|

Rainbow

AUTOR | AUTHOR

EWA BŁASZAK,
ZUZANNA WOLLNY
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PROJEKT CZASOWY
A TIME-BOUND PROJECT

Chcąc nawiązać do tradycji małych
podwórkowych kin, zaprosiłyśmy mieszkańców sąsiadujących podwórek do współtworzenia filmu i animacji. Naszym celem
było odczarowanie smutnego krajobrazu
podwórek, a także odkrycie ich magicznych walorów — świata bajek i baśni,
wyobraźni i nieskrępowanej twórczości.
Była to okazja do lepszego poznania siebie nawzajem, stworzenia własnymi rękami
profesjonalnego dzieła, dodania mieszkańcom pewności siebie i wiary w to, że swoje
otoczenie można kształtować tak, jak
swoją przyszłość.
Przez cały sierpień w każdy weekend,
pod okiem profesjonalistów, poznawaliśmy
procesy powstawania filmu i animacji oraz
narzędzia i techniki filmowe. Każde spotkanie poświęcone było innemu działaniu. Był
więc dzień zapoznawczy, pełen gier integracyjnych, był dzień robienia rekwizytów
(z Piotrem Rajtakiem), szycia kostiumów
(z Krzysztofem Perzyną), opracowywania
scenografii (z Jakubem Syrkowskim), tworzenia animacji (z Agą Jarząb) oraz filmu
(z Flying Carpet Studio). Zaproszeni specjaliści dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a my coraz bardziej zżywałyśmy
się z dziećmi i mieszkańcami. Sobotnie
i niedzielne poranki stały się wyczekiwanym rytuałem.
Oczekiwanym w napięciu finałem była
plenerowa projekcja powstałej animacji i filmu. Z założenia miała się ona odbyć
na fasadzie dawnego kina Tęcza, technicznie okazało się to jednak niemożliwe. Plany
pokrzyżował deszcz, który zmusił nas do
szybkiej zmiany miejsca i schowania się
w kameralnej przestrzeni dawnej pracowni

Wielką radość sprawiła nam reakcja dzieci
i mieszkańców na efekt wspólnej pracy.
Podczas warsztatów animacyjnych powstało
sporo materiału, który udało nam się zmontować w jedną narrację o czarownicach, królewnie i zaczarowanych cukierkach niezgody.
Film o duchu podwórka, czarodziejkach
i złodziejaszku również wywołał niemałe
emocje. Reakcje dorosłych mieszkańców
i dzieci podczas projekcji oraz w czasie trwania całego projektu, utwierdziły nas w przekonaniu, jak ważna jest praca w podobnych
środowiskach. Byłoby dobrze, gdyby projekt
Tęcza mógł był kontynuowany — pozostawiłby wówczas trwały ślad zamiast chwilowego entuzjazmu.
Mamy głęboką nadzieję, że udało nam się
zaczarować kino Tęcza i sąsiadujące z nimi
podwórka, ale liczymy też na to, że uda
nam się tam wrócić, zanim rzeczywistość
je odczaruje.
Efekty naszej pracy można obejrzeć tu:
www.youtube.com/watch?v=LmNWmkc
4WWI
www.youtube.com/watch?v=SMdViuIwS5U
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Brzeska / Chudoby / Kościuszki /
Więckowskiego

koordynatora projektu, Tomasza Opani,
mieszczącej się na tyłach kina.
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Tęcza to jedno z wielu kameralnych kin
powstałych w powojennej Polsce. Niestety,
obecnie to też jeden z wielu zapomnianych
i popadających w ruinę obiektów. Pawilon dawnego kina mieści się w podwórku
przy ul. Kościuszki w obszarze legendarnego trójkąta. Pośród niskich baraków,
rozpadających się rzędów garaży, w cieniu
kamienic straszy niewielki różowy budynek.

The Rainbow cinema is one of the many
cinemas established in post-war Poland.
Unfortunately, today it is also one of the
many forgotten and falling into disrepair
objects. The pavilion of the former cinema
is located in the backyard of Kościuszki
Street, in the area of the so-called Bermuda Triangle. A little pink building haunts
among the low barracks, crumbling rows
of garages, in the shadows of tenement houses.
To continue the tradition of small backyard
cinemas, we invited residents of neighbouring backyards to contribute to a joint
project based on film and animation. Our
goal was to disenchant the sad landscape
of urban backyards, as well as to discover their magical qualities — the world
of fables and fairy tales, imagination and
unfettered creativity. It was an opportunity to get to know each other, to create
a piece of professional work, build a sense
of confidence and faith in the fact that our
closest environment can be shaped just
like our future.
Throughout the month of August, we
spent every weekend under the guidance of professionals who taught us the
processes of creating animation, and the
tools and techniques of film making. Each
meeting was devoted to a different discipline. First, there was the reconnaissance
full of integration games, then the workshops devoted to making props (with Piotr
Rajtak), sewing costumes (with Krzysztof
Perzyna), developing stage design (with
Jakub Syrkowski), creating animation (with
Aga Jarząb) and film (with Flying Carpet
Studio). All the invited experts shared their
knowledge and experience, and we started
to grow accustomed to the children and
residents. Saturday and Sunday mornings
have become a much-anticipated ritual.

ewa błaszak i zuzanna wollny
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The anticipated finale was an outdoor
screening of our common film and animation project. The plan was to show it on
the facade of the former Rainbow cinema,
but technically it proved to be impossible.

The plans were unexpectedly thwarted by
rain which forced us to quickly change the
place and hide in the intimate space of the
former workshop of the project coordinator, Tomasz Opania, located at the back of
the cinema.
The reaction of children and residents to
the effect of joint efforts exceeded our
expectations. During the animation workshops, we created a lot of material which
we were able to assemble into a single
narrative about witches, a princess and
enchanted candies of discord. A film about
the spirit of the backyard, a sorceresses
and a thief also sparked a lot of emotions.
The reactions of the adults and children
during screening and the entire project
reassured us how important it is to work in
such environments. It would be good if the
project could be continued in the future to
leave a long-lasting impression instead of
momentary enthusiasm.
We sincerely hope that we have managed
to cast a spell on the Rainbow cinema and
the neighbouring backyard, but we also
hope that we will have a chance to go back
before the reality will revoke that spell.
The effects of our work can be seen here:
www.youtube.com/watch?v=LmNWmkc
4WWI
www.youtube.com/watch?v=SMdViuIwS5U
ewa błaszak and zuzanna wollny
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BUDYNEK STARE J TR AFOSTAC JI |
OLD TR ANSFORMER STATION'S BUILDING

Na Niskich Łąkach 2A
T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

Trafostacja
Trafostation
AUTOR | AUTHOR

PROJEKTY 2016

JOANNA RAJKOWSKA
DATA | DATE

sierpień | August

Bezpośrednie, ludzkie wsparcie dla tego
niewielkiego habitatu polega na zasadzeniu roślin — takich jak paprocie, bluszcze, bodziszki, mchy czy trzmieliny — oraz
umieszczeniu w donicach nasion i sadzonek odmian ruderalnych. Trafostacja
powstała z myślą o przyszłości, kiedy to
organizmy inne niż ludzkie wezmą budynek w całkowite posiadanie i zamienią go
w nowy habitat.
Woda i rośliny potraktowane zostały
w Trafostacji jako siła sprawcza — to od
nich zależy kształt i los projektu. Cykl
wegetatywny to spektakl sił pozaludzkich, rozgrywający się na scenie stworzonej przez architekturę. Chociaż spektakl
ten jest przeznaczony dla ludzi, to głównymi aktorami i mieszkańcami Trafostacji są organizmy tworzące ekosystem.
Z tej perspektywy Trafostacja może być
postrzegana jako gest przekazania innym
gatunkom stricte ludzkiego tworu, jakim
jest architektura.

Trafostation is a project based on the secondary naturalisation of the ecosystem
located at Niskie Łąki in Wrocław. We used
a closed transformer station as a kind of
skeleton for a living sculpture, which was
created by running the biological ‘vegetation machine’. Modernist architecture
is slowly overgrown different species of
plants, and the water flowing out of three
windows recalls the memory of the flood of
1997, which severely devastated the city.
The human support for this small habitat
consists of planting ferns, ivy, geraniums,
mosses and euonymus and placing pots
with seeds and ruderal species. Trafostation represents the idea of roles switching,
when the organisms other than humans
will regain the building and turn it into
a new habitat.
Water and plants were treated here as
a driving force — the shape and the fate
of the project is completely upon them.
The cycle of vegetative growth is a performance driven by non-human forces, played
out on the stage created by architecture.
Although the performance is intended for
people, the main actors and residents of
Trafostation are the organisms forming the
ecosystem. Trafostation might be therefore
perceived as a gesture of offering other
species something absolutely human, that
is architecture.
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Trafostacja jest projektem polegającym
na wtórnym znaturalizowaniu ekosystemu na Niskich Łąkach we Wrocławiu.
Nieczynny budynek stacji transformatorowej został wykorzystany jako swoisty
szkielet dla żywej rzeźby, która powstała
przez uruchomienie biologicznej „maszyny
wegetacji”. Modernistyczna architektura
powoli zarasta różnymi gatunkami roślin,
a z trzech okien budynku wypływa woda
przywołująca pamięć powodzi z 1997 roku,
która zdewastowała Wrocław.
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BRA MY I PODWÓRK A PRZ Y |
GATES AND BACK YARDS ON |

Roosevelta 13, 16 i 18
T Y TUŁ PROJEK TU | TITLE

PROJEKTY 2016

Z podwórka
na podwórko
From One Backyard
to Another
AUTOR | AUTHOR

MARIUSZ MIKOŁAJEK,
WITOLD LISZKOWSKI,
JAN MIKOŁAJEK
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Projekt Z podwórka na podwórko to działanie wieloetapowe. Jego głównym celem
była integracja mieszkańców obu przeciwległych podwórek wokół idei wspólnej
twórczości poprzez wykonanie artystycznych bram prowadzących na obie posesje.
Podczas półrocznych warsztatów wykonano formy rzeźbiarskie i ceramiczne
oraz obiekty instalacyjne, które następnie
zamontowano w dwóch bramach — Bramie
Wschodniej i Zachodniej — tworząc artystyczne przejścia. Ważnym elementem były
dwa Święta podwórkowe, czyli wzajemne
odwiedziny mieszkańców z dwóch stron
podwórza. Przerodziły się one w spotkania przy wspólnych stołach, zakończone
międzypokoleniową zabawą zainicjowaną
przez Romów.
Bramę Wschodnią wraz z mieszkańcami wykonał Mariusz Mikołajek. Materię plastyczną stanowią wykonane przez
mieszkańców podwórka płaskorzeźby
ludzkich twarzy wmurowane w ściany
bramy. Sylwetki postaci, umieszczone
w dwóch przeciwległych rzędach wpatrzonych w siebie, zostały wykonane podczas
wspólnych warsztatów. Użyto wielorakich stylistyk malarskich — od mocnej
ekspresji, aż po delikatne monochromatyczne rozwiązania. Na jezdni umieszczono
napisy zaproponowane przez uczestników.
Brama, która przed artystyczną rewitalizacją była najbardziej zaniedbanym elementem podwórka, obecnie stała się miejscem
przyjaznym, świadczącym o twórczych
zdolnościach adeptów OKAP-u.

DATA | DATE

kwiecień–wrzesień
April–September
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PROJEKT CZASOWY
A TIME-BOUND PROJECT
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Inicjatorami i głównymi realizatorami projektu byli Witold Liszkowski i Mariusz Mikołajek, a autorem warsztatów Odlotowy ptak
oraz koordynatorem działań — Jan Mikołajek. Od trzech lat artyści animują działania
twórcze w Ośrodku Kulturalnej Animacji
Podwórkowej przy ul. Roosevelta 5a.

Bramę Zachodnią, również z podwórkowymi współtwórcami, wykonał Witold
Liszkowski. Jest to monochromatyczna
malarska instalacja z przestrzennymi obiektami codziennego użytku. W pierwotnym

stanie brama była anonimowym hangarem,
teraz jest swoistym miejscem wypełnionym
przedmiotami i obiektami mieszkańców.
Na jego ścianach umieszczono fotograficzne portrety podwórkowych współtwórców. Integralną częścią tego projektu stał
się Podwórkowy Punkt Wymiany powołany
w dniu Podwórkowego Święta — miejsce,
gdzie regularnie, w każdą ostatnią sobotę
miesiąca, podwórkowicze wymieniają
i obdarowują się garderobą, książkami, płytami i innymi rzeczami codziennego użytku.
jan mikołajek

The initiators of the project were Witold
Liszkowski and Mariusz Mikołajek. Jan
Mikołajek led the workshops and coordinated the whole project. For three years,
the artists animated a number of creative
activities at the Centre for Cultural Street
Animation on 5a Roosevelta Street.
The From One Backyard to Another project
is a multi-stage operation. Its main goal
was to integrate the inhabitants of two
opposing backyards around the idea of
a common artistic creativity by designing
the neighbouring gates. During the semiannual workshops the sculptural forms and
ceramic objects were created and then
installed in two gates. An important element were two Backyard Feasts, namely
the mutual visits of citizens from both sides
of the backyard. They turned into a meeting at a common table with local Roma
who initiated joint fun.
The Eastern Gate was made by Mariusz
Mikołajek — together with the residents
they created the carvings of human faces
embedded in the wall of the gate out of
artificial mould. They also made silhouetted figures which were placed in two
opposite rows staring at each other. The
artwork represent many different styles
of painting — from a strong expression to
the delicate monochrome application. The
road was decorated with the inscriptions
proposed by the community. The gate,

formerly the most neglected element of
the backyard, has finally become a friendly
place which demonstrates the creative
abilities of the locals.
The Western Gate was decorated by Witold
Liszkowski. It is a monochrome painting
installation of spatial objects of everyday use. Previously, it was an anonymous
hangar, now it is filled with objects placed
there by the inhabitants, such as photographic portraits of the backyard contributors. An integral part of this project is the
backyard exchange appointed on a feast —
every last Saturday of the month the locals
exchange wardrobe, books, records and
other items of daily use.
jan mikołajek

PROJEK T NIEZRE ALIZOWANY |
UNRE ALISED PROJECT
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Agora

|

Agora

AUTOR | AUTHOR

LILA KALINOWSKA,
JADWIGA SAWICKA
DATA | DATE
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sierpień | August
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Więckowskiego
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Projekt Agora zakładał zbudowanie
platformy dla mieszkańców podwórka,
dzięki której mogliby się oni wypowiadać
na tematy dla nich istotne. Celem akcji
było dostarczenie mieszkańcom narzędzi
do komunikacji między nimi samymi.
Pierwszym etapem działań była ankieta,
w której zapytałyśmy mieszkańców
o poglądy, wierzenia i opinie. Drugi etap
zakładał budowę elementów architektonicznych, na których znalazłyby się
fragmenty ankiet opracowane malarsko i graficznie. W ten sposób podwórko
stałoby się — przynajmniej na czas
trwania projektu — agorą, miejscem
wymiany myśli.
Wybrałyśmy podwórko przy ulicy Brzeskiej, bo wydawało nam się ono mieć dużo
niewykorzystanych możliwości. Nie posiadałyśmy żadnej innej wiedzy na temat
wybranego miejsca. Oczywiście zdawałyśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać podstawowych problemów
i nawet nie próbowałyśmy ich diagnozować, liczyłyśmy jednak na to, że projekt
zwróci uwagę na samo miejsce, a już to
byłoby czymś pozytywnym.
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Nasz projekt nazwałyśmy Agora. Od czasów starożytnych agora to miejsce zgromadzeń i debat. Chciałyśmy, żeby chociaż
przez chwilę podwórko stało się taką właśnie agorą — miejscem wymiany myśli.
W takim rozumieniu projektu jego realizacja okazała się sukcesem. Jednak zanim
przystąpiliśmy do drugiego etapu, czyli
budowy form, część mieszkańców wyraziła na głos swoją niechęć i obawy. Nie
chcieli dalszej realizacji projektu. Okazało
się, że nasze rozpoznanie sytuacji było
za małe. Część mieszkańców obawiała się,
że budowa na podwórku jakichkolwiek
elementów sprawi, że stanie się ono miejscem libacji i nocnych spotkań. Próbując
uszanować tę decyzję, postanowiłyśmy
zakończyć realizację na ekspozycji opracowań ankiet przeprowadzonych wśród
mieszkańców. Niestety, organizatorzy nie

zgodzili się na taką formę podsumowania
i uznali projekt za niezrealizowany.
lila kalinowska i jadwiga sawicka

The Agora project was aimed at building a platform for the local community
which they could use to discuss important topics. The aim of the action was to
provide the inhabitants with the tools
for communication.
The first stage of the project was a survey
in which we asked residents about their
views, beliefs and opinions. The second
stage envisaged construction of architectural elements in the space of the
backyard, which would include graphics or paintings based on previously conducted surveys. In this way, the backyard
would become — at least for the duration of the project — an agora, a place to
exchange ideas.
We chose the backyard in Brzeska Street,
because it seemed to have a lot of potential. We had no profound knowledge of
the place. Of course we knew that we are
not able to solve basic social problems,
but we did not even try to diagnose them.
However, we tended to believe that the
action will draw attention to the place
itself and it would eventually drive a positive change.
We called our project Agora. Since
the ancient times, agoras have been
the places dedicated to meetings and
debates. We wanted the backyard to
become such an agora — a place dedicated to exchanging ideas.
In this sense, the project’s implementation turned out to be a huge success.
Nevertheless, before we could proceed
to the second stage, namely the construction of architectural forms, some
residents expressed their reluctance
and fear. They would not support further
implementation of the project. It turned

out that we had not done enough fieldwork. Some residents feared that such new
space would become a place of libations
and night meetings.
Trying to respect this decision, we decided
to complete the implementation by simply
showing off surveys conducted among residents. Unfortunately, the organisers did
not accept such approach and refused to
recognise the project as completed.
lila kalinowska i jadwiga sawicka

POMYSŁODAWCY I KUR ATORZ Y |
AUTHORS AND CUR ATORS

ALICJA JODKO,
MARIUSZ JODKO
ART YŚCI | ARTISTS

PROJEKTY 2016

MIRA BOCZNIOWICZ,
BOŻENA GRZYB-JARODZKA,
BARBARA KOZŁOWSKA,
BOGUSŁAW MICHNIK,
BEATA ROJEK,
URSZULA WILK
DATA | DATE

grudzień | December

Prezentujemy prace znakomitych artystów — takie, które w naszym przekonaniu wykazują zbieżność z naturą scrollingu
(przewijania), bądź w trakcie ruchu mogą
dać w przybliżeniu efekt animacyjny. Są
to prace zaadaptowane do tego projektu
i formatu, jak np. zmultiplikowane dzieła
z kręgu poezji konkretnej lat 70. oraz dzieła
malarskie, ale także takie, które zostały
zaprojektowane specjalnie w tym celu
przez artystów współczesnych.
Przez kilka tygodni sześć nośników reklamowych nie reklamuje niczego, staje się
dziełem sztuki dla przechodniów i przyjezdnych. Natomiast dla mieszkańców okolicznych podwórek te ruchome wystawy
są okazją do uczestnictwa w spotkaniach
i warsztatach edukacyjnych przewidzianych na czas „przewijania się” publicznej
ekspozycji, które zostały przygotowane
przez Ewę Błaszak i Zuzannę Wollny.
Warsztaty łączą prezentacje zagadnień
na temat funkcjonowania sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej z praktycznymi działaniami dla dorosłych i dla dzieci.
Sztuka ulicy wkracza w kontekst lokalnych podwórek.
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Art'n'Scroll

W projekcie Art’n’Scroll modyfikujemy
funkcję standardowego nośnika city scroll,
który normalnie działa jak zwielokrotniony
billboard reklamowy i eksponuje „skokowo”
kolejne plakaty. Teraz wstęga papieru
przewija się w sposób ciągły i zatrzymuje
się tylko dwa razy przy zmianie kierunku:
z góry na dół i z dołu do góry. Nośnik eksponuje w ruchu ciągłym tylko jedną pracę
o długości zwoju i przeistacza się de facto
w nowe medium quasi-kinematograficzne.
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We present the works of great artists — the
ones that we believe represent the nature
of scrolling or those which can simulate
the effect of animation while moving. The
selected works have been adapted to the
format of this project, like for example the
works from the circle of 1970s concrete
poetry and paintings, but we have also chosen those that are specifically designed for
this purpose by contemporary artists.
For several weeks, six advertising media
do not advertise anything, they become
a work of art for passers-by. For the inhabitants of the neighbouring backyards these
mobile exhibitions are an opportunity to
participate in accompanying meetings and
educational workshops prepared by Ewa
Błaszak and Zuzanna Wollny. The workshops combine presentations of issues on
the functioning of contemporary art in the
public space with practical activities for
adults and children. Street art becomes
present in the context of local backyards.
The institution responsible for the implementation of the project is Entropia
Gallery.

Za realizację projektu odpowiadała Galeria
Entropia.

alicja and mariusz jodko
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The Art’n’Scroll project modifies the function of a standard city scroll medium,
which normally acts as a multiplied advertising billboard and exposes posters ‘in
leaps’. Now, the paper web runs through
in a continuous way and it stops only two
times when changing direction, from top
to bottom and from bottom to top. Therefore, the medium exposes only one work
at a time and turns into a new quasi-cinematic medium.
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Domek na jesionie
A Tree House on the As
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Drabina Jakubowa
Jacob’s Ladder

121

14
WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE

PROJEKTY 2016

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

2016 PROJECTS

123

122

14

WROCŁAW — WEJŚCIE OD PODWÓRZA. PODSUMOWANIE

PROJEKTY 2016

WROCŁAW — BACKYARD DOOR. AN OVERVIEW

2016 PROJECTS

124
FOTOPLASTYKON —
galeria audiowizualna
KAISERPANORAMA —
audiovisual gallery
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Kozanów — w poszukiwaniu
cudownego | Kozanów —
In Search of the Miraculous
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Labirynt | Maze
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Miejskie mutacje
Urban Mutations
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Odliczanie
Countdown
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Podwórko im. Wszystkich
Mieszkańców
The Backyard of
All Residents
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Pracownia Komuny
Paryskiej 45
Komuny Paryskiej 45
Workshop
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Przy wspólnym stole
At the Common Table
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Serial podwórkowy
KTO TAM
WHO IS IT backyard tv
series
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Świetlik
The Skylight
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Tęcza | Rainbow
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Trafostacja
Trafostation
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Z podwórka
na podwórko
From One Backyard
to Another
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COORDINATORS
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KOORDYNATORZY PROJEKTU WROCŁAW —
WEJŚCIE OD PODWÓRZA

NATALIA ROMASZKAN
Główna koordynatorka projektu
Absolwentka kulturoznawstwa w ramach
Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się edukacją oraz animacją społeczną i kulturową,
współtworzy autorski projekt edukacyjno-artystyczny „3D czyli Dizajn Dla Dzieci”
w galerii Dizajn — BWA Wrocław. Kieruje
projektem Wrocław — wejście od podwórza w ramach programu sztuk wizualnych
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Absolwent kierunku politologia. Zanim
zaczął pracę przy projekcie Wrocław — wejście od podwórza, zajmował się produkcją
imprez komercyjnych.

Chief project coordinator

Project coordinator

A graduate of Cultural Studies at the Interdepartmental Individual Studies in the
Humanities at the University of Wrocław.
She works in the field of education and
cultural animation, she is the co-author
of the original educational 3D — Design
for Children project in the Dizajn BWA
Wrocław gallery. She leads the project
Wrocław — Backyard Door within the visual
arts programme of the European Capital of
Culture Wrocław 2016.

A graduate of Political Science, formerly
involved in the production of commercial events.

MACIEJ TYMOREK
Koordynator projektu
Urodzony w Opolu, absolwent politologii, założyciel i prezes stowarzyszenia
Kulturalne Opole, organizatora Opole
Songwriters Festival, oraz klubokawiarni
Kontakt — przestrzeni koncertowo-wystawienniczej. Pasjonat dobrej zabawy. We
Wrocławiu od 2015 roku.
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Opole Association, the organiser of Opole
Songwriters Festival, and Kontakt club,
a concert and exhibition space. A passionate of good fun. In Wrocław since 2015.

A graduate of Political Science born in
Opole, founder and president of Cultural

BARTOSZ ZUBIK
Koordynator projektu

KAJA GÓRSKA
Współpraca
Studentka filologii rosyjskiej UWr. We
Wrocławiu od 2014 roku. Udziela się
w życiu kulturalnym miasta, działając
przy organizacji wielu festiwali filmowych
oraz muzycznych.

Cooperation
A student of Russian Philology at the University of Wrocław. In Wrocław since 2014.
She is mainly interested in cultural life of
the city. She is involved in organisation of
many film and music festivals.

MICHAŁ BIENIEK
Kurator programu sztuk wizualnych
ESK Wrocław 2016
Artysta i kurator, absolwent wrocławskiej ASP. Studiował na wydziale Curating Contemporary Art w Royal College
of Art w Londynie. Jest szefem Fundacji
Art Transparent, a także twórcą i kuratorem generalnym Przeglądu Sztuki SURVIVAL. W 2011 r. kurator polskiej edycji
formatu Emergency Room Thierry Geoffroy’a w ramach EKK we Wrocławiu. Od
2013 r. pełni funkcję kuratora programu
sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W 2015 r. kurator
wystawy Dispossession w ramach Międzynarodowego Biennale Sztuki w Wenecji. Otrzymał wiele stypendiów i nagród,
w tym WARTO Gazety Wyborczej (2010)
i „Młoda Polska” Ministra Kultury (2011).

Visual Arts Curator of the European
Capital of Culture Wrocław 2016
Artist and curator, graduate of the Academy of Fine Arts. He studied Curating
Contemporary Art at the Royal College
of Art in London. He is the head of the
Art Transparent Foundation, as well as
the founder and general curator of SURVIVAL Art Review. In 2011 the curator of
the Polish edition of the Emergency Room
by Thierry Geoffroy within the EKK in
Wrocław. From 2013 he curates the visual
arts programme of the European Capital of
Culture Wrocław 2016. In 2015 the curator
of the Dispossession exhibition at the International Biennial of Art in Venice. He has
received many grants and awards, including WARTO granted by Gazeta Wyborcza
(2010) and "Young Poland" granted by the
Minister of Culture (2011).

miesiące działań |
months of activity
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spacerów podwórkowych |
backyard walks
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32

zrealizowane projekty na
42 podwórkach i 7 osiedlach |
completed projects realised in
42 backyards and 7 estates
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24

ponad | more than

70

spotkań i konsultacji
z mieszkańcami |
meetings and consultations
with residents

ponad | more than

61

300

4400

4

artystów | artists

aktywnych uczestników,
przede wszystkim
mieszkańców Wrocławia |
active participants, mainly
residents of Wrocław
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WROCŁAW — WEJŚCIE
OD PODWÓRZA TO…
WROCŁAW — BACKYARD
DOOR IS…

warsztatów | workshops

koordynatorów |
coordinators
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THANK YOU!

Urząd Miejski Wrocławia — Wydział Architektury
i Budownictwa | The Municipal Office of
Wrocław — The Faculty of Architecture and
Construction
Zarząd Zasobu Komunalnego | The Municipal
Resource Board of Wrocław
Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. |
Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. |
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum
Narodowego we Wrocławiu | The Ethnographic
Museum — Branch of the National Museum
in Wrocław
Patron Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. |
Patron Private Housing Board 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
BOK nr 11, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. |
Customer Service Centre nr 11, Wrocławskie
Mieszkania Sp. z o.o.
BOK nr 8, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. |
Customer Service Centre nr 8, Wrocławskie
Mieszkania Sp. z o.o.
BOK nr 6, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. |
Customer Service Centre nr 6, Wrocławskie
Mieszkania Sp. z o.o.
BOK nr 4, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. |
Customer Service Centre nr 4, Wrocławskie
Mieszkania Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław —
Południe Administracja Osiedla III „Huby” |
Housing Association Wrocław — South
Administration of ‘Huby’ III District
Fundacja Dom Pokoju | House of Peace
Foundation
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Prusa |
Bolesław Prus Housing Association
Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu | Detention
Centre 1 in Wrocław
Zarząd Zieleni Miejskiej | Urban Greenery Board
Skanska Property Poland sp. z o.o. | Skanska
Property Poland Sp. z o.o.
SMLW „KOZANÓW IV” | ‘Kozanów IV’ SMLW
Dom Kultury „Anima” | ‘Anima’ Community
Centre
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego |
Wrocław Centre for Social Development

Uczestnikom projektów realizowanych
na podwórkach między ulicami |
To all project participants in backyards
located at the following locations:
Reja / Górnickiego / Nowowiejska / Sienkiewicza
Brzeska / Chudoby / Kościuszki / Więckowskiego
Żeromskiego / Nowowiejska / Jedności Narodowej
/ Daszyńskiego
Komuny Paryskiej / Prądzyńskiego / Zgodna /
Traugutta
Prądzyńskiego / Komuny Paryskiej / Miernicza /
Łukasińskiego
Powstańców Śląskich
Waryńskiego
Kraszewskiego 26 / Kleczkowska 6, 17, 34
Komuny Paryskiej 45
Kościuszki 160
Roosevelta 13, 16, 18
podwórka na Przedmieściu Oławskim, Brochowie
i Kozanowie | various backyards in Przedmieście
Oławskie, Brochów, and Kozanów

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

Grażyna Adamczyk-Arns, Elżbieta Berendt,
Mateusz Bilski, Grażyna Bryła, Robert Czajka,
Marta Derejczyk, Kinga Dobowolska, Tomasz
Dunikowski, Agnieszka Dubaniowska, Wioletta
Dyl, Krzysztof Działa, Krzysztof Dziewiątkowski,
Miłosz Flis, Agnieszka Gawędzka, Kaja Górska,
Michał Grzegorzek, Dorota Guzowska, Urszula
Hamkało, Adrian Holecki, Aleksandra Jach,
Agnieszka Jarząb, Piotr Jański, Magdalena
Jaśkiewicz, Agata Jezierska, Władysław Kamiński,
Piotr Kardas, Danuta Karkowska, Paweł Karpa,
Piotr Karpa, Dominika Kawalerowicz, Alicja Kielan,
Anna Kiełb, Marta Konieczna, Monika Kozłowska,
Marta Krasnopiórko, Magdalena Kreis, Konrad
Kruk, Kinga Krzymowska, Krzysztof Kucharczyk,
Anna Kudarewska, Justyna Kujawińska, Maciej
Landsberg, Ewa Lisowska, Szymon Maraszewski,
Piotr Marcjasz, Michał Mejnartowicz, Michał
Michałczak, Anna Nowak, Henryk Nowacki, Kamil
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Nowelli, Paweł Pachura, Teresa Pakuła, Justyna
Pater, Katarzyna Puś-Kotlarek, Agata Polak, Maciej
Przestalski, Weronika Raźna, Patrycja de la Rosa
Jimenez, Maria Romaszkan, Paweł Romaszkan,
Leon Romaszkan-Kruk, Dariusz Sapa, Kalina
Sobierajska-Wyborska, Małgorzata Sobolewska,
Adam Stańczyk, Joanna Staszewska, Jadwiga
Stępień, Patryk Stolarz, Paulina Suchecka, Jakub
Syrkowski, Patryk Szelawa, Nikodem Szlęzak, Paweł
Szpakowski, Monika Tendaj-Bielawska, Bogusława
Trela, Anna Urbanowicz, Beata Urbanowicz,
Marta Weber, Paweł Wojdylak, Justyna Wojdyła,
Małgorzata Wolańska, Bogusław Zakrzewski,
Magdalena Zarębska, Katarzyna Zielińska, Kamil
Ziętek, Hanna Żabińska, Kuba Żary, Anna Życińska

Wszystkim artystom, projektantom,
architektom, animatorom, edukatorom,
którzy pracowali przy projekcie
Wrocław — wejście od podwórza |
All artists, designers, architects,
animators, educators who worked on the
Wrocław — Backyard Door project

© Biuro Festiwalowe IMPART 2016
© The Festival Centre IMPART 2016

Kurator programu sztuk wizualnych ESK
Wrocław 2016 | Visual Arts Curator for the European
Capital of Culture Wrocław 2016:
Michał Bieniek
Koordynatorzy projektu | Coordination of projects:
Natalia Romaszkan, Maciej Tymorek, Bartosz Zubik
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Dyrektor Generalny | General Director:
Krzysztof Maj
Dyrektor Finansowy | Finacial Director:
Olga Nowakowska

Współpraca | Cooperation:
Kaja Górska
Autor idei Wrocław — wejście od podwórza |
Author of the idea of Wroclaw — Backyard Door:
Tomasz Opania
Opieka merytoryczna nad projektem |
Substantive supervision of the project:
Michał Bieniek
Kurator projektów Kamienica, Lis-TY, Ziggurat,
Odliczanie, Tęcza | Curator of The Townhouse, Lis-TY,
The Urban Ziggurat, Countdown, Rainbow:
Tomasz Opania
Kuratorzy projektu Kozanów — w poszukiwaniu
cudownego | Curators of Kozanów — In Search of
the Miraculous:
Iwona Bigos, Martin Schibli
Kuratorzy projektu Z podwórka na podwórko |
Curators of From One Backyard to Another:
Mariusz Mikołajek, Witold Liszkowski, Jan Mikołajek

Zespołowi BF Impart 2016 pod kierownictwem
Dyrektora Generalnego Krzysztofa Maja i Dyrektor
Finansowej Olgi Nowakowskiej |
The Festival Centre Impart 2016 Office Team
supervised by General Director Krzysztof Maj and
Finacial Director Olga Nowakowska

Wydawca katalogu | Publisher of the catalogue:
Biuro Festiwalowe IMPART 2016
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wrocław
www.wroclaw2016.pl

Kuratorzy projektu Art’n’Scroll |
Curators of Art’n’Scroll:
Mariusz Jodko, Alicja Jodko

Redakcja oraz koordynacja wydawnicza |
Editing and publishing coordinator:
Jakub Zarzycki
Korekta merytoryczna | Academic supervision:
Natalia Romaszkan, Maciej Tymorek, Bartosz Zubik
Tłumaczenie | Translation:
Sonia Mielnikiewicz
Korekta polska i angielska |
Polish and English proofreading:
Sonia Mielnikiewicz
Projekt graficzny i skład | Layout, DTP:
Grupa Projektor — Joanna Jopkiewicz & Paweł Ł.
Borkowski
Przygotowanie zdjęć do druku |
Preparation of images for print:
Krzysztof Krzysztofiak
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Marek Tybur — ss. | pp. 84–85
Pawilon Studio — ss. | pp. 98–99
Aleksandra Bełz-Rajtak — ss. | pp. 102–103
Jan Mikołajek — ss. | pp. 106, 170–171
Lila Kalinowska, Jadwiga Sawicka — s. | p. 108
(dół | bottom)
Mira Boczniowicz — ss. | pp. 110–111
Piotr Dziurdzia — s. | p. 117
Grzegorz Stadnik — ss. | pp. 136–137
Marta Boska — ss. | pp. 148 (góra | top)
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