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STRESZCZENIE W przestrze& wpisana jest pami#5, historia, codzien-
ne zdarzenia, ludzkie wspomnienia i $ zyczne elementy, które 
mog% sta5 si# materi%, podlegaj%c% wtórnej obróbce, opartej 
na procesach przechowywania, sortowania, przetwarzania, 
powtórnego wykorzystania. Tre"ci zawarte w okre"lonej prze-
strzeni przyjmuj% form# przypominaj%c% wst#g# Moebiusa. Ten 
swoisty recykling oznacza system obiegu elementów material-
nych i niematerialnych danej przestrzeni, które mog% by5 wie-
lokrotnie przetwarzane. Takiemu procesowi podlegaj% zw!asz-
cza obszary zdegradowane, zmarginalizowane, dysfunkcjonalne 
(m.in. poportowe). Zak!adaj%c, 'e jednym ze "rodków odzy-
skiwania przestrzeni jest sztuka publiczna, w artykule podj#to 
prób# odpowiedzi na pytania: jak% rol# odgrywa ona w kreo-
waniu, przetwarzaniu i odzyskiwaniu przestrzeni miejskich, jakie 
s% przyczyny i funkcje dzia!a& artystycznych typu site-speci$ c 
i community-art oraz jaki jest ich spo!eczny skutek. 
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Wyobra) sobie, jak ten l"d trz(sie si(, chybocze, przewraca
 do góry dnem, aby ukaza', jak by% pl"drowany i eksploatowany, 

 a potem jak rozpo!ciera si( na powrót, a prócz jego gór
 i dolin nie ma w nim odt"d ani dna ani szczytów1. 

Kreowanie i podtrzymywanie przy 'yciu przestrzeni miejskich wymaga od artystów 
wspó!pracy z innymi zajmuj%cymi t# przestrze& i dzia!aj%cymi w niej. Arty"ci coraz cz#"-
ciej przyjmuj% odpowiedzialno"5 za miasto, wnosz% swój wk!ad w dyskusj# na temat 
konkretnych miejsc i zamieszkuj%cych je spo!eczno"ci. Ich dzia!ania s% swoistymi kata-
lizatorami wyzwalaj%cymi konstruowanie miejskiej tkanki.

W przestrze&, niczym w $ lmow% ta"m#, klatka po klatce, wpisane s% tre"ci, których 
nie da si# ostatecznie wymaza5. Mowa tu mi#dzy innymi o pami#ci tych miejsc, o struk-
turach, które powstaj% w wyniku dzia!alno"ci jednostek, dla których owa przestrze& jest 
zarówno przestrzeni% egzystencji, jak i swoist% warto"ci%. W przestrzeni nic nie ginie 
bezpowrotnie. Te pami#ciowe puzzle s% stale uk!adane. Codzienno"5 i historia dodaj% 
do nich coraz to nowe elementy: �Miasto tworzy rozpi#ta w czasie minionym przestrze& 
symboliczna, któr% mieszka&cy wype!niaj% swoimi warto"ciami� � twierdzi Piotr Bogda-
nowicz. Materia za" ulega przekszta!ceniom oraz przeprogramowaniu na inne funkcje. 
Przestrze& stale podlega recyklingowi. 

Zak!adaj%c, 'e jednym ze "rodków odzyskiwania przestrzeni jest sztuka, w niniejszym 
artykule2 podj#to prób# odpowiedzi na pytania: jak% rol# odgrywa ona w kreowaniu, 
przetwarzaniu i odzyskiwaniu przestrzeni miejskich, jakie s% przyczyny i funkcje inter-
wencji artystycznych w przestrze& publiczn% oraz jaki jest ich spo!eczny skutek? 

Przestrze"!zmienn !jest

Przestrze& to miejsce, "rodowisko, abstrakcja, jeden z podstawowych wyznaczników 
ludzkiej egzystencji. Jakkolwiek j% okre"limy, w socjologii przyjmuje si#, 'e przestrze& 
ma charakter spo!eczny, 'e jest spo!ecznie wytworzona i, co za tym idzie, uwarunko-
wana kulturowo. Mo'na rozumie5 j% metaforycznie i akcentowa5 warto"ci, jakie ze sob% 
niesie. W przestrze& wpisane s% przecie', obok materialnych, pewne mentalne elementy 
zwi%zane z funkcjonowaniem w niej jednostek. Tak rozumiana przestrze& mo'e mie5 od-
mienne warto"ci dla ró'nych grup i jednostek. Florian Znaniecki w tym kontek"cie mówi! 
nawet nie o �przestrzeni�, ale o �warto"ci przestrzennej� (Malinowska 2008: 49). 

Zuzanna Dziuban przywo!uje przyk!ady prób dokonania spisu wszystkich rodzajów 
przestrzeni przez Michaela Deara, rozszerzonego pó+niej przez Edwarda W. Soj# (Dziu-
ban 2008: 61). Ta druga próba zaowocowa!a list% ponad pi#5dziesi#ciu rozmaicie okre-
"lonych przestrzeni (m.in. prze'ytych, wyobra'onych, mentalnych, ideologicznych, mo'-
liwych, spluralizowanych). Fakt, 'e wraz z rozwojem internetu �odkryto� kolejny rodzaj 
przestrzeni pokazuje, 'e jakakolwiek kolejna lista nie b#dzie list% zamkni#t%. Przestrze& 
� ró'norodna, wielowymiarowa � wymyka si# wi#c jednoznacznym, precyzyjnym de$ ni-
cjom i klasy$ kacjom. Dzieje si# tak równie' dlatego, 'e jest ona przedmiotem rozwa'a& 
wielu dyscyplin naukowych, zarówno "cis!ych, jak i humanistycznych. Na gruncie ka'dej 
z tych dyscyplin jest inaczej postrzegana i opisywana.

Podobne problemy napotka5 mo'na, podejmuj%c próby okre"lenia poj#cia przestrzeni 
publicznej. Najogólniej mo'na j% rozpatrywa5 jako miejsce, w którym mo'e przebywa5 

1 Oliver Ressler, fragment projektu �Wyobra+ sobie...� Projekt realizowany w ramach =. Ba!tyckiego Biennale 
Sztuki Wspó!czesnej transRobota.
2 Inspiracj% do napisania artyku!u by!a akcja teatralna w przestrzeni Szczecina pod tytu!em �Recykling�, autor-
stwa Weroniki Fibich z O"rodka Teatralnego Kana.
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ka'da jednostka spo!eczna. Czy takie miejsca jednak realnie istniej%? Czy mo'na wska-
za5 przestrze& idealnie publiczn%? W zasadzie nie ma takich przestrzeni, do których 
ka'da jednostka mia!aby nieskr#powany dost#p i w których mia!aby pe!n% swobod# 
dzia!ania. Wspomniany ju' Znaniecki pisa!, 'e obecno"5 jednostki �w obr#bie danej ze-
spo!owej warto"ci przestrzennej jest spo!ecznie do"wiadczana jako uczestnictwo w tej 
warto"ci� (Znaniecki 1938: 94). Zatem, aby wkroczy5 w przestrze& u'ytkowan% przez 
dan% spo!eczno"5, jednostka musi mie5 do tego prawo. W kontek"cie przedstawionych 
poni'ej rozwa'a& zwi%zanych ze sztuk% publiczn%, a konkretnie z miejskimi interwen-
cjami artystycznymi, przestrze& publiczna rozumiana jest jako potencjalna matryca, na 
której wytwarzaj% si# w procesie twórczym interakcje spo!eczne. Artysta, aby wkroczy5 
w przestrze& publiczn%, która nie jest przecie' pró'ni%, musi nawi%za5 dialog z u'ytku-
j%cymi j% spo!eczno"ciami i uwzgl#dni5 ich warto"ci, pogl%dy i oczekiwania. Mo'na wi#c 
powiedzie5, 'e przestrze& publiczna �staje si#�, jest stale kreowana, przetwarzana. Jest 
to przestrze& o charakterze demokratycznym, która nale'y do okre"lonej spo!eczno"ci 
miejskiej, staje si# przestrzeni% jej dzia!ania i jest przez dan% spo!eczno"5 do"wiadczana 
jako swoja3. 

Zak!adaj%c zatem, 'e przestrzenie miejskie nie s% czym" sta!ym i niezmiennym, przyj-
muje si# dalej, 'e tre"ci w nich zawarte przybieraj% form# wst#gi Moebiusa � dwuwymia-
rowej zwartej rozmaito"ci topologicznej istniej%cej w przestrzeni trójwymiarowej. Owa 
wst#ga to mi#dzy innymi zapis do"wiadcze& danej zbiorowo"ci, poszczególnych mate-
rialnych i mentalnych elementów przestrzeni. W przestrze& miasta, jak ju' wspomniano, 
wpisana jest pami#5, historia, codzienne zdarzenia, ludzkie wspomnienia i $ zyczne ele-
menty, które mog% sta5 si# materi%, podlegaj%c% wtórnej obróbce, opartej na procesach 
przechowywania, sortowania, przetwarzania, powtórnego wykorzystania. 

Za J. <otmanem i B. Uspie&skim (Ja!owiecki 2008: 134) wskaza5 mo'na trzy sposoby 
wype!niania przestrzeni pami#ci%: 
� wype!nianie tre"ci% wolnych klatek przestrzeni, 
� przegrupowywanie struktury elementów,
� eliminowanie i zapominanie poszczególnych klatek i form przestrzennych.

Na podstawie analizy interwencji artystycznej w przestrzeni Szczecina, któr% opisano 
w dalszej cz#"ci artyku!u, do powy'szego schematu mo'na doda5 jeszcze jeden spo-
sób: przypominanie i odzyskiwanie tre"ci. Na potrzeby niniejszych rozwa'a& recykling 
przestrzeni b#dzie zatem oznacza! system organizacji obiegu elementów materialnych 
i niematerialnych w niej zawartych, które mog% by5 wielokrotnie przetwarzane.

Ró'ne formy i rodzaje przestrzeni pe!ni% okre"lone funkcje. Najogólniej mo'na mówi5 
o funkcji odnosz%cej si# do warto"ci u'ytkowych oraz o funkcji zwi%zanej z warto"cia-
mi symbolicznymi. Bohdan Ja!owiecki mówi równie' o swoistym �j#zyku� (okre"lonych 
znaczeniach, kodach wpisanych w formy materialne), który jednostka przyswaja w trak-
cie socjalizacji, funkcjonuj%c w danej przestrzeni i poznaj%c j% (Ja!owiecki 2008: 133). 
Czasem miejsca, szczególnie te odwo!uj%ce si# do sacrum lub tradycji, nak!adaj% na 
jednostk# swoisty melan' praw, obyczajów, tabu dotycz%cych na przyk!ad zachowania 
si#. Ludzie ka'demu miejscu nadaj% okre"lone znaczenie, które zmienia si# w czasie. 
�Mieszka&cy miasta nie traktuj% przestrzeni w sposób jednorodny. Rozró'niaj% poszcze-
gólne przestrzenie, oceniaj% je na podstawie ró'nych kryteriów: u'ytkowych, estetycz-
nych, etycznych, egzystencjalnych. W stosunku do niektórych fragmentów przestrzeni 
miejskiej ludzie maj% stosunek osobisty i emocjonalny� � pisze Ja!owiecki (Ja!owiecki 

3 Interesuj%ce uj#cie przestrzeni spo!ecznej, akcentuj%ce spojrzenie na ni% z punktu widzenia praktyki spo!ecz-
nej, proponuje m.in. Henri Lefebvre (Lefebvre 2007).
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2008: 137). Nale'y wzi%5 pod uwag#, 'e na niematerialne postrzeganie miasta rzutuj% 
zdarzenia w realnej przestrzeni $ zycznej, które mog% mie5 fundamentalne znaczenie 
w budowaniu to'samo"ci miejsc. 

To'samo"5 miejsca mo'na rozpatrywa5 w kontek"cie poj#cia to'samo"ci zbioro-
wej, a konkretnie terytorialnej (lokalnej) i jej wymiaru urbanistyczno-architektoniczne-
go (Szczepa&ski 2007: 131). Wed!ug M.S. Szczepa&skiego, to'samo"5 regionalna (i lo-
kalna) to specy$ czna odmiana to'samo"ci spo!ecznej i kulturowej oparta na tradycji 
regionalnej (lokalnej), odnoszonej do wyra+nie okre"lonego terytorium (miejsca) i jego 
szczególnych, wyró'niaj%cych cech: kulturowych, gospodarczych czy topogra$ cznych. 
W perspektywie urbanistyczno-architektonicznej to'samo"5 regionalna konstytuuje si# 
w!a"nie dzi#ki dominuj%cym na danym obszarze formom budowlanym i rozwi%zaniom 
urbanistycznym.

Maj%c na uwadze budynki i ich znaczenia, mo'na mówi5 za Aleksandrem Wallisem 
o tak zwanych modelach � trwa!ych formach przestrzennych, wynikaj%cych z dominacji 
okre"lonych funkcji i cenionych w danym czasie warto"ci: �po okresie panowania takich 
modeli jak: ko"ció!, ratusz i zamek nast%pi!a epoka fabryk, dworców kolejowych, ka-
mienic itp., które z kolei zosta!y wspó!cze"nie zast%pione przez takie modele jak: blok 
mieszkalny, wie'owiec, centrum handlowe, autostrada� (Ja!owiecki 2008: 134). Niektóre 
elementy przestrzeni oceniane s% równie' przez pryzmat pewnych stereotypów. Dzi#ki 
temu spo!eczno"5 przypisuje im warto"ci estetyczne czy u'yteczne lub uznaje, czy s% 
w danym momencie atrakcyjne czy te' démodé. 

Recykling przestrzeni miejskich dotyczy szczególnie tych obszarów, które stanowi% 
bia!e plamy na mapie mentalnej miasta: zdegradowanych, zmarginalizowanych, dys-
funkcjonalnych. Takiej przestrzeni �uniewa'nionej� (w sensie symbolicznym) w procesie 
przemian przywraca si# warto"ci (Karwi&ska, Lenartowicz 2008: 178). W wielu wypad-
kach nast#puje przesuni#cie funkcji, czego przyk!adem s% wa'ne do niedawna na mapie 
miast przestrzenie produkcji. Obecnie na tych opuszczonych obszarach fabrycznych, 
stoczniowych, portowych kszta!tuje si# przestrze& ludyczna. Nie jest to proces przebie-
gaj%cy !atwo i spontanicznie, bowiem cz#sto cech% charakterystyczn% takich miejsc jest 
ich niedost#pno"5. Przekszta!caj%c je z czasem w przestrze& otwart% dla szerszej zbio-
rowo"ci, tworzy si# konkretn% przestrze& publiczn%, w której jest miejsce dla spo!ecz-
nej aktywno"ci. W budynkach przemys!owych powstaj% teatry, galerie, muzea, albo te' 
staj% si# one otwart% przestrzeni% dla ró'norodnych dzia!a& w ramach sztuki publicznej, 
o której szerzej w dalszej cz#"ci artyku!u. To wymowny przejaw zanikania funkcji pro-
dukcyjnej wspó!czesnych miast. Budynek paryskiego muzeum d�Orsay by! poprzednio 
dworcem kolejowym, Tate Gallery w Wielkiej Brytanii zagospodarowa!a doki Liverpoolu 
i nieczynn% elektrowni# niedaleko centrum Londynu, Centrum Wspó!czesnych Sztuk 
Plastycznych w Bordeaux mie"ci si# w halach sk!adu we!ny, Narodowe Centrum Sztuki 
Wspó!czesnej �Le Magasin� w Grenoble zaj#!o stare hurtownie (Krzysztofek 2007) � to 
tylko nieliczne przyk!ady. Ten trend widoczny jest w!a"ciwie na ca!ym "wiecie4: �w kon-
tek"cie mi#dzynarodowym coraz wi#ksze uznanie zdobywa my"lenie odnosz%ce si# do 
potrzeby ponownego wykorzystania terenów poprzemys!owych dla przysz!ego rozwoju 

4 W Polsce przyk!adem mo'e by5 Instytut Sztuki Wyspa oraz znajduj%ca si# nieopodal Modelarnia, za!o'one 
na dawnych terenach Stoczni Gda&skiej przez Grzegorza Klamana i Anet# Szy!ak. Lokacja Instytutu nie jest 
przypadkowa. Koncepcja programowa organizacji wyra+nie akcentuje specy$ k# miejsca, z jej baga'em historii 
i tradycji. Podkre"la si# te' istot# powi%zania przesz!o"ci, tera+niejszo"ci i przysz!o"ci. Zachodzi tu relacja 
sprz#'ona: przestrze& postoczniowa ze swoimi reliktami przesz!o"ci ma stwarza5 niepowtarzalny kontekst dla 
pracy twórczej, a Instytut ma spe!nia5 rol# stymulatora artystycznego i intelektualnego dla terenów postocz-
niowych.
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miast� (Karwi&ska, Lenartowicz 2008: 162). Cz#sto wykorzystuje si# tu zasad# kontra-
stu estetycznego � zderzenia nowej funkcji ze star% struktur%, co nadaje ca!o"ci now% 
niepowtarzaln% warto"5. Istotn% rol# w okre"laniu przysz!o"ci zaniedbanych terenów 
poprzemys!owych odgrywa sztuka, czego dowiod!y do"wiadczenia wielu krajów Euro-
py Zachodniej. �Obecno"5 artystów przyci%ganych przez rozleg!e i tanie przestrzenie, 
stanowi!a zacz%tek rozwoju sektora us!ug, wchodz%cego na miejsce przemys!u i pod-
nosz%cego warto"5 tych terenów� (Chybowska-Butler 200=: 7). Arty"ci okazuj% si# by5 
katalizatorami � wydobywaj% na "wiat!o dzienne u"pione i niedostrzegane mo'liwo"ci 
takich miejsc. Twórcy maj% nik!e mo'liwo"ci inwestowania w zdegradowane czy unie-
wa'nione obszary, natomiast je"li chodzi o recykling takich przestrzeni ich potencja! jest 
teoretycznie nieograniczony. Co wi#cej, w recykling przestrzeni arty"ci coraz ch#tniej 
w!%czaj% spo!eczno"ci zamieszkuj%ce/zajmuj%ce miejsca wykre"lone z miejskiej tkanki. 
Cz!onkowie tych spo!eczno"ci staj% si# wa'nymi aktorami w przetwarzaniu tych prze-
strzeni. 

Uwagi!o!sztuce!publicznej

Od kiedy dzia!alno"5 artystyczna wyprowadzona zosta!a poza �okowy� instytucji, 
zacz#to mówi5 o sztuce publicznej. Jest to okre"lenie nieco nieprecyzyjne, bowiem 
nie chodzi tu o nowy rodzaj sztuki (taki jak rze+ba, instalacja czy performance) ani te' 
o kolejny kierunek artystyczny (impresjonizm, konceptualizm itp.). Jest to raczej odr#b-
na praktyka kulturowa, która nazywana jest sztuk% bardziej z powodu wizualnych po-
dobie&stw do efektów dzia!a& artystycznych (Krajewski 2007: 7=). W zasadzie mo'e 
przyjmowa5 posta5 ka'dego z rodzajów sztuki (mo'e by5 rze+b%, rze+b% spo!eczn%, 
instalacj%, akcj%, interwencj%) i mo'e te' u'ywa5 dowolnej konwencji. Istotn% cech% jest 
to, 'e dzie!o pozostaje tu na drugim planie. Przede wszystkim liczy si# przekszta!canie 
relacji spo!ecznych, aktywny udzia! w wytwarzaniu porz%dku spo!ecznego.

Co istotne, sztuka publiczna nie jest publiczn% wy!%cznie dlatego, 'e jest pokazywana 
w miejscach publicznych (wspomniano ju', 'e takich miejsc prawie albo w ogóle nie 
ma), ale dlatego, 'e jest prezentowana poza instytucjami artystycznymi i 'e jej celem 
jest tworzenie miejsc publicznych. Jest to wi#c praktyka, która nie wype!nia przestrzeni 
publicznej, tylko j% kreuje i buduje, co zauwa'a Kuba Szreder: 

Dzieło sztuki publicznej nie jest zwykłym obiektem. Przestrzeń publiczna 

jest dynamiczną wiązką społecznych, politycznych i kulturowych praktyk. 

Artysta, decydując się na tworzenie sztuki publicznej, podejmuje ryzyko 

pracy wewnątrz tego płynnego uniwersum. Stymuluje, podważa, krytykuje 

i eksperymentuje z nowymi formami ludzkiego bycia razem i osobno, bycia 

wewnątrz i wobec danej przestrzeni, wpływa na ich kształt. Zamiast tworzyć 

artefakty, artysta, używając Beuysowskiej fi gury, tworzy rzeźby społeczne, 

nowe formy gromadzenia się ludzi, a sztuka uwalnia swój publiczny poten-

cjał (Szreder 2010: 144).

Spo"ród ró'nych kategorii dzia!a&, które mo'na zaliczy5 do sztuki publicznej, przywo-
!ane zostan% dwie, które wydaj% si# najistotniejsze dla przedmiotu niniejszych rozwa'a&. 
Po pierwsze site-speci$ c, czyli takie typy dzia!a&, które zostaj% stworzone specjalnie do 
okre"lonego miejsca, s% z nim konceptualnie i wizualnie zwi%zane, podkre"laj% specy$ k# 
przestrzenn%, kulturow%, spo!eczn%, historyczn% tego miejsca i nie da si# ich przenie"5 
w inne miejsce bez naruszania pierwotnej idei (Krajewski 2007: =3). Celem tego rodzaju 
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dzia!a& jest wi#c wytwarzanie miejsca, przekszta!canie znacze& przestrzeni, wyra'a-
nie jej to'samo"ci. Site-speci$ c mo'e s!u'y5 równie' upami#tnianiu miejsca, a metody 
tworzenia dzie!a s% szczególne: autor wychodzi z pracowni i pracuje z estetyk% miejsca, 
z pami#ci% ludzk% czy z przyzwyczajeniami przechodniów. �Dzie!o� natomiast staje si# 
jedynie cz#"ci% kontekstu, w którym zosta!o stworzone. Zwykle jest zreszt% nietrwa!e 
i ulotne. 

Wi#kszo"5 performance�ów, zwanych site-speci$ c, wykorzystywa!a niekonwencjo-
nalne przestrzenie � wewn#trzne i zewn#trzne � szczególnie podkre"laj%c ich $ zycz-
ne w!asno"ci oraz spo!eczne i historyczne nacechowanie. W 1993 roku zespó! Ewana 
Forstera i Christophera Heighesa zacz%! tworzy5 performance, które przede wszystkim 
mia!y ukazywa5 �j#zyk� pewnych budynków i miejsc wa'nych pod wzgl#dem historycz-
nym, spo!ecznym czy architektonicznym. �W!a"ciwy tego typu performansom zwrot 
ku kulturze "ci"le wi%za! si# z ogóln% przemian%, która nast%pi!a na prze!omie wieków 
w wi#kszo"ci dzia!a& performatywnych � z przej"ciem do problematyki kultury� (Carlson 
200=: 1==).

Drugi typ sztuki publicznej, tak zwana community-art, to interwencja zorientowana na 
konkretn% zbiorowo"5 funkcjonuj%c% w przestrzeni, któr% artysta celowo wybiera (nie 
chodzi tu zatem o szeroko rozumian% przestrze& publiczn%). Interwencja taka polega 
na wej"ciu w dialog nie tylko z miejscem, ale te' z wybran% spo!eczno"ci%, która staje 
si# g!ównym przedmiotem i tematem dzia!a& artystycznych (Krajewski 2007: =4). Cz#sto 
spo!eczno"5 ta sama kreuje �dzie!o�, podczas gdy artysta stoi z boku i wchodzi w rol# 
medium � jedynie inspiruje, naprowadza. 

W obu przypadkach artysta musi respektowa5 potrzeby, upodobania i opinie u'yt-
kowników miejskiej przestrzeni, szczególnie je"li chce z nimi wspó!pracowa5. Wa'ne 
jest zatem wypracowanie pewnej platformy dzia!ania, a to wymaga nawi%zania interak-
cji. Owocem takich dzia!a& staje si# stworzenie/przetworzenie miejsca, sytuacji. Istotne 
jest to, 'e ta praktyka artystyczna staje si# aktywno"ci%, która kreuje porz%dek spo!ecz-
ny, konstruuje zarówno przestrze&, jak i publiczno"5 (Krajewski 2007: 78). 

Miejskie!dzia'ania!artystyczne!jako!przyk'ad!recyklingu!przestrzeni!publicznych

Seria projektów site-speci$ c oraz po cz#"ci równie' community-art, zatytu!owanych 
�W poszukiwaniu to'samo"ci miejsca� i realizowanych przez Teatr Kana, jest przyk!adem 
dzia!a& artystycznych interweniuj%cych w przestrze& publiczn% Szczecina. Na terenie 
szczeci&skiej <asztowni, w starych rze+niach (obecnie teren Portu Rybackiego GRYF), 
w ramach projektu �Recykling�, podj#ty zosta! problem przetwarzania danych zmaga-
zynowanych w pami#ci indywidualnej i zbiorowej w kontek"cie przestrzeni. W �Recy-
klingu�, który stanowi podstaw# poni'szej analizy, aktywnie uczestniczyli (jako aktorzy{) 
pracownicy portu7. W dzia!ania te wci%gni#ty zosta! zatem nie tylko widz-odbiorca, ale 
przede wszystkim spo!eczno"5 zwi%zana z danym miejscem.

Wspomniany projekt autorstwa Weroniki Fibich realizowany by! w specy$ cznej scenerii 
szczeci&skiej <asztowni (wyspa rzeczna w Szczecinie). Od wschodu, po!udnia i pó!nocy 
jej kra&ce otoczone s% wodami Parnicy, Kana!u Zielonego, Odry Zachodniej, Du&czycy 
i Kana!u Wroc!awskiego. W 1928 roku wyspa zosta!a nabyta przez miasto i w!%czono j% 
do portu. Znajdowa!y si# na niej g!ównie sk!ady towarów i spichlerze oraz miejsca wy!a-
dunku dla statków. Z czasem wzniesiono tam drewniane pomosty !adunkowe i nabrze-
'a. Nazwa wyspy wywodzi si# w!a"nie od za!adunku towarów. (*redniowieczne s!owa 

5 Przyk!adowo w projekcie pod tytu!em �Tkanka miasta � Niebuszewo� uczestnikami byli najstarsi mieszka&cy 
niegdy" wielokulturowej spo!eczno"ci Niebuszewa: Polacy, Niemcy, ^ydzi.
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!aci&skie: lastagium, lestagium, lastadium (polski odpowiednik �!aszt�) oznaczaj% ci#'ar 
jakiego" !adunku i ostatecznie rozumiano je jako miar# obj#to"ci). Na terenie <asztow-
ni funkcjonowa!y mi#dzy innymi: stocznia, miejska rze+nia, szko!a prz#dzalnicza, dom 
sierot, seminarium nauczycielskie. Zapotrzebowanie na mieszkania przyczyni!o si# do 
g#stej zabudowy <asztowni domami czynszowymi dla robotników, przeplatanymi gma-
chami fabrycznymi i ró'nymi obiektami produkcyjno-us!ugowymi. Do najwi#kszych na-
le'a!a cukrownia. Niemal ca!a <asztownia zosta!a zrujnowana podczas nalotów aliantów 
w latach 1942�1944. Pod koniec lat siedemdziesi%tych XX wieku w poprzek <asztowni 
zbudowano tras# szybkiego ruchu z pieszymi ci%gami komunikacyjnymi.

Szczególnie interesuj%cy jest teren poniemieckich rze+ni, gdzie do dzi" zachowa!o si# 
ponad dwadzie"cia budynków. Projekt architektoniczny wzorowany by! na podobnych 
kompleksach przemys!owych zbudowanych wcze"niej w Lipsku i Hanowerze. Budynki 
zosta!y zbudowane do celów przemys!owych, roztaczaj% jednak klimat XIX-wiecznego 
miasteczka, który tworz% ciekawe elementy architektoniczne: elewacje, okna, drzwi, ko-
miny wentylacyjne, w po!%czeniu z brukowanymi uliczkami i placem po"rodku.

<asztownia zajmuje znacz%ce miejsce w topogra$ i miasta. Wyspa po!o'ona jest 
w centrum, naprzeciwko renesansowego zamku i secesyjnego Muzeum Narodowego, 
obok otwartych na rzek# Wa!ów Chrobrego. Jest to miejsce zastanawiaj%ce: z jednej 
strony �centralne�, a z drugiej izolowane i przez to zagadkowe � z trudem mo'na si# 
tam dosta5 przez jedyny w centrum miasta most drogowy. Niektórzy to przej"cie przez 
most uznaj% za symboliczne � jako przej"cie w inn% rzeczywisto"5. Szukaj% tam inspi-
racji, natchnienia. Istotnie, <asztownia jest miejscem szczególnym � widocznym, ale 
jednocze"nie niedost#pnym. Cz#sto mówi si# o niej: �miejsce izolowane�, �miejsce za-
pomniane�, �wyspa�, �cmentarz budynków�. Jest obszarem intryguj%cym, tajemniczym, 
ale niewpisanym w miejsk% tkank#. Prawdopodobnie z!o'y!o si# na to wiele ró'norod-
nych czynników. Jednym z wa'niejszych jest brak spójnej wizji rozwoju tej cz#"ci Szcze-
cina. Wed!ug Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemys!o-
wych i Powojskowych w Szczecinie o tych terenach wspomina si# do"5 ogólnie: �Tereny 
nadwodne posiadaj% olbrzymi potencja! inwestycyjny, który po cz#"ciowym wycofaniu 
funkcji przemys!owych i portowych, mo'e by5 wykorzystany na inne potrzeby miejskie, 
takie jak tereny mieszkaniowe, miejsca pracy, obiekty kultury, nauki, obszary rekreacji 
i wypoczynku. W wi#kszo"ci przyk!adów terenom nadwodnym w miastach portowych 
w procesie transformacji nadawane s% nowe cechy przestrzeni publicznych o charak-
terze kulturotwórczym. Wi%'e si# to z mo'liwo"ci% wyeksponowania specy$ ki kultury 
i techniki morskiej z zachowaniem istniej%cej infrastruktury portowej (np. d+wigi) przy 
jednoczesnej dba!o"ci o form# i estetyk# nowej zabudowy, jak i zagospodarowanie tere-
nu� (D%browska-Szcze"niewska b.d.w.: 79). Pomimo burzliwych dyskusji na temat prób 
zagospodarowania tego terenu, problem wci%' pozostaje nierozstrzygni#ty. Tymczasem 
miejsce to sta!o si# atrakcyjn% przestrzeni% dla ró'norodnych przedsi#wzi#5 artystycz-
nych � wystaw, spektakli, koncertów.

Akcje artystyczne w sferze publicznej odbywaj% si# w wydzielonych spo!ecznie ra-
mach i wyró'niaj% si# z codziennych dzia!a&. Podczas ich trwania nast#puje przej"cie 
w ca!kiem now% sytuacj#. W ramach projektu �Recykling� przygotowania do dzia!ania 
poprzedzone zosta!y warsztatami twórcy z pracownikami portu. Autorka tak opowiada 
o swoim projekcie: �To by! dobry czas, intensywny, w pracy i spotkaniach, w odzyski-
waniu. S!ucha!am ludzi tak samo uwa'nie, jak d+wi#ków !owionych w porcie. Wiedzia-
!am, 'e nie mog# mie5 gotowych rozwi%za&. Praca rozpoczyna!a si# od zde$ niowania 
poj#cia »recykling«, a nast#pnie odbywa!o si# poszukiwanie indywidualnej przestrzeni 
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»odzyskiwania« i materii odzyskanej w kontek"cie miejsca. Tak powsta!y dzia!ania ludzi 
portu. Aktorzy jako »odzyskiwacze przestrzeni« wspólnie zbudowali podstawowe punk-
ty partytury ruchowej, nast#pnie podzieleni na dwie grupy kontynuowali wype!nianie 
indywidualnie "cie'ek partytury w kontek"cie miejsca. Scenogra$ a zbudowana zosta!a 
z surowców wtórnie u'ytych�. Efekty prac warsztatowych wypracowane wspólnie to za-
tem z!o'ona interakcja spo!eczna wywo!ana przez pojawienie si# ostatecznego pomys!u 
akcji6.

Materi% podlegaj%c% wtórnej obróbce by!a przede wszystkim pami#5 ludzi, a tak'e za-
pisana w przedmiotach, starych fotogra$ ach, $ lmach, muzyce, d+wi#ku, fakturze "cian 
i pod!óg. Sta!o"5 w spektaklu symbolizowa!y woda i ziemia, w wielu kulturach uznawane 
za substancje pierwsze i odnawialne.

Dzia!ania w ramach �Recyklingu� charakteryzuj% si# przede wszystkim cykliczno"ci% 
i powtarzalno"ci% oraz �przej"ciowo"ci%� � b#d%cego niejako !%cznikiem mi#dzy dwoma 
stanami bardziej konwencjonalnych dzia!a& czy te', inaczej mówi%c, obrze'em obszaru 
negocjacji. �Przej"cie� z jednego stanu/formy do innego odbywa si# tu na kilku p!asz-
czyznach.

Po!pierwsze:!recykling!przestrzeni

Przestrze& opisywanych dzia!a& artystycznych � Port Rybacki �Gryf�, znajduj%cy si# 
na <asztowni, by! w przesz!o"ci centrum przemys!u i handlu, miejscem t#tni%cym 'y-
ciem. Dzisiaj jest podupadaj%c% ruin% bez "ladów dawnej "wietno"ci. 

Twórcy ró'nych dziedzin sztuki oraz pracownicy portu zaproszeni przez autork# pro-
jektu postawili sobie za cel odzyskiwanie tej degradowanej przestrzeni <asztowni. Za-
stanawiano si# mi#dzy innymi, gdzie przebiega granica mi#dzy zapisem kliszy a umys!u 
ludzkiego? Jakie konsekwencje wywo!uje ponowne wykorzystanie raz zmagazynowa-
nych informacji? Jak przeobra'aj% si# one ze wzgl#du na czas i przestrze&? 

W starych zrujnowanych budynkach po rze+ni, gdzie funkcjonowa! port rybacki, stwo-
rzono zatem miejsca �odzyskiwania pami#ci�. Podczas warsztatów z pracownikami 
portu próbowano wskaza5 prywatne i publiczne przestrzenie �odzyskiwania siebie�. 
Dla m#'czyzn takimi miejscami by!y gara'e i !owiska, ale swoist% przestrzeni% nasyco-
n% sacrum by!a dla nich $ lharmonia �z d+wi#kiem fortepianów, perfum% i antura'em�. 
Te wyobra'enia prze!o'ono na �j#zyk� przestrzeni: w starej stajni podj#to prób# po!%-
czenia obrazów codziennej pracy i metafor. Sceneri# przedsi#wzi#cia stworzono na za-
sadzie kontrastów. Powsta!% przestrze& podzielono na dwie sfery � szar% i amarantow%. 
W pierwszej umieszczono zdj#cia portu z lat siedemdziesi%tych XX wieku, w drugiej 
znalaz!y si# fortepiany wype!nione bry!ami lodu i "ledziami (portowa codzienno"5 versus 
$ lharmonia � od"wi#tno"5; przesz!o"5 versus tera+niejszo"5 i przysz!o"5). W ruinach 
budynku pojawi!y si# wytworne kryszta!owe 'yrandole, elegancko odziani m#'czy+ni. 
Instrumenty pe!ni!y najpierw role limuzyn, potem akwenów, czyli przestrzeni odzyskiwa-
nej. �Nigdy sobie nie wyobra'a!em, 'e tak b#d# si# czu! w tym budynku, w którym nie 
raz by!em, po prostu przy tym o"wietleniu, fortepianach, 'e gdzie" mnie tam w "rodku 

6 Schemat dzia!ania przypomina po cz#"ci s!ynn% prac# Gerza nad �Breme&skim kwestionariuszem�: artysta 
wygra! konkurs rozpisany przez w!adze Bremy na wykonanie dzie!a w przestrzeni miasta; u'ywaj%c lokalnych 
mediów i przez bezpo"rednie kontakty zada! mieszka&com Bremy trzy pytania, które, wywo!uj%c dyskusj#, sta!y 
si# podstaw% stworzenia specy$ cznego monumentu � niewielkiego szklanego wyst#pu w kszta!cie trójk%ta na 
mo"cie z umieszczonymi nazwiskami wszystkich, którzy brali udzia! w projekcie i z tabliczk%: �Breme&ski kwe-
stionariusz jest zadedykowany jego autorom oraz wszystkim, którzy przystan#li tutaj na moment i zobaczyli to, 
co nie istnieje� (za: M. Krajewski 2007: 69).



53

rozpiera!o, 'e staj# przy nich�= � mówi pracownik portu z czterdziestoletnim sta'em. 
To swoisty przyk!ad, jak przez recykling przestrze& przemys!owa przekszta!cona zostaje 
w przestrze& kultury i sztuki.

Nast#pstwem warsztatów by!o powstanie scenariusza, wizji przedstawienia, stworzo-
nej wspólnie przez pracowników portu i autork# przedsi#wzi#cia. W sztuce teatralnej ak-
torzy, a zarazem kreatorzy widowiska, przedstawiali swoj% wizj# portu kiedy", obecnie 
i w przysz!o"ci. �Po!%czyli"my wspomnienia, które siedz% g!#boko w nas z nowoczes-
no"ci%. Chcieli"my pokaza5 widzom, jak z naszej perspektywy wygl%daj% te budynki, te 
"ciany. Zamienili"my miejsca, gdzie odbywa!a si# produkcja w plener sztuki. I tu w!a"nie 
widoczny jest ten kontrast�. 

Kobiety � pracownice portu, bior%ce udzia! w spektaklu, za przestrze& odzyskiwania, 
za swoje miejsca intymne, uzna!y !azienk#, kuchni# czy prasowalni#. W tym przypadku, 
w przestrzeni dawnej chlewni targowej zbudowano co" na kszta!t sanatorium z pokoja-
mi. Ka'dy z tych �pokojów� zosta! odmiennie wyposa'ony w przedmioty codziennego 
u'ytku � u'yte niecodziennie (ponownie kontrasty). Podstawow% materi% obróbki sta!y 
si# zdj#cia z lat "wietno"ci portu: by!y one odprasowywane, obmywane, wydobywane 
z bry!y lodu czy zasypywane ziemi%. Przywo!ano tak'e przesz!o"5 zupe!nie prywatn% 
� ka'da z kobiet sk!ada!a i rozk!ada!a puzzle zrobione z w!asnego zdj#cia z czasów 
dzieci&stwa.

Fortepian w stajni? A w nim "ledzie? Takie dzia!ania pozwalaj% u"wiadomi5 sobie, 'e 
w codzienno"ci mechanicznie podporz%dkowujemy si# pewnym unormowanym zacho-
waniom. Paradoksalnie, podwa'anie oczywisto"ci otaczaj%cego nas "wiata, zdrowego 
rozs%dku, uznanych za obowi%zuj%ce de$ nicji sytuacji u"wiadamia istnienie pewnego 
porz%dku oraz to, 'e funkcjonuj%ce w "wiecie spo!ecznym normy �podst#pnie� wymu-
szaj% na nas okre"lone dzia!ania. To naruszanie porz%dku dzia!a jak usterka: sprawia, 
'e zostaje zachwiana powtarzalno"5 dnia codziennego. Poniewa' sztuka publiczna od-
bywa si# w przestrzeniach otwartych, w miejscach pozainstytucjonalnych, uruchamia 
procesy interakcji, których celem jest inkorporacja tego, co zak!óca porz%dek, w obr#b 
spo!ecznej wiedzy. Przeniesienie dzia!a& artystycznych w przestrze& miejsk% skutkuje 
wi#c oczekiwanym, a nawet po'%danym zaskoczeniem odbiorcy, które jest warunkiem 
re> eksji nad regu!ami rz%dz%cymi porz%dkiem spo!ecznym. Sztuka ma spo!eczne przy-
zwolenie na �zak!ócanie� codzienno"ci, branie jej w nawias. Recykling zreszt% cz#sto 
polega na wykorzystaniu prozaicznych odpadów w niecodzienny sposób: sukienki zro-
bione z kapsli od butelek, kolczyki z klawiszy starej klawiatury, budowle z plastikowych 
butelek, torby z pasków poci#tych reklamówek8. W przypadku akcji �Recykling� ca!a 
scenogra$ a tak'e zwi%zana by!a z odzyskiwaniem miejsca. Wi#kszo"5 rzeczy zbudo-
wano czy sklejono z rzeczy znalezionych w porcie lub na przyportowych z!omowiskach. 
Ka'dy element scenogra$ i zwi%zany by! z odzyskiwaniem i przetwarzaniem, ka'dy mia! 
swoj% histori#.

Parafrazuj%c s!owa Marvina Carlsona, mo'na powiedzie5, 'e w przypadku opisywanej 
interwencji artystycznej mamy do czynienia nie tylko z �robieniem�, ale te' z �prze-ro-
bieniem�. Oddane zosta!o tu napi#cie mi#dzy zastan% form% i tre"ci% a jej mody$ kacjami 
w coraz szybciej zmieniaj%cej si# tera+niejszo"ci. Mo'na te' stwierdzi5, 'e opisywana 
interwencja artystyczna w miejsk% przestrze& obejmuje nie tylko �samo robienie czy 

7 Cytowane wypowiedzi pochodz% z wywiadów z pracownikami portu bior%cymi udzia! w opisywanym projek-
cie teatralnym. Materia! z wywiadów udost#pniony zosta! przez autork# �Recyklingu�.
8 Dzia!alno"5 taka wpisuje si# w popularny w Europie trend upcyklingu, czyli przetwarzania odpadów na arty-
styczne przedmioty u'ytkowe.



54 / KAROLINA IZDEBSKA / PO WST#DZE MOEBIUSA...

nawet prze-robienie, ale tak'e i "wiadomo"5 tego robienia czy prze-robienia� (Carlson 
200=: 20), zarówno ze strony twórców i aktorów, jak i widzów. �Stworzenie sztuki w miej-
scu produkcyjnym te' jest recyklingiem. Stworzyli"my z pó!produktów nowy produkt. 
W starym budynku, gdzie kiedy" by!a stajnia, a potem obrabiano "ledzie, pojawili si# 
eleganccy aktorzy, czyli my � pozyskani dla teatru� � tak o swoim udziale opowiada 
wieloletni pracownik portu. Inny dodaje: �Recykling to próba odniesienia si# do d!ugich 
lat, które prze'y!a ta $ rma i ludzie. Dla mnie to impuls do rejestrowania zmian, w któ-
rych ja uczestnicz#. Jestem tutaj tylko rok czasu, ale w!a"nie teraz poczynili"my wiele 
przygotowa& do radykalnych zmian. Warto to rejestrowa5. W!a"nie teraz wa'% si# losy 
$ rmy. Czy okrzepnie na rynku i b#dzie tu przez wiele kolejnych lat�? Ka'dy z nas do 
swojej roli odniós! si# my"lami. Dotlenianie ryb, moja rola w spektaklu, to jest g!#bsza 
przeno"nia. Mia!a ukazywa5, i' dotlenianie przestarza!ych technologii mo'e otworzy5 
nowe perspektywy�. 

Po!drugie:!recykling!pami$ci!

Przemiana dokonuj%ca si# pod wp!ywem spektaklu dotyczy równie' aktorów � pra-
cowników portu. Ca!e dzia!anie by!o dla nich, jak to okre"lali: �wyrwane z szarej rzeczy-
wisto"ci dnia codziennego�. Mieli oni poczucie, 'e przebywaj% w znajomym miejscu, 
ale jednak innym, od"wi#tnym. Najpierw pojawi!o si# poczucie obco"ci, nawet strach: 
�obserwowa!am jego wn#trze, surowo"5 i kolejno powstaj%ce w nim elementy sceno-
gra$ i. Z ka'dym pobytem oswaja!am si#, na pocz%tku by!o strasznie�. Powoli nast#po-
wa!a akceptacja i w konsekwencji dochodzi!o do odreagowywania �szarej normalno"ci�. 
Odzyskuj%c przesz!o"5 miejsca, uczestnicy psychicznie odczuwali zmian#, odzyskiwali 
siebie sprzed lat, o czym "wiadcz% przyk!adowe wypowiedzi: �jako" si# przez te dni 
odnowi!em, czy odm!odnia!em�; �nasze role by!y tak zbudowane, jakby cz!owiek/aktor 
powtarza! to, co w 'yciu ju' wielokrotnie robi!. Wspomina dawne zdarzenia. A ja t% bil% 
gram, a ona to tak jak 'ycie si# toczy, w t# i z powrotem. A te kostki lodu, które roztr%-
cali"my kijem do bilarda � to jakby si# 'ycie rozsypywa!o. Na koniec nie ma co zbiera5. 
Kawa!ki. W spektaklu uda!o nam si# zebra5 troch# wspomnie& z dawnych lat�; �Kiedy" 
pracowa!o tu pi#5 tysi#cy ludzi. Pami#tam beczki na nabrze'u, jak je przetaczali, uk!a-
dali ryb#, zasypywali j% sol%. Pami#tam ludzi pracuj%cych przy ta"mach: przek!adali, 
przecinali, patroszyli ryby. Ja, w naszym spektaklu, te' czu!am si# jak przy ta"mie�.

Po spektaklu pracownicy portu, wchodz%c z powrotem w codzienno"5, u"wiadamia-
li sobie, 'e cz!owiek szybko przyzwyczaja si# do przestrzeni, która go otacza i wie-
lu rzeczy pó+niej nie dostrzega. Uznano, 'e po takim �przej"ciu� jest si# bogatszym 
o nowe do"wiadczenia, bardziej uwa'nym w postrzeganiu "wiata, bardziej twórczym: 
�To by!o ogromne prze'ycie i nowe do"wiadczenie. Uczestnictwo w projekcie pozwoli!o 
na g!#bsz% re> eksj# zwi%zan% z up!ywaj%cym czasem�; �Teraz wci%' jeszcze wracam do 
naszego spektaklu, nie mijam budynków z czerwonej ceg!y tak, jak dawniej�. Dzia!al-
no"5 w nowej, marginalnej sytuacji, by!a przez aktorów g!#boko prze'ywana: �Po pro-
stu przy tym o"wietleniu, fortepianach, gdzie" mnie tam w "rodku rozpiera!o, 'e staj# 
przy nich. To jest takie wewn#trzne prze'ycie�. Odwo!uj%c si# do terminologii Turnera, 
wspomniane dzia!anie okre"li5 mo'na jako dzia!anie liminoidalne � jest ono znacznie 
bardziej ograniczone i zindywidualizowane, oderwane od �zwyk!ej� aktywno"ci (Carlson 
200=: 4=). Dzia!anie takie wytycza teren, gdzie nie honoruje si# ju' konwencjonalnych 
struktur. Z drugiej strony, z racji wi#kszej swobody, dzia!anie to mo'e by5 du'o bardziej 
wywrotowe. Id%c dalej, mo'e ono celowo albo przypadkiem penetrowa5 ró'ne struktu-
ry, które w konsekwencji mog% sta5 si# alternatyw% dla status quo. Warto nadmieni5, 
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'e wi#kszo"5 skr#powanych kultur% struktur tradycyjnego teatru nie daje takich form 
spo!ecznego zaanga'owania.

Dla aktorów przestrze& dzia!ania by!a tak "ci"le wydzielon% sfer%, 'e widzów postrze-
gali jako ludzi z zewn%trz, jakby z innego "wiata: �bo my jednak tutaj jeste"my w tym 
miejscu i to jest takie nasze (�) natomiast dla widza ca!y ten teren jest pewnie wielk% 
ciekawostk%�, �przyszli z tej szarzyzny, z tego mroku, ciemno"ci, weszli, zobaczyli co" 
zupe!nie innego�. Pracownicy portu czuli si# w stosunku do przyby!ych wtajemniczeni. 
Czuli si# zintegrowani z przestrzeni%.

Widz jednak, cho5 nie tak g!#boko, te' znalaz! si# �wewn%trz� sytuacji (jak wida5 
wszystko zale'y od punktu odniesienia). Separacja od codzienno"ci i wej"cie w inn% 
przestrze&, w nowy wymiar, nast%pi!o ju' z pierwszym krokiem poza bramk# portu. Do-
tychczasowe role zosta!y zawieszone, a widzów czeka!o nowe, nieznane do"wiadcze-
nie. Wyposa'ono ich w kaski i poprowadzono w dwóch grupach przez przewodników 
po terenie starej rze+ni. Mogli zobaczy5 wewn%trz pi#5 zaanektowanych na dzia!ania 
artystyczne budynków, obecnie wy!%czonych z u'ytku. Powoli wcielali si# w odkryw-
ców (podgl%daczy?) �miejsca z przesz!o"ci%�. Czas nie p!yn%! ju' linearnie. Wiadomo 
by!o, 'e trzeba b#dzie zawróci5 do punktu wyj"cia. Póki co, tera+niejszo"5 przesta!a 
si# liczy5. Pierwszy i ostatni obiekt, w którym wszyscy widzowie byli razem, stanowi! 
kompleks pomieszcze& po!%czonych ze sob% wewn#trznym dziedzi&cem. W czterech 
z nich znajdowa!y si# piaskownice, do których mo'na by!o zagl%da5, aby obejrze5 pro-
jektowane $ lmy (kadry <asztowni z 16 mm ta"m). W ostatnim pomieszczeniu, do którego 
mo'na by!o wej"5, umieszczono projektory wykorzystane w taki sposób, aby wy"wiet-
lane $ lmy stworzy!y z!udzenie, 'e widz wchodzi w projekcj#, staje si# integraln% cz#"ci% 
kadru. Instalacja sk!ada!a si# ze zdj#5 z lotu ptaka nad budynkami rze+ni i z uj#5 wielu 
charakterystycznych detali dla tego miejsca. �Mia!o si# wra'enie, 'e jest si# elemen-
tem ta"my produkcyjnej. Zdarzeniu towarzyszy!y zebrane i przetworzone d+wi#ki portu. 
Po obejrzeniu dzia!a& w pozosta!ych budynkach, znowu wracali"my do tego miejsca. 
W $ na!owej scenie spektaklu byli"my "wiadkami rozpadu obrazu. Tysi%ce kawa!ków lu-
ster wysypanych z !opat koparki na projektowane obrazy odbija!y ich fragmenty, zwie-
lokrotniaj%c efekt rozpadu�9. W przestrzeni, w murach, w obrazach, w ruchach aktorów 
czu5 by!o atmosfer# sacrum. Pojawia!o si# poczucie, 'e to niespodziewane uczestnic-
two w momentami wr#cz intymnej dla aktorów czynno"ci odzyskiwania przestrzeni i pa-
mi#ci o niej jest czym" podnios!ym. Widz-obserwator by! jednocze"nie "wiadomy, 'e 
te mozolnie tworzone rekonstrukcje nie s% do ko&ca ulotne. Bo widz te' �przetwarza!� 
w umy"le t# przestrze&. Zapami#ta j% w sposób szczególny. Po przej"ciu, wraz z re-
cyklizacj% pami#ci widza, nast%pi! powrót do profanum � ponowna agregacja do rze-
czywisto"ci. I koniec rytua!u: widz odkrywaj%c miejsce, wkraczaj%c w obc% przestrze&, 
przeszed! swego rodzaju inicjacj#. 

W tym przypadku oczekiwana �rola� publiczno"ci zmienia si# od biernych dzia!a& de-
kodowania nadawanych tre"ci kulturowych do czynnego wej"cia w praxis, w kontekst, 
gdzie znaczenia nie tyle si# komunikuje, co tworzy, kwestionuje i negocjuje. �Publicz-
no"5� jest tu zapraszana do wspó!tworzenia wszelkich prze'y5 i znacze&, które wyge-
neruje dane zdarzenie (Carlson 200=: 308).

9 Z ulotki informacyjnej dotycz%cej spektaklu.
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Wnioski

Wchodz%c do budynku dawnej stajni na <asztowni, widz z pewno"ci% nie spodziewa! 
si#, 'e ujrzy tam eleganckich m#'czyzn, fortepiany i kryszta!owe 'yrandole. Niezb#d-
nym elementem publicznego dzie!a jest jego bezpo"rednia ingerencja w procesy co-
dziennej interakcji i komunikacji, co wprowadza je w pewne drgania (Szreder 2010: 147). 
Zdarzenie, w którym zwyk!y tok codziennej interakcji spo!ecznej i kulturowej zostaje 
zak!ócony przez jaki" incydent, przez naruszenie kulturowych norm, prowadzi do kry-
zysu i uruchamia co", co Turner nazywa �etapem przywracania równowagi�, a Goffman 
�wymian% naprawcz%�. Dzi#ki temu sytuacja wraca do równowagi, a raczej dostosowuje 
si# do nowego porz%dku. Bo jak twierdzi wspomniany ju' Goffman: �wszelka dzia!alno"5 
jednostki, która przebiega przy sta!ej obecno"ci pewnej grupy obserwatorów, wywiera 
na nich jaki" wp!yw� (Goffman 2000: 72). Dzia!anie takie jest wi#c pewn% form% metako-
mentarza, historii jak% jaka" grupa opowiada o sobie. Metakomentarz jest w przypadku 
projektu �Recykling� nie tylko odczytaniem do"wiadcze& spo!ecznych, ale równie' ich 
powtórnym prze'yciem w interpretacyjnym odtworzeniu. �By!am w naszym spektaklu 
prasowaczk%. Wykonywa!am czynno"ci, które pozwalaj% mi na swobodny przep!yw my-
"li, planowanie i porz%dkowanie swojego wn#trza. Prasowa!am zdj#cia ludzi i miejsc 
zwi%zanych z portem. Jedne odrzuca!am, opluwa!am inne, rozprostowywa!am i przy-
wraca!am do ponownej ogl%dalno"ci. Czu!am, 'e poprzez energi# i par#, która towarzy-
szy!a mi w czasie spektaklu, zdo!am od"wie'y5 i jeszcze raz przywróci5 wspomnieniami 
zgniecione obrazy. Powo!am ich now% dynamiczn% jako"5. Jak w recyklingu� � opowia-
da pracownica portu, jedna z uczestniczek opisywanej akcji teatralnej.

Mo'na lapidarnie stwierdzi5, 'e w obecnych czasach sztuka coraz bardziej oswaja 
miejsk% (i nie tylko) przestrze&. Arty"ci szukaj% coraz to nowych form wyrazu, odpowia-
daj%c na pragnienia wzbogacenia prze'y5 estetycznych i poznawczych. Jakie s% tego 
skutki? S!awomir Magala przewiduje trzy podstawowe konsekwencje wspó!czesnych 
poszukiwa& sztuki (Magala 2010: 9�10):
� sztuka powinna wyj"5 poza ogrodzenia instytucji, 'eby �przetasowa5 zmys!owe !adun-

ki dozna&�, w przestrzeni publicznej te' mo'e by5 �dostawc%� wra'e& zmys!owych;
� sztuka musi by5 dzisiaj bardziej mobilna, powinna zwi#kszy5 ruchliwo"5 w docieraniu 

do pojedynczego odbiorcy (nawet z pomini#ciem infrastruktury instytucji upowszech-
niania kultury10);

� oryginalne dzie!o, które zawsze mia!o najwi#ksz% warto"5 i by!o otoczone swoist% 
aur%, przestaje si# tak bardzo liczy5, a kluczow% rol# w de$ nicji prze'ycia artystyczne-
go zaczyna odgrywa5 komunikacyjna interakcja mi#dzy twórc% a odbiorc%.
Na wielu przyk!adach wida5, 'e sztuka powi%zana jest ze zmian% spo!eczn% (Brad-

ley, Esche 200=). Zale'y ona od typu spo!ecznego do"wiadczenia, przekierowuje swoje 
funkcje w zale'no"ci od stosunków spo!ecznych (Duvignaud 19=0: 101). Wspó!cze"-
nie wspó!udzia! sztuki publicznej w recyklingu i odnowie "rodowiska miejskiego uwa-
'any jest za jedn% z jej najwa'niejszych funkcji. Istotn% zmian% jest dodatkowo fakt, 'e 
w ostatnich latach w sztuce publicznej nacisk k!adziony jest bardziej na problematyk# 
spo!eczn% ni' estetyk#. Trwa!e w czasie instalacje zast%pione zosta!y czasowymi inter-
wencjami o efemerycznym charakterze, skierowanymi raczej na budowanie interakcji, 
a nawet wi#zi spo!ecznych, a indywidualizm tworzenia � wspó!prac% wielu uczestników 
dzia!ania. 

10 Np. David Hockney maluje kciukiem obrazy na telefonach komórkowych najnowszej generacji i wysy!a je 
e-mailem do setki znajomych i przyjació!, nie troszcz%c si# co b#dzie z orygina!em, który od pocz%tku swego 
istnienia jest jedynie projektem, zamys!em.
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Dobra sztuka publiczna uwalnia znaczenie, zawiera w sobie obietnicę wol-

ności, demokratyzacji oglądu. Agnieszka Kurant nazywa to „efektem kuli 

śnieżniej”, plotką, która stanowi kwintesencję publicznego dzieła sztuki. (...) 

Znaczenie publicznego dzieła sztuki jest generowane w tysiącach rozmów, 

plotek, wymian poglądów. (...) Są one równie istotnym punktem odniesienia, 

jak akumulacja specjalistycznej wiedzy, która jest w stanie nanizać daną re-

alizację na oś tradycji (Szreder 2010: 145). 

W spo!ecze&stwach z!o'onych, które wyra+nie oddzielaj% sfer# czasu wolnego od sfe-
ry wytwórczo"ci, kultura tworzy niezliczone rodzaje widowisk. Ten ogromny repertuar 
sposobów ekspresji istniej%cych w kulturze mo'na za Turnerem porówna5 do gabinetu 
luster (p!askich, wkl#s!ych, wypuk!ych, cylindrycznych, matrycowych itp.), w których 
odbijaj% si# spo!eczne problemy. W sztuce publicznej chodzi o to, by pobudzi5 oto-
czenie do my"lenia, ale te' sprowokowa5 do zmian. Re> eks zniekszta!cony w lustrze 
zmusza do re> eksji, a sztuka od lat ma udokumentowany udzia! w kreowaniu zmian 
spo!ecznych11.

Jednak sztuka publiczna jest wci%' domen% krajów Europy Zachodniej i w Polsce prze-
bija si# bardzo powoli: �nie podejmuje si# kompleksowych przedsi#wzi#5 dotycz%cych 
inwestycji w przestrzeni miejskiej, gdzie obok urbanistów, architektów i architektów kra-
jobrazu w!%czeni byliby arty"ci� (Frejno 2009: 40). Dla Szczecina punktem odniesienia 
mog!yby sta5 si# do"wiadczenia takich miast jak Göteborg, Hamburg, Helsinki, Malmö 
i Triest. Tam, na transformowanych przestrzeniach portowych, uda!o si# umiej#tnie po-
!%czy5 przekszta!cenie nabrze'a portowego, adaptacj# pomieszcze& poprzemys!owych 
na mieszkania i lofty z ró'norodno"ci% oferty kulturalnej. Wa'ne, aby w ramach takich 
przekszta!ce& �zrecyklingowana� przestrze& by!a nie tylko konsumowana, ale te' od-
czytywana i kontemplowana.
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SUMMARY History, everyday events, human memories and physical 
elements are interweaved with the space around us. They con-
stitute materials which are subject to recycling; the processes of 
storing, sorting, processing and re-use. Information contained in 
a particular space has a form that resembles a Moebius band, 
creating a system of recycling with a circulation of tangible and 
intangible elements from that given space which can be con-
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stantly processed. This form of process applies especially to degraded, marginalized or dysfunc-
tional spaces (e.g., defunct ports). 
On the assumption that one way of recovering space is through public art, it has been attempted 
in the paper to discuss the role of art in creating, processing and recovering our urban spaces, as 
well as the conception and functions of site-speci$ c artistic actions and community-art in public 
spaces, along with their social impact. 


