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Wstęp
Kamila Kamińska
Malarstwo, które sprzeciwia się
prawom danego kraju, jest dobre.
Malarstwo, które sprzeciwia się
prawom danego kraju, a równocześnie
prawom grawitacji, wydaje się ideałem.
Banksy

Heterotopie

W ujęciu Foucaulte’a heterotopia to miejsce różne, inne. W odróżnieniu od utopii, czyli nie-miejsc – istnieją realnie. Wymagają jednak czegoś, co nie dzieje się automatycznie, nie przytrafia się nam bezrefleksyjnie, wymaga skupienia, uwagi, decyzji
i spotkania, wymaga skrzyżowania spojrzeń. Sztuka ulicy ma
według mnie największy potencjał w kreowaniu takich przestrzeni w sposób demokratyczny, otwarty i bezpłatny. Pojmowanie ulicy jako agory, przestrzeni publicznej, pozwala na takie
jej funkcjonowanie, zaś wielość i różnorodność jej uczestników(odbiorców to za mało, w tym przypadku przechodzień staje się współtwórcą dzieła, a nawet w radykalnym ujęciu Majora
Frydrycha legendarnego twórcy street artu w Polsce – sam staje
się dziełem sztuki).
Najbardziej spektakularne prace o charakterze heterotopii tworzy współczesna ikona street artu – Banksy na murze w Palestynie, gdzie znak przerywanej linii i szablon nożyczek jak w wycinance dla dzieci sugeruje możliwość wycięcia dziury na drugą

stronę, gdzie poszarpane brzegi wymalowanej na betonie dziury
ukazują piękną oazę zieleni po drugiej stronie. Mur przestaje
być niezniszczalny, niewola nie jest już tak totalna, pojawia
się możliwość ucieczki, wolność staje się potencjalną opcją.
Transgresja, przekraczanie granicy są u mocnym, prymarnym
komunikatem, o czym za chwilę więcej.
Heterotopie umożliwiają uczenie się, docieranie do prawdy
o rzeczywistości (w pedagogicznym ujęciu Mendel), ale też dostrzeżenie możliwości jej zmiany, rewolucji. Jak zauważa Regis
Debray: „Nie zrozumie wydarzeń i nastrojów w XXI wieku ten,
kto nie dostrzeże, że dziś żyją obok siebie dwa rodzaje ludzi,
którzy wzajemnie siebie nie widzą: upokarzający i upokarzani
[…] Problem w tym, że upokarzający nie dostrzegają, że niosą
upokorzenie. Uwielbiają krzyżować miecze, ale nie chcą skrzyżować spojrzeń ze wzrokiem upokarzanego”1.

O projekcie

W czasach globalizacji i komercjalizacji życia w miastach sztuka
może stanowić skuteczne narzędzie oporu społecznego, jednakże może także prowadzić do wtórnego pokrzywdzenia beneficjentów interwencji artystycznych.
Projekt „Sztuka mojej ulicy: społeczny wymiar street artu” miał
na celu zbadanie relacji pomiędzy działalnością kulturalną NGO
oraz indywidualnych artystów i nieformalnych kolektywów
i polityki (policy) władz lokalnych w obszarach o najwyższym
zagrożeniu wykluczeniem a środowiskiem życia mieszkańców.
Dynamiczny rozwój kultury alternatywnej i street art-u w tych
przestrzeniach domaga się diagnozy, analizy i namysłu teoretycznego. Oprócz badań prezentowany projekt miał za swój
1 Regis Debray, Aveuglantes Lumieres, Paryż, Gallimard 2006, s. 136, za: Jean
Ziegler, Nienawiść do zachodu, wyd. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa,
Warszawa 2010, s. 26.

7

główny cel budowę modelu działań artystycznych, który nie
szkodzi kulturze społeczności lokalnej, ale ją wzmacnia i afirmuje. Fascynująca podróż poznawcza przez polskie miasta
w poszukiwaniu śladów sztuki ulicy zbombardowała nasze
umysły bogactwem komunikatów. Efektem była wystawa, publikacja oraz prezentowana strona www, zapraszamy do jej
współtworzenia. Upowszechnienie wyników w naszym zamiarze miało pomóc w dotarciu z komunikatem: „teoria zbitej szyby jest passe” a street art to sztuka, której wspieranie ma sens,
czyli na praktyczną implementację modelu i twórczy namysł
nad planowanymi działaniami artystycznymi i nad strategią rozwoju kulturalnego miast.

Przekraczanie granic…

Doświadczenie pierwszej roboty, pierwszej ściany, pierwszego
szablonu, tagu,wrzuty opisuje jako graniczne wielu artystów ulicy. Banksy nie jest jedynym, który odwołuje się do tego dreszczu adrenaliny przy przeskakiwaniu przez płot, który daje siłę
na zmagania z szarością dnia kolejnego. Jedna z najważniejszych
książek na temat sztuki ulicy ma tytuł: „Trespassers history of
unncomissioned urban art.”. „Trespass” to wykroczenie, wkroczenie na czyjś teren, to działalność przestępcza. Słowo to stoi
znaczeniowo blisko „transgression” i znów to może być grzech
ale też przekroczenie granicy w sensie metafizycznym, w języku polskim transgresja to coś pozytywnego, niejako wykraczanie
poza swoje normalne, standardowe możliwości, to takie mierzyć
wyżej, sięgać po więcej….
W ujęciu pedagogów krytycznych właśnie o to chodzi w edukacji. bell hooks jednej ze swoich czołowych pozycji poświęconej
edukacji nadała tytuł: „Teaching to transgress” – nauczanie dla
transgresji….Paulo Freire opowiada o zniesieniu dychotomii pomiędzy dziś i jutro, pomiędzy „wordliness” (porządkiem świata,
rzeczy materialnych) a transcendentalisty (transcendencją rozumianą jako przekroczenie egzystencji).
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Street art. może stać się symbolem takiej praktyki przekraczania
granicy, wykraczania poza własne terytorium, w sensie praktycznym, lecz także głęboko filozoficznym, jednostkowo-psychologicznym, a nade wszystko społecznym i politycznym.
Jednakże….mając to wszystko na uwadze, zawsze należy pamiętać o społecznym kontekście dzieła. Znamienny przykład autorefleksji, świadomości tegoż,która jednak nie prowadzi do zaniechania pracy jest przytoczenie przez Banksiego następującego
dialogu w książce prezentującej jego własny dorobek i filozofię:
„Starszy człowiek: Kiedy malujesz na murze, sprawiasz, że staje
się piękny
Ja: Dzięki
Starszy człowiek: Nie chcemy, żeby był piękny. Nienawidzimy
tego muru, idź do domu”
„Sztuka mojej ulicy. Społeczny wymiar street artu” stanowi zapis naszej podróży badawczej, która była przekroczeniem wielu
granic…

W dzisiejszych czasach do
ludzi docierają tylko obrazki
Tomasz Jakub Sysło
dość zastanawiająca teza.
czy straciliśmy zdolność czytania?
czytania ze zrozumieniem?

w pracy u podstaw jest nadzieją.

zaciekawiły mnie reakcje dzieci i dorosłych w rysowanie komiksów – storyboard’ów, tworzenie ich od początku. jak łatwo było
im te swoje opowieści komunikować, po zrozumieniu „timeline”
(linii czasu), układać je, zmieniać, przesuwać i cofać. szatkować
wręcz opowieść by skomplikować odbiór. dużo dobrej energii
było w tych warsztatach i zabawach. dzieciaki też fascynowało
to, że można było to przenieść na ścianę i pokolorować własnoręcznie.

jak tu mówić o swoich obserwacjach, przemyśleniach i nie mówić słowami. kilka słów o sobie lub o ty co jest wokół. wrzutka
na twittera, która zamyka się tylko w 140 znakach. takie współczesne haiku. kilka kresek na białym tle. prostota obowiązująca
będąca niczym szept wśród krzyku medialnego jaki nas otacza.
czy jak czytam, to rozumiem co czytam? trzeba się skupić. odizolować świat zewnętrzny, się odizolować w sobie, by nic nas
nie rozpraszało. nikt. i nic. cisza pomaga.
wtedy można czytać. pochłaniać woluminy. wąchać je wcześniej. zapach książek jest niesamowity. niepowtarzalny.
jeśli jednak się nie udaje taki stan skupienia i nie ma sie tyle
czasu, pozostają obrazki. komiksy. ikony. logotypy. proste znaki
graficzne. to upraszcza nam życie. to nas zresztą otacza. zewsząd. stajemy się leniwi w odbieraniu rzeczywistości.
głupiejemy z czasem. tylko proste komunikaty do nas docierają.
nasze zmęczone oczy nawet zakropione kroplami nie wychwytują już wszystkiego.
jak zatem zakomunikować coś ważnego, może na ścianie?

żyjemy w kulturze obrazkowej. łatwiej tak. upraszczamy wszystko. łatwiej dotrzeć obrazkiem niż długim tekstem… obrazki te
co nas otaczają: logotypy, ikony, ideogramy, tagi, wrzuty, inicjały, komiksy, znaki logiczne, ikony, ozdobne inicjały… kilka
kresek nawet krzywych.
jesteśmy otoczeni obrazkami. do tego dochodzi jeszcze sztuka ulicy: street art, graffiti, murale, … pozytywne przejawy nie
będące reklamami. oddziałuje na nas taki ambient marketing
(śmieciowe) wszędzie, miło zaskakuje, dają do myślenia.
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wyjdźmy na ulicę.

mural powstał w 2009 roku w warszawie – szkoła integracyjna, przykład Oddziaływanie pozytywne na widzów. Kolorowe.
Energetyczne. Nie będące reklamą. Będące sztuką.

słuszna sprawa.

czasem kreski są stawiane w słusznej sprawie, rysunek ma
na celu wywołać określone emocje. to trudne by poruszyć kilko-
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ma kreskami kogokolwiek, szczególnie w dzisiejszych czasach.
poruszyć nie zawsze pozytywne lub sprowokować. rysunek ma
zmusić do myślenia lub po prostu oczekuje jakiejś reakcji.

ilustracja, lajtmotiv – kampania społeczna – Wrocław bez barier oraz poniżej to co dzieje się w Tybecie i nas porusza.

ludzie są dziwni. nie rozumiem ich czasem. Polacy są dziwni.

jak zmusić ich jednak by czytali książki, a nie tylko oglądali i wąchali. może niech chociaż słuchają muzyki.
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cały czas trzeba rysować. burzyć biel kartki krzywymi kreskami.
komunikować. cokolwiek. nie wolno milczeć.
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europejska stolica kultury we Wrocławiu w 2016 roku, cieszymy
sie z tego :)
blogować trzeba. rysować. zaczepiać. drapać. byle z naszych
trzewi coś wydobywało. cokolwiek. na murach malować.

mural z okazji PINK PIKNIK w podwórku na ulicy Ruskiej 46
przy klubie Niskie Łąki, rok 2009 [zamalowany w 2011].
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memento mori.
wszystko jest tymczasowe i tak zostanie zamalowane lub zabudowane, jak w przypadku akcji „Ja tutaj tylko na chwilę”
na ścianie Teatru Capitol we Wrocławiu, prawdopodobny czas
realizacji listopad 2013.
dziękuje za uwagę.

mural WROPENUP, ulica Kościuszki 76, Wrocław, kampania
społeczna wspierająca różnorodność międzykulturową

mural dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, akcja „Nakrętki dla Hospicjum”, realizacja listopad 2013, pylony estakada na
pl. Społecznym
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Manual wandala
rzecz o technikach street artu
ciah-ciah

Za każdym razem, gdy pojawia się możliwość wyjazdu i zwiedzenia nieznanego mi miasta dobrze wiem od czego zacznę
jego poznawanie. Wiem co dla mnie tworzy obraz zbiorowej
duszy i przekonań jego mieszkańców. To często niezauważalne,
dla pędzących, zamyślonych przechodniów, przejawy ludzkiej
kreatywności, które niczym tatuaże na skórze miasta świadczą o jego charakterze. Czasami będzie to drobna, papierowa
wlepka doklejona do znaku drogowego i w sprytny sposób
zmieniająca jego sens, innym zaś mural zajmujący całą elewację kamienicy, walczący o swoje miejsce, w często przesyconej
reklamowymi billboardami, przestrzeni publicznej. Dzięki nieskończonej kreatywności artystów, którzy wybrali ulice miast
na swoją przestrzeń wystawienniczą, gdziekolwiek wyjadę mogę
zawsze liczyć na bycie zaskoczonym czymś nowym, świeżym
a także bardzo często i zabawnym. Jednak nie tylko treść znajdowanych prac potrafi być zdumiewająca, może być to także
technika jej wykonania.
Przedstawiona poniżej lista technik, wykorzystywanych przez
artystów streetartowych, na pewno daleka jest od kompletności. To tylko skromna próba usystematyzowania moich obserwacji i przemyśleń na temat różnorodności możliwych działań
w przestrzeni publicznej, stosowanych w ciągu ostatniej dekady.
Punkt wyjścia dla przyszłych obserwatorów zjawiska, może rodzaj „manualu” dla zainteresowanych, a dla innych zapewne po
prostu „poradnik młodego wandala”.

Techniki

To co dla wielu osób jest najważniejsze w streetarcie to wolność. Wolność w każdym możliwym tego słowa znaczeniu.
Brak cenzury treści i możliwość wyrażenia się w zaskakujących
dla widza miejscach działa niezwykle stymulująco i przejawia
się także w bogatej gamie używanych przez twórców technik,
często unikatowych.
Nie ma zasad, wszystkie chwyty są dozwolone. Ulica to prawdziwy poligon rozwiązań graficznych. Niezależnie od tego czy
wykorzystane zostaną działania typowo rzemieślnicze czy projektowanie wspomagane komputerowo liczy się tylko jedno: to
miejsce dyktuje dobór techniki. Często trudnodostępne lokacje
dodatkowo wymagają wcześniejszego przygotowania w pełni
gotowej pracy a następnie jej błyskawiczną i niezauważalną
aplikację.
Rodzaje mediów wykorzystywanych w streetarcie można spróbować usystematyzować opierając się na takich kryteriach jak:
potrzeba wcześniejszego przygotowania kompletnej pracy, potrzebne narzędzia, czas wykonania, rozmiar i trwałość.
Choć różnica między wlepką a muralem wydaje się być oczywista, to już czasami odróżnienie wlepki od plakatu nie jest tak
proste. Z technicznego punktu widzenia różnią się tym, że plakat nie posiada kleju a dopiero wymaga jego użycia na miejscu
aplikacji.

Wlepki

Jednym z najpopularniejszych i unikatowych dla street artu mediów są wlepki. Często nazywane także wlepkami lub wlepami.
Te przeważnie nieduże naklejki można uznać za element podstawowego arsenału street artowego twórcy. Często są formą
podpisu, taga, znaku rozpoznawczego, street logo. Dzięki małemu rozmiarowi i możliwości błyskawicznego, niezauważalnego
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naklejenia nadają się idealnie niemal na każdą okazję. Zwykle
można je spotkać w skupiskach nazywanych combo lub combosami. Pod koniec lat 90tych w Polsce typowym miejscem dla
wlepek były środki komunikacji miejskiej i przystanki, obecnie
można trafić na nie dosłownie wszędzie.

runki pogodowe (blaknięcie kolorów spowodowane działaniem
promieni słonecznych, niszczycielskie działanie deszczu i śniegu).
3. Z folii winylowej – wycinane odręcznie, malowane, kolaż
Folia winylowa jest bardzo wytrzymałym materiałem. Występuje w wielu kolorach i nadaje się do malowania na niej markerami
permanentnymi lub pisakami z farbą akrylową. Charakteryzuje
się bardzo wysoką odpornością na warunki pogodowe (jedynie
możliwość skurczenia się i popękania po wieloletnim wystawieniu na mocne słońce).
4. Z folii winylowej – wycinane na ploterze tnącym, malowane,
kolaż
Wymagają wcześniejszego przygotowania wzoru w wektorowym programię graficznym a następnie wycięcia go na ploterze
tnącym. Zapewnia to bardzo dobre odwzorowanie kształtów.

Ze względu na potrzebne narzędzia wlepki można podzielić na:
1. Papierowe – malowane / rysowane odręcznie
Podstawowy rodzaj wlepek, przygotowywany na papierze naklejkowym, lub na zwykłych kartkach papieru podklejonych
następnie dwustronną taśmą klejąca. Niestety ze względu na wykorzystanie papieru, wlepki te mają bardzo krótką żywotność.
Użycie markerów permanentnych, farb akrylowych i/lub oklejenie jej z zewnątrz przeźroczystą folią samoprzylepną pozwala
dodatkowo zwiększyć ich trwałość.
2. Papierowe – drukowane na drukarce, w drukarni lub kopiowane za pomocą ksero
Wcześniej zaprojektowane w programie graficznym wlepki następnie drukowane są na papierze naklejkowym. Niestety jak
we wcześniejszym przypadku – nawet wlepki drukowane na papierze w drukarni – charakteryzują się niską odpornością na wa-

16

Często spotyka się tego typu wlepki wykonane z warstw różnokolorowej folii, której każdy kolor wycięty jest osobno a następnie
odręcznie – za pomocą folii transportowej – zostaje naniesiony
jeden na drugi.
5. Papierowe / z folii winylowej – odbijane od szablonu sprayem
lub wałkiem
Bardzo szybki sposób na wykonanie dużej ilości identycznych naklejek, za pomocą wcześniej wyciętego szablonu. W odróżnieniu
od pieczątek szablony (o ile nie są wykonane z materiałów trwal-

szych od papieru – jak np. pleksi) szybciej ulegają zniszczeniu
przez farbę i wystarczą na mniej powtórzeń grafiki.
6. Papierowe / z folii winylowej – odbijane pieczątkami, wykonane za pomocą linorytu
Wlepki wykonane przy użyciu pieczątek lub linorytów oraz odpowiednich farb i tuszy. Pozwalają na szybkie wykonanie dużej ilości
takich samych wlepek, jest to metoda dużo czystsza niż korzystanie z szablonów i wałków, i dużo zdrowsza niż korzystanie w warunkach domowych z farb w aerozolu, jednak samo wykonanie
pieczątki może być bardziej czasochłonne niż wycięcie szablonu.

8. „Paczkeny” – z naklejek pocztowych
Bardzo charakterystyczny rodzaj wlepek wykonywany z samoprzylepnych naklejek pocztowych używanych do wysyłania paczek, uważanych powszechnie za darmowy papier naklejkowy.

Tagi

Równie popularnym jak wlepki sposobem szybkiego zaznaczenia swojej obecności są tagi. Te głównie oznaczające ksywę
twórcy napisy (ale także często znaki graficzne, swoiste uliczne

7. Z folii winylowej – nadruk komputerowy/maszynowy i wycięcie po kształcie
Bardzo efektowny rodzaj wlepek, ale także najdroższy w wykonaniu. Grafika nadrukowywana jest na folii winylowej (przeważnie czarno-biały lub kolorowy nadruk na białej folii) a następnie laminowana i wycinana po kształcie za pomocą lasera,
maszyny tnącej lub sztancy.

logotypy) przeważnie wykonywane są za pomocą markerów permanentnych lub sprayów. Ta bardzo szybka technika
w oczywisty sposób różni się od wlepek, odbywa się w stu pro-
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centach na miejscu, przygotowany i wypracowany wcześniej
wzór aplikowany jest bezpośrednio w danym miejscu (co nie
oznacza, że nie są popularne rozwiązania hybrydowe, czyli
wlepki z naniesionym na nie tagiem).
1. Marker
Markery mogą mieć w sobie różnego rodzaju tusz lub farbę.
Ich filcowe końcówki mogą mieć różne kształty (od okrągłych
do prostokątnych), rozmiary (nawet do 5 cm szerokości) jak
i zastosowanie (np. specjalnie ścięte końcówki przeznaczone
do kaligrafii). Sposobów wykorzystania markerów jest tyle ile
osób które je używają a eksperymenty twórców, z pomyśleć by
można prozaicznym pisakiem, doprowadziły np. do rozwinięcia się linii markerów, które specjalnie podczas pisania tworzą
zacieki. Dzięki relatywnie niedużym rozmiarom markery po
prostu łatwo ukryć i zawsze ze sobą nosić.
2. Spray
W odróżnieniu od markera spray jest dużo mniej poręczny,
a dźwięki i mocny zapach wydobywający się podczas malowania dużo łatwiej zdradzają jego użycie. Jednak jedna rzecz rekompensuje te wszystkie niedogodności. Sprayem można w tym
samym czasie co pisząc markerem wykonać od kilka do kilkudziesięciu razy większy napis. Zastosowanie różnego rodzaju
końcówek pozwala dodatkowo wpłynąć na szerokość i kształt
linii farby.
3. Inne, nietypowe rozwiązania
Do nietypowych sposobów tagowania na pewno można zaliczyć
wyklejanie z folii samoprzylepnej (np. czarnej folii izolacyjnej),
stworzone w ten sposób litery i kształty posiadają bardzo charakterystyczny styl (wykorzystywany obecnie także w projektowaniu graficznym). Innymi nietypowymi rozwiązaniami są drapanie
czyli tzw. scratching i rycie. Pierwsze z nich spotykane głównie
na szybach drugie zaś na ścianach, oba powstają poprzez wydrapanie/wyrycie napisu za pomocą ostrego narzędzia (przecinak,
rylec) lub po prostu kamienia.
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Plakaty

Choć przeważnie dużo większe od wlepek, to tak jak w ich wypadku mogą zostać zrobione zarówno z zastosowaniem technik
tradycyjnych jak i komputerowych. To co wyróżnia je od wyżej

wymienionych to fakt, że papier na którym są wykonane nie
zawiera kleju a jest on dopiero używany w docelowym miejscu.
Niezależnie od tego czy plakat został narysowany/namalowany

odręcznie czy też wydrukowany do jego aplikacji najczęściej
stosowane są kleje do tapet lub samodzielnie zrobione kleje
z mąki ziemniaczanej. Dzięki tej taniej metodzie, tworzenie
nawet bardzo dużych plakatów jest relatywnie tanie a czas ich
naklejenia krótki. W przypadku chęci stworzenia dużego plakatu konieczne jest jego podzielenie na części oraz zaplanowanie
kolejności naklejania poszczególnych elementów z zastosowaniem odpowiednich zakładek.

Szablony

Niezależnie od tego z jakiego materiału zostanie wycięty szablon, pewne zasady jego tworzenia są uniwersalne. Przygoto-

wania należy rozpocząć od przeniesienia grafiki na docelowy
nośnik z którego zostanie wycięty szablon oraz zaznaczenie tzw.
mostków – czyli miejsc w których wzór nie zostanie wycięty co
pozwoli utrzymać się wszystkim jego elementom (np. środek
w literze „o”) lub dodatkowo go wzmocni. W celu zwiększenia
wytrzymałości szablonu można mostki wykonać z naklejonych
fragmentów drutu (dzięki czemu przy odbiciu będą one praktycznie niewidzialne). W przypadku tworzenia szablonu wielowarstwowego, wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw.
paserów, czyli punktów znajdujących się w tym samym miejscu
każdej warstwy szablonu i ułatwiających jego spasowanie.
1. Szablony papierowe, kartonowe
Najpopularniejszy i najtańszy w przygotowaniu rodzaj szablonów.
Wycinanie wzoru z papieru jest szybkie, jednak jego wytrzymałość jest niska i starcza jedynie na kilka-kilkanaście odbić. W celu
wydłużenia jego żywotności, po użyciu można stosować talk do
zasypania jeszcze mokrej farby.
2. Szablony wycinane z klisz i folii
Klisze rentgenowskie i sztywne folie idealnie nadają się do wykonywania z nich szablonów, są dużo wytrzymalsze niż papier
i karton a dodatkowo można je czyścic rozpuszczalnikiem, dzięki czemu można użyć ich więcej razy.
3. Duże szablony
Podział wzoru na elementy (osobne arkusze) tak jak w przypadku plakatów wymaga przemyślenia miejsc styku i zastosowania odpowiednich paserów. Podczas nanoszenia grafiki, w celu
wycięcia szablonu, na duże arkusze papieru można również
korzystać z rzutnika lub siatki kwadratowej ułatwiającej przerysowanie obrazu w skali.
4. Techniki cyfrowe. Szablony wycinane ploterem, laserem i wodą
(folia, pleksi, stal)
Bardzo wygodnym, choć kosztownym i wymagającym znajomości programów wektorowych rozwiązaniem jest wycinanie
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szablonów za pomocą plotera tnącego lub lasera. Dzięki wycince laserem i wodą możliwe jest wykonanie ekstremalnie
wytrzymałych szablonów z grubej pleksi i stali. Korzystając
z wycinki ploterem tnącym, można przygotować szablon z tzw.
folii szablonowej (która tylko delikatnie przykleja się do ściany)
i uzyskać bardzo dobre odwzorowanie krawędzi.

tystów, „porwane” przedmioty powracają do przestrzeni publicznej często stanowiąc zaskakującą puentę dla otaczającego
je ładu przestrzennego lub niespodziankę dla przechodzącego,

Ceramika

Rozwiązaniem z pogranicza wlepek i rzeźby są wszelkiego rodzaju kafelki i formy ceramiczne. Charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością oraz dzięki zastosowaniu odpowiednich
klejów lub zapraw murarskich są praktycznie nie do odklejenia.
1. Kafelki
Praca z kafelkami ceramicznymi nie różni się specjalnie od
malowanie/rysowania na wlepce. Jednak dzięki dużej wytrzymałości ceramiki pozwala na stosowanie i łączenie ze sobą różnorodnych technik. Wykorzystywanie znalezionych w różnych
miejscach pojedynczych, często nadkruszonych kafelków to
także, charakterystyczny dla street artu, przejaw recyklingu.
2. Formy przestrzenne
Opozycję dla (często prostokątnych) kafelków stanowią ceramiczne, autorskie formy przestrzenne. Obiekty te najczęściej
wypalane są w piecach do ceramiki lub tworzone z różnego
rodzaju mas samoutwardzalnych. Różnorodność ich kształtów
i typów zastosowanych technik zwykle zależy od ich autorów
i jest trudna do sklasyfikowania.

Deski i obrazy

Innym, niż kafelki, z przejawów recyklingu w street artcie jest
malowanie na deskach i różnych porzuconych przedmiotach
codziennego użytku (jak np. meble). Przetworzone przez ar-
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nieświadomego ich obecności widza. Czasami będąc przybite
takerem do płotu, innym razem zawieszone trytkami do słupa,
lub zawieszone sznurkiem do gałęzi. Podobnie dzieje się z podrzuconymi obrazami, które sprytnie ukryte czekają na nowego
właściciela.

Podrzucanie i ukrywanie oraz „finders keepers”

Najczęściej spotykaną metodą, niezależnie od tego czy jest to
kawałek przemalowanej deski czy wypracowane płótno, jest
podrzucanie i ukrywanie. Czasami artyści dodatkowo bawią
się w tzw. „finders keepers”, znalezione nie kradzione. Celowo
umieszczają swoje prace w trudnodostępnych miejscach po
czym zamieszczają w sieci wskazówki dla osób, które niczym
poszukiwacze skarbów udają się na poszukiwania. Czasami
akcje tego typu, przy zaangażowaniu wielu osób prezentujących swoje prace we wcześniej ustalonym miejscu, zamieniają
się w swego rodzaju uliczne galerie lub wystawy.

Murale i ściany

Chyba najbardziej rzucającym się w oczy i ciężkim do przegapienia przejawem działań street artowych są wielkoformatowe

ścianę a następnie przerysowana. Ten bardzo wygodny sposób
ma niestety też kilka wad. Wymaga doprowadzenia prądu pod
ścianę, co czasami nie jest możliwe, potrzebne jest niezbędne
„odejście” aby projektor mógł wyświetlić obraz w należytym
rozmiarze, oraz w większości wypadku wymaga pracy w nocy
lub przynajmniej po zmroku, gdy obraz jest najlepiej widoczny.
Inną metodą jest zastosowanie siatki kwadratowej. Na projekt
nanoszony jest swoisty grid, który później w docelowym powiększeniu narysowany jest także na ścianie. Elementy z każdego kwadratu łatwo przerysować jest w odpowiednim miejscu
muralu.

murale oraz ich mniejsze odpowiedniki, przeważnie nazywane
ścianami (lub ściankami). Proces wykonania tego typu grafiki
na ścianie, niezależnie od jej rozmiaru jak i wybranych narzędzi koniecznych do jej namalowania zaczyna się od wykonania
projektu w skali (np. na przygotowanym wcześniej, zwymiarowanym podkładzie).
Tak przygotowany rysunek stanowi punkt wyjścia dla docelowej
pracy.

Techniki malowania muralu

Przeniesienie podstawowego układu zaprojektowanej grafiki,
który służy zachowaniu proporcji i kształtów, można wykonać na kilka sposobów. Najprostsza metoda wymaga użycia
projektora (najlepiej o silnej lampie i szerokim maksymalnym
kącie wyświetlania. Przygotowany wcześniej projekt lub jego
specjalna – linearna wersja, zostaje wyświetlona na docelową

Można także korzystać z proporcji i jak w przypadku malowania
klasycznego obrazu na płótnie rozrysowywać szkic grafiki już
na ścianie. Odchodząc od muralu i sprawdzając namalowany
układ, poprzez nanoszenie niezbędnych korekt poprawić kształty zbliżyć się do wzoru założonego w projekcie. Podejście to
jest najbardziej plastyczne i często owocuje niespodziewanymi
dodatkowymi smaczkami graficznymi, które jeszcze dodatkowo
rozwijają lub upraszczają, syntetyzują, koncepcję zaplanowaną
w szkicu.
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Kolejny wybór pojawia się w momencie doboru sposobu poruszania się podczas malowania. Bardzo wygodnym, stabilnym
i bezpiecznym rozwiązaniem jest stosowanie rusztowań (często
wielopoziomowych, kotwionych do ściany). Niestety w przypadku większych murali jest to rozwiązanie bardzo drogie i stosowanie przeważnie w wypadku gdy maluję duża grupa osób
i nieopłacalne byłoby wynajęcie wielu podnośników.
Rozwiązaniem pośrednim są różnych rozmiarów podnośniki nożycowe, które są formą mobilnej platformy, która unieść
może na raz kilka malujących osób.
Najczęściej stosowane, zwłaszcza podczas malowania jednoosobowego, są podnośniki koszowe. Te umieszczone na samochodzie pneumatyczne ramiona zakończone balkonem, zapewniają dużą mobilność ruchu malującemu artyście, zwłaszcza
modele z joystickiem sterowniczym umieszczonym bezpośrednio w koszu.

1. Malowanie farbami akrylowymi. Pędzel, wałek i kij teleskopowy
Ze względu na minimalizowanie kosztów związanych z pokryciem dużej powierzchni ściany farbą, najczęściej do tego celu
wybierane są farby akrylowe. W zależności od swojej klasy i jakości, farby akrylowe i elewacyjne zapewniają bardzo dobre
krycie i długą wytrzymałość na warunki pogodowe. Tworzenie
jednorodnych apli koloru, które mają posłużyć za podkład lub
elementy tła najwygodniej osiąga się poprzez używanie dużych
wałków malarskich (często zakładanych na kije teleskopowe
w celu dotarcia do trudnodostępnych miejsc lub po prostu dla
wygody). Małe wałeczki podobnie zresztą jak pędzle stosowane
są głównie do malowania linii i detali.
2. Malowanie sprayem. Końcówki i triki
Nie jest powiedziane, że podkłady wykonuje się zawsze tylko
za pomocą farb akrylowych. Wszystko zależy tak naprawdę od
upodobań artysty, specyfiki struktury ściany na której malowana jest praca jak i kosztów czy palety dostępnych barw. Farba w sprayu jest wszechstronnym narzędziem, które pozwala
na bardzo szybkie zamalowanie dużych powierzchni ale też
wykonywanie bardzo drobnych i skomplikowanych wzorów.
Wszystko zależy od wykorzystania odpowiednich końcówek (od
tzw. fat capów – pozwalających malować grubym strumieniem
farby po skinny capy służące do malowania detali) oraz oczywiście umiejętności malującego. Ponieważ potrzeba jest matką
wynalazku, dla tego często to sami malujący wymyślają nowe
techniki, jak np. malowanie puszkami o obniżonym ciśnieniu
czy za pomocą tzw. trick capów służących do uzyskania bardzo
cienkich linii.
3. Malowanie za pomocą gaśnicy i kompresora
Wszystko co może przyspieszyć proces przygotowywania ściany, czy to jej gruntowania czy malowania podkładu zawsze
znajdzie swoje miejsce w street arcie. Może właśnie dla tego
popularność zyskuje stosowanie np. gaśnic nabitych farbą lub
malowanie za pomocą kompresora i pistoletów malarskich.

22

Billboardy i citylight

Ciężko znaleźć bardziej widoczny przejaw walki o swoje miejsce w mieście, street artu z grafikami reklamowymi, niż w przypadku przejmowania billboardów. Przestrzeń jaką wygranicza
tablica reklamowa wydaję się wprost idealnym płótnem dla
artysty. Billboardy poza możliwością wykorzystania na nich
praktycznie wszystkich wcześniej opisanych technik pozwalają także na zastosowanie na nich kilku unikatowych dla nich
zabiegów.
1. Przerabianie treści reklam i plakatów
Często stosowaną możliwością jest przerabianie treści reklam.
Od zmiany słów do dorysowywania/przerysowywania elementów grafiki. Podobnie ma się to w przypadku przerabianiu i podmienianiu tzw. citylightów, podświetlanych reklam w bocznej
ścianie przystanków.
2. Wycinanie w warstwach papieru
Do unikatowych technik twórczych związanych z billboardami
można na pewno też zaliczyć wykorzystywanie przez artystów
tego, że są to przeważnie, grube, nagromadzone warstwy papieru. Oklejenie ich białym papierem a następnie wycinanie w nich
kształtów jest bardzo efektownym zabiegiem.

W stronę rzeźby

rzeźbiarskich wprowadzę w nasz utarty krajobraz obce elementy, niczym byty z innego równoległego wymiaru. Bardzo ciekawe są formy przestrzennego graffiti tworzone przez czeskiego
artystę posługującego się pseudonimem Point lub rzeźbiarskie,
dowcipne przetworzone przedmioty umieszczane przez Banksiego. Zaskakują ludzie wykonani z taśmy klejącej przez Marka Jenkinsa oraz miniaturowe postacie Slinkachu, oraz ubrane
przez Olek w swetry koparki. A to tylko kilka przykładów.

Rozwiązania nietypowe i nowe technologie
1. Tagowanie światłem
Choć możliwe jedynie do uchwycenie na zdjęciu (przy wykorzystaniu aparatu z możliwością ustawienia długiego czasu naświetlania), malowane światłem napisy na dobre zadomowiły
się już w wyobraźni twórców. Te często „malowane” telefonem
komórkowym lub lampką rowerową napisy wyewoluowały do
rozbudowanych instalacji i animacji, wykorzystywanych już nawet w reklamach.
2. Szablony wodą
Wykonywane za pomocą mocnych szablonów z pleksi i zmywarek ciśnieniowych na brudnych ścianach szablony wodą, można
z przekąsem nazwać najczystszą formą street artu.

Rozwiązania przestrzenne i rzeźbiarskie, przeważnie są dużo
bardziej związane z autorskimi sposobami na wykorzystanie
materiałów z których są wykonywane. Ciężko byłoby mi pisać
o nich w oderwaniu od ich twórców. Dla tego w drodze wyjątku
przytoczę kilka konkretnych przykładów.

3. Partyzanki ogrodnicze, zazielenianie miast
Często zmęczeni szarością swojego otoczenia, mieszkańcy samemu decydują się zazielenić miasto. Czasami za pomocą sadzonek kwiatów w miejskich trawnikach, innym razem poprzez
tworzenie warzywnych ogrodów w centrum miasta.

Pierwszym przychodzącym mi do głowy przykładem jest Vhils
i sposób w jaki traktuje ściany jako powierzchnię rzeźbiarską
lub linoryt. Zupełnie inaczej działa Truth, który za pomocą styrodurowych hub i brył geometrycznych, a teraz także i form

4. Malowanie laserem
Rozwijany przez Graffiti Research Lab projekt pozwala na tworzenie bardzo efektownych, wielkoformatowych prac z wykorzystaniem zielonego lasera i bardzo mocnego projektora.
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5. Wykorzystywanie drukarek 3D w street arcie
W czasach rozwijającej się pełna parą technologii druku 3D
nie mogło zabraknąć ludzi szukających dla niej zastosowania
w street arcie. Metoda polegająca przeważnie na bardzo dokładnym mapingu otoczenia a następnie drukowaniu trójwymiarowych obiektów i umieszczaniu ich w nim w niezauważalny
sposób zbiera coraz więcej pasjonatów.

Podsumowanie

Wymienione przeze mnie techniki stanowią jedynie część,
najbardziej popularnych, z możliwych działań stosowanych
przez twórców w przestrzeni miejskiej. Jak widać wszystkie łączą się ze sobą i przenikają tworząc interesujący poligon eksperymentalny. Z rozwiązań tych śmiało korzystają artyści i projektanci nie zajmujący się na co dzień sztuką ulicy. Coraz częściej,
wydawałoby się zarezerwowane jedynie dla street artu, techniki
i elementy graficzne używane są w projektowaniu graficznym,
reklamie i grach. Aplikacje takie jak Beat Sketcher, pozwalające
kontrolerem Move malować w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej (tzw. augmented reality), są naturalną ewolucją wirtualnej puszki ze sprayem.
Rozwój techniki oraz coraz częstsze korzystanie przez artystów
z możliwości nowych mediów pozwalają wierzyć, że to co najbardziej zdumiewające i najciekawsze w street arcie jest jeszcze
przed nami. A przecież o to właśnie chodzi w tym wszystkim by
niczego niespodziewającego się widza zaskoczyć i zmotywować
do myślenia.
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O praktykach
społeczno-kulturowych
Dariusza Paczkowskiego
Piotr Zańko, Paweł Tracz
Działania artystów, od momentu gdy zaczęli używać tkanki
miejskiej jako podkładu czy też tworzywa umożliwiającego im
wyrażenie siebie, były naznaczone zabawą i buntem. Często
były również wyrazem społecznego zaangażowania. Elementy
wizualnej kontestacji, niezgody na zastaną rzeczywistość odnajdziemy już w działaniach polskiego ruchu oporu podczas II
wojny światowej. Walka z hitlerowskim okupantem, prowadzona nieczęsto za pomocą farby i pędzla, była elementem „małego
sabotażu” – działań, „które miały na celu utrudnianie funkcjonowania władz okupacyjnych, tępienie przypadków kolaboracji,
a także podtrzymywanie w społeczeństwie ducha walki i oporu” (Chabros, Kmita 2011, s. 24). Malowanie na murach kotwic
(znaku Polski Walczącej), umieszczanie w przestrzeni miejskiej
wywrotowych mini-plakatów („motylków”) z hasłami: „Tylko
świnie siedzą w kinie” czy „Deutschland Kaput!”, przerabianie
niemieckich symboli propagandowych – np. hitlerowskiego V
oznaczającego „Victorię” na „Verloren” („Przegrani”) – to tylko
niektóre z działań przeprowadzanych przez polskie podziemie
w ramach rzeczonego „małego sabotażu” (Paluch 2010; Chabros, Kmita 2011; Zańko 2012).
Duch wizualnej kontestacji nie umarł wraz z zakończeniem
wojny. Był nader widoczny w Polsce Ludowej, szczególnie w latach 80. To wtedy na murach polskich miast nastąpił na niespotykaną dotąd skalę wysyp haseł i rysunków (szablonów) szydzących z PRL-owskiej rzeczywistości (np. rysunki z podobizną

Wojciecha Jaruzelskiego opatrzone napisem „Wanted Dead Or
Alive”) (Ibidem). Równoległe w przestrzeni miejskiej pojawiały się prace o charakterze wyłącznie estetycznym, wymienić tu
można graffiti tworzone między innymi przez Joannę Krzysztoń
i Zbigniewa Olkiewicza (Paluch 2010). Jednakże dominującą
formą wyrazu „miejskich artywistów” były rysunki o charakterze kontestacyjnym.
Twórczość uliczną lat 80. można nazwać streatrealizmem. Prace, pomimo niekiedy przewrotnego charakteru, charakteryzowały się prostym, sugestywnym językiem. Ich konotacja była
czytelna nawet dla odbiorców bez dużego kapitału kulturowego.
Również strona graficzna rysunków bazowała na prostych skojarzeniach oraz dosłowności. Dla wielu osób malarstwo wywrotowe zawierało element zabawy, zabawy z konwencją. Jednakże
należy podkreślić, że owa ludyczność była najczęściej połączona z transmisją czytelnych dla odbiorcy wartości. Powstające
w tamtym czasie prace były anonimowe. Ich anonimowość była
z jednej strony podyktowana względami bezpieczeństwa, z drugiej zaś – w „latach 80. artystom ulicznym przyświecała przede
wszystkim idea tworzenia, a nie eksponowania własnej osoby”1.
Szablony (rysunki) tworzone w tamtym okresie krążyły w podziemnym obiegu i były reprodukowane na terenie całego kraju.
Po upadku systemu komunistycznego w 1989 roku i tym samym
stopniowej westernizacji i komercjalizacji polskiej kultury (Janion 1999), nurt zaangażowanej społecznie sztuki ulicy wyraźnie osłabł i pozostał głównie narzędziem walki grup anarchistyczno-lewicowych oraz patriotyczno-narodowych. W polu
kontrkultury muzycznej, popularny w latach 80. punk rock
zaczął być wypierany przez kulturę hip-hopową, co w rezultacie pociągnęło za sobą zmianę ideową i artystyczną. Zaangażowanie społeczno-polityczne, będące znakiem rozpoznawczym
sztuki ulicy lat 80., ustąpiło miejsca praktykom wizualnym po1 Fragment wywiadu narracyjnego z Dariuszem Paczkowskim przeprowadzonego w lutym 2014 roku przez Piotra Zańko.
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legającym z jednej strony na dewastacji przestrzeni miejskiej
(„bombienie”, „tagowanie”), z drugiej zaś na jej estetyzacji, czyli
próbie upiększania za pomocą wyrafinowanych niekiedy pod
względem formy obrazów. Ma rację Jean Baudrilard, pisząc, że
gros tych wytworów wizualnych opiera się „wszelkiej interpretacji i wszelkiej konotacji. Niczego ani nikogo nie denotują. W ten
sposób wymykają się zasadzie produkcji znaczenia i jako puste
znaczące wdzierają się w sferę pełnych znaków miasta, które
w kontakcie z nimi ulegają natychmiastowemu rozkładowi”
(2007, s. 103-104). Ideologia została wypłukana przez formę.
Wielu grafficiarzy próbowało stworzyć swój styl i zawłaszczyć
dla siebie jak najwięcej przestrzeni, a przy tym wszystkim dobrze się bawić.
W drugiej połowie lat 90. możemy zauważyć powrót do idei
sztuki ulicy zaangażowanej społecznie. Dariusz Paczkowski,
jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich
grafficiarzy, którego twórczość w tym artykule analizujemy,
okres ten nazywa trzecią falą sztuki ulicy, czyli sztuki szablonu
zaangażowanego społecznie (Zańko 2012, s. 84). Jak pokażemy
dalej, działalność Dariusz Paczkowskiego wykracza poza pole
sztuki ulicy. Szablon, ulubione przez Paczkowskiego narzędzie
pracy, jest najczęściej wykorzystywane w celach animacyjnych.
Po pierwsze jest elementem inicjującym zawiązanie wspólnoty
kulturowej, po drugie – praktyki wizualne Paczkowskiego mają
z założenia prowadzić do zmiany społecznej.
Podczas pisania tego artykułu korzystaliśmy z różnego typu
danych: wywiadów narracyjnych, wywiadów prasowych, fanzinów, folderów i tekstów pochodzących ze stron internetowych.
Cześć z tych materiałów została zebrana podczas badań prowadzonych przez Piotra Zańko w latach 2012-2014 w ramach
projektu badawczego: „Dariusz Paczkowski: animator totalny”.
Artykuł ten stanowi zapowiedź przygotowywanej już do druku
książki o rzeczonym artyście. Stąd należy go traktować bardziej
jako ogólne omówienie praktyk kulturowych Paczkowskiego niż
wyczerpujące studium jego jakże bogatej twórczości.
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Od kontestacji do animacji

Trudno analizować współczesny dorobek Dariusza Paczkowskiego bez uwzględnienia jego alternatywnego backgroundu
i działalności artystyczno-aktywistycznej w drugiej połowie
lat 80. Szczególnie przełomowe wydają się dwa momenty: zaangażowanie Paczkowskiego w działalność ruchu Wolność i Pokój oraz jego aktywność we Froncie Wyzwolenia Zwierząt. To
właśnie w ruchu Wolność i Pokój (WiP), a dokładnie w gdańskim ośrodku tej pacyfistycznej organizacji, Paczkowski po raz
pierwszy zetknął się z graffiti szablonowym. Od tego momentu
zaangażowany społecznie street art stał się dla Paczkowskiego
główną formą wyrazu. Działalność w WiPie zaowocowała bodaj
najsłynniejszych pracą Paczkowskiego przedstawiającą Lenina
z domalowanym punkowym irokezem (Zańko 2012, s. 81).
W 1988 roku w Grudziądzu Paczkowski powołał do życia Front
Wyzwolenia Zwierząt. Celem tego ogólnopolskiego ruchu było
„rozbudzanie ludzkiej wrażliwości na ból i cierpienie zwierząt,
pogłębienie współczucia dla istot słabszych niemogących samemu
się bronić” („Mamkły Mampazury” 1995, s. 4). Aktywiści skupieni
w FWZ przeciwstawiali się, między innymi, wiwisekcji zwierząt
i wykorzystywaniu ich w cyrku. Prowadzili systematyczne kampanie antyfutrzarskie, czy protestowali przeciwko fast-foodowym
barom – symbolom ponowoczesnej kultury konsumpcyjnej.
Doświadczenia organizacyjne wyniesione przez Dariusza Paczkowskiego z działalności we Froncie Wyzwolenia Zwierząt zostały
przeniesione przez aktywistę na jego kolejne inicjatywy społeczno-kulturowe. Określony kodeks postępowania, egalitarna formuła ruchu – te wszystkie elementy charakterystyczne dla Frontu
Wyzwolenia Zwierząt są, między innymi, widoczne w utworzonej
w 1992 roku przez Paczkowskiego i Marcina Kornaka Grupie Anty-Nazistowskiej (GAN) oraz założonej w 1998 roku przez Paczkowskiego i Błażeja Sobańskiego grupie Trzecia Fala Sztuka Ulica2.
2 Fragment z przygotowywanej do druku książki Piotra Zańko: Dariusz Paczkowski: animator totalny.

Nazwa tego niegdyś nieformalnego ruchu, skupiającego w szczytowym momencie popularności grafficiarzy z siedemnastu miast
w Polsce, nawiązuje do wspomnianej już tradycji sztuki ulicy zaangażowanej społecznie lat osiemdziesiątych: „Trzecia fala to powrót do zaangażowanego społecznie i politycznie graffiti, które
w błyskawiczny sposób komentuje realia naszego życia” („Graffiti
Zine” 1999, s. 2).

jakość. Przecież to naturalne, że niczym klamra łączyć nas może
obrona praw wszelakich, a kwestią współodczuwania i edukacji
jest to, jak szeroko o prawa te będziemy się upominać” (Ibidem).
Fundacja Klamra ma na koncie wiele proekologicznych, prospołecznych i antydyskryminacyjnych projektów, jak np. „To nie
krasnoludki palą śmieci”. „Aktywnie na Rzecz Tolerancji”, „Nazizmu Nigdy Więcej na Allegro” (http://klamra.org/projekty).

Choć graffiti szablonowe jest niewątpliwie znakiem rozpoznawczym lidera Trzeciej Fali, artysta stosuje także inne formy
kreacji. Wlepki, plakaty, kamienie z wykutymi nań symbolami
i buddyjskimi mantrami, „kramelki” oraz lustra z wydrapanym
przekazem to tylko niektóre obiekty umieszczane przez Paczkowskiego w przestrzeni miejskiej (http://3fala.art.pl).

W tym krótkim rysie historycznym widać zmianę charakteru
praktyk kulturowych Paczkowskiego. Wydaje się, że kategorią
centralną w pierwszych latach działalności artysty była kontestacja. Natomiast od momentu powstania Fundacji Klamra widzimy zwrot Paczkowskiego w kierunku działań animacyjnych.
Nie oznacza to oczywiście, że w działaniach animacyjnych
Paczkowskiego nie ma elementów buntu. Można postawić tezę,
że praktyki kulturowe (wizualne) Paczkowskiego przenikają
cztery elementy: buntu, odpowiedzialności, zabawy i animacji.

Prace artystów skupionych wokół Trzeciej Fali dotyczyły zazwyczaj
takich tematów jak: hegemonia kultury konsumpcyjnej, zagrożenia
płynące z zażywania narkotyków, ekologia, prawa zwierząt, pacyfizm, problem faszyzacji sfery publicznej, prawa człowieka.
Trzecia Fala uległa na przestrzeni kilkunastu lat przeobrażeniom i dzisiaj można ją postrzegać bardziej w kategoriach projektu artystyczno-społecznego, do którego zapraszane są różne
osobowości – artyści, działacze społeczni, a także uczestnicy
warsztatów, które Paczkowski prowadzi na terenie niemal całego kraju (http://3fala.art.pl/o-3fali).
Kolejnym istotnym przedsięwzięciem w dorobku Paczkowskiego jest powołana do życia przez niego, a także Karinę Paczkowską i Piotra Cykowskiego, w 2010 roku Fundacja Klamra. Celem tej inicjatywy jest łączenie różnych środowisk, organizacji
społecznych oraz wspólne działanie na rzecz praw człowieka,
zwierząt i otaczającego środowiska (http://klamra.org/o-fundacji). O filozofii działania fundacji piszą jej założyciele w następujący sposób: „Robimy swoje w zgodzie z sercem, a życie i ludzie
każdego dnia mogą nas zweryfikować. Wspieramy liczne organizacje naszymi pomysłami i potencjałem, by budować inną

Streetartowa Biblia Pauperum

Prace Dariusza Paczkowskiego wydają się pozbawione niuansów, zagadek, wieloznaczności, ale taki jest właśnie zamysł ich
autora, który stawia na prosty i czytelny przekaz. Na przykład
obraz „Posprzątaj po naziolach” przedstawia głowę, której górną część stanowi kubeł na śmieci i wystające z niego swastyki.
Z kolei mural „Ratujmy delfiny” ukazuje zabitego delfina. Natomiast w obrazie „Wolny Tybet” oko odbiorcy przykuwa postać
Dalajlamy na chmurce.
Część prac Paczkowskiego, kierowana jest do dzieci i ich rodziców. Przypominają one o wydawałoby się oczywistych sprawach, takich jak chociażby problem spalanie śmieci w piecach
przydomowych.
Paczkowski lubi działania, które niosą ze sobą wyzwanie. Malował między innymi z dziećmi chorymi na autyzm, osobami
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uzależnionymi, czy też seniorami. Do swoich akcji zapraszał
nawet osoby niewidome z którymi przyczepiał na budynkach
użyteczności publicznej w Warszawie, Poznaniu, Krakowie
i Bielsku-Białej tabliczki informacyjne napisane alfabetem Brajla (Jatkowska 2011).
Najważniejsze projekty zainicjowane przez Paczkowskiego jakie
powstały w ciągu ostatnich latach to ogólnopolskie trasy: „Graffiti dla Tybetu”, „Posprzątaj po naziolach”, „Kochasz dzieci nie
pal śmieci”, „Genetycznie Molestowane Organizmy”, „Białoruś
żegna Łukaszenkę”, czy „Zbudujmy drugą Japonię” (http://3fala.
art.pl/trasy). Wzięły w nich udział setki artystów, wolontariuszy
i działaczy organizacji pozarządowych.
Główną siłą jego praktyk kulturowych jest włączanie ludzi
w proces twórczy. Artysta niejako „wyrywa” ich z zastanej rzeczywistości, uczy kooperacji, pozwala choćby na moment zapomnieć o szarości życia. Uśmiech na twarzy, pojawienie się
błysku w oku odbiorcy mogą stanowić zalążek przyszłej zmiany
społecznej. Obrany przez Paczkowskiego styl pasuje do zadania, jakie przed sobą postawił – dotarcia z przekazem do jak
największej liczby odbiorców i skłonienie tychże do krytycznej
refleksji oraz – co wydaje się najistotniejsze – do podjęcia działania.
Graffiti jest dla Paczkowskiego magnesem przyciągającym ludzi,
pretekstem do współdziałania. Jeśli jakaś organizacja poprosi go
o wykonanie pracy zgadza się pod warunkiem, że jej przedstawiciele zaangażują się w proces twórczy. Efekt takiego działania
(np. mural, graffiti etc.) jest wówczas mocniejszy i bardziej autentyczny, gdyż współtworzą go ludzie, w sprawie których powstał. Ponadto, rezultat działania (wytwór kultury) nie jest dla
Paczkowskiego najważniejszy. Akcent w jego praktykach kulturowych położony jest na współdziałanie, pełen emocji i energii
kolektywny proces twórczy. Innymi słowy, kultura w działaniach wizualnych Paczkowskiego jest środkiem, narzędziem do
zawiązania się wspólnoty kulturowej, a nie celem samym w so-
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bie. Tym samym praktyki kulturowe Paczkowskiego zbieżne są
z ideą community arts, gdzie w sensie praktycznym „ostateczna
forma, jaką przyjmie współdziałanie artysty i społeczności, jest
nieodłączna od prowadzącego do niej procesu. Czas, w jakim
rodzi się projekt, ściśle wynika z kontekstu – w innym powstaje
projekt interwencyjny (zwykle musi być szybki, by być skuteczny), w innym działanie, które nie jest podporządkowane z góry
ustalonym efektom, ale dopiero wynika ze wspólnej pracy, dzielenia długotrwałych doświadczeń i sformułowania celów, które uwzględniają niepowtarzalność rodzącej się w tym procesie
społeczności” (Ptak 2008, s. 43).
Niektóre działania wizualne Paczkowskiego, a dokładnie prace
powstałe na początku działalności Trzeciej Fali można uznać
za formę prowokacji kulturowej (culture jamming), subwersywnej praktyki, głównie wizualnej, usytuowanej pomiędzy polem
sztuki a polem aktywizmu społecznego, polegającej na zakwestionowaniu treści komunikatu dominującego (np. pochodzącego z obszaru kultury konsumpcyjnej) przez bezpośrednią
ingerencję w ów przekaz lub stworzeniu komunikatu alternatywnego (Zańko 2012, s. 28).
Istotną rolę w praktykach wizualnych Paczkowskiego odgrywa
miejsce działania. Często owa przestrzeń jest związana z tematem przedsięwzięcia. Na przykład przed olimpiadą w Pekinie w 2008 roku, Paczkowski umieścił nieopodal Ambasady
Chińskiej w Warszawie, sugestywny billboard przedstawiający
trzech sportowców z przestrzelonymi głowami. Artysta chciał
w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na cierpienia ludzi
i więźniów z Chin oraz okupowanego przez to państwo Tybetu
(za: Na tych samych stadionach 2008). Według raportu Amnesty
International opublikowanego w 2013 roku, Chiny przodują
jako państwo, w którym wykonuje się najwięcej na świecie wyroków kary śmierci (Raport o karze śmierci w 2013 roku 2014).
Zdarza się że Paczkowski namaluje coś nielegalnie, ale zawsze
w takich wypadkach zastanawia się, czy więcej to przyniesie po-

żytku czy szkody. Tego typu działalność nazywa wandalizmem
oraz brakiem szacunku dla cudzej własności. Jego zdaniem
„na nielegalu, na adrenalinie tak naprawdę pokazuje się tylko
swoje zdolności surwiwalowe, nie artystyczne” (Dubrowska
2014).
Paczkowski niczym flaneur przechadza się ulicami miast i wyszukuje obraźliwe hasła, symbole, które usuwa na własny koszt
po uzyskaniu wcześniejszej zgody właścicieli budynków. Często
zdarza się, że do tych działań angażuje młodzież szkolną, a nawet urzędników. Tak było w przypadku akcji „Malarze Pokojowi”, podczas której Paczkowski wraz z grupą uczniów z Gimnazjum nr 2 w Wieprzu, a także z nauczycielami, strażakami
oraz przedstawicielami Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
zamalowywał na różnych obiektach nazistowskie hasła i symbole (http://klamra.org/wydarzenia/malarze-pokojowi).

ruchów neonazistowskich wydaje się jednym najważniejszych
tematów podejmowanych przez Paczkowskiego. Wątki te są widoczne praktycznie we wszystkich inicjatywach Paczkowskiego:
od zaangażowania w Grupę Anty-Nazistowską (GAN), przez
działalność w Trzeciej Fali, do praktyk animacyjnych w Fundacji
Klamra.
Dariusz Paczkowski określa się przede wszystkim jako społecznika dopiero w dalszej kolejności mówi o sobie jako artyście.
Tym samym uprzedza zarzuty płynące ze środowiska streatartowców, że jego prace nie zasługują na miano sztuki. Śledząc
jego informacje biograficzne oraz sposób, w jaki określa samego siebie, często napotykamy na odniesienia do jego dziadka,
Franciszka Sasanowskiego, który był malarzem (por. Paczkowski
2010 i 2011). Dorastanie w cieniu jego sztalug wydaje się istotnym elementem identyfikacji tożsamościowej Paczkowskiego.

Tego typu akcje przysporzyły Paczkowskiemu wielu wrogów
wśród sympatyków ruchów neonazistowskich. To między innymi dlatego artysta trafił na stronę neonazistowskiego portalu
Redwatch, słynącego z szerzenia pogardy do inności. Paczkowski został tam przedstawiony jako aktywista pro-cygański, który
aktywnie działa na rzecz „tolerancji”. Neonaziści opublikowali także zdjęcie Paczkowskiego i jego adres zamieszkania. Nie
oszczędzili również rodziny artysty, podając na stronie imiona
jego żony i niepełnoletnich dzieci (http://www.redwatch.info/
sites/slaskie.htm).

Choć Paczkowski bywa czasami nazywany „polskim Banksy’m”,
wyraźnie dystansuje się do tego słynnego brytyjskiego grafficiarza. W jednym z wywiadów prasowych stwierdził, że on
pracuje z organizacjami społecznymi, tworzy graffiti, murale
zaangażowane społecznie, w przeciwieństwie do Banksy’ego,
który to maluje fajne obrazki. Choć, jak przyznaje dalej, „nawet
jeśli to tylko ładne obrazki, mimo wszystko zmuszają ludzi do
myślenia, i to na całym świecie” (Gołębiowski 2012). Ponadto,
zdaniem Paczkowskiego, to właśnie Banksy’emu zawdzięczamy
tak duże zainteresowanie street artem. (Ibidem).

O tym, że Paczkowski naraził się neonazistom może również
świadczyć zdarzenie, które miało miejsce 13 grudnia 2014
roku w Żywcu. W momencie nagrywania filmu dokumentalnego o zniszczonym przez neonazistów muralu Paczkowskiego
przedstawiającym żywieckie mieszczki na tle tęczy, artysta został zaatakowany przez napastnika, który groził mu śmiercią,
wielokrotnie znieważał i naruszył jego nietykalność cielesną
(Homofobiczny atak na autora tęczowego muralu w Żywcu
2014). Sygnalizowanie opinii publicznej zagrożeń ze strony

Działalność Dariusza Paczkowskiego skierowana jest do „prostego człowieka”. Jest to sztuka dosłowna, kolorowa i wymowna.
Może być zrozumiana i zinterpretowana bez problemu przez
większość ludzi. Być może niektórzy artyści uliczni mogliby to
potraktować jako zarzut, jednakże stoimy na stanowisku, że właśnie w prostocie praktyk kulturowych Paczkowskiego tkwi ich
siła. W obecnych czasach sztuka, w tym także sztuka ulicy, aspiruje do przeobrażenia siebie samej w czystą oryginalną formę.
Paczkowski działa na przekór tym trendom, od lat konsekwentnie
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tworząc swoistą „streetartową Biblię Pauperum”. I choć nie wierzy do końca w możliwość zmiany świata społecznego „tu i teraz”,
to jak na buddystę przystało ma świadomość, że jego praktyki
kulturowe mogą ten świat uczynić lepszym w kolejnych wcieleniach. Działalność Paczkowskiego można zatem traktować w kategoriach nieustającego procesu edukacyjnego.
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Moja ściana: dekoracja czy
subwersja. O sztuce w mieście
rozmawiamy z artystami ulicy
Agnieszka Bułacik
Prawo do miasta jest czymś o wiele szerszym niż
prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów które
zawiera miasto: jest prawem do zmiany i wynajdywania miasta na nowo takim, jakim go pragniemy.
Jest też co więcej prawem bardziej kolektywnym niż
indywidualnym, ponieważ wynajdywanie miasta
na nowo w sposób nieunikniony zależy od sprawowania kolektywnej władzy nad procesami urbanizacji. Wolność do tworzenia i przekształcania samych
siebie i naszych miast jest, chcę to podkreślić, jednym
z najcenniejszych i jednocześnie najbardziej lekceważonych pośród praw człowieka.
David Harvey, Bunt miast
Imiona osób chcących pozostać anonimowymi zostały zamienione.
Stosunek do przestrzeni publicznej w naszym kraju jest conajmniej zastanawiający. Podział na moje/nie moje zamiast moje/
nasze, bądź odwrotnie zmienia się w zależności od nastroju
i kontekstu. Nie moje, jest wtedy kiedy mnie to nie obchodzi,
nie chce się angażować; nasze staje się jak mogę coś skrytykować, ocenić, wyrazić swój sprzeciw wobec czyichś działań.

Problemy z rozróżnieniem uczestnictwa w tworzeniu przestrzeni miejskiej, a jej dewastowaniu wciąż są ważko dyskutowane i poruszane w publicznej debacie, a przecież nielegalne
działania w przestrzeni miejskiej to nie tylko wybijanie szyb, ale
też nocne sadzenie kwiatów. Światowe media piszą jak postkomunistyczna szarzyzna odchodzi w przeszłość, ponieważ kraj
inwestuje w stadiony, lotniska i autostrady, tak jakby jedynie
strategie rządzących miały wpływ na kształtowanie się otaczającej nas rzeczywistości. De Certeau w „Wynaleźć codzienność”
wyłania podział na strategie stosowane przez instytucje oraz
taktyki1 stosowane przez jednostki w ich codziennym życiu.
Struktury władzy są „producentami przestrzeni”, ale to mieszkańcy są ich „konsumentami” aktywnie w niej funkcjonującymi,
mając na nią wpływ. Mieszkańcy również mają moc wytwarzania, konstruowania rzeczywistości2. To co ma nienamacalny
charakter w naszym spojrzeniu, staje się materialne w oczach
innego podmiotu. Podmiot wytwarza w swojej rzeczywistości
nową jakość. Nawiązując teorii de Certeau chciałabym przedstawić fragmenty rozmów z osobami malującymi w przestrzeni
miejskiej, często nienazywających siebie artystami, nie chcących
utożsamiać się ani ze sztuką, ani ze Street Artem. Jedno jest
pewne: wszyscy „wyrastają” z graffiti. W „Trespass. A history of
uncommissioned urban art” Carlo McCormick pisze że „nazwa
wywodzi się z łacińskiego zwrotu oznaczającego prosty, surowy rysunek lub inskrypcję szkicowaną na twardej powierzchni.
1 De Certeau omawia jako przykład strategii organizacje przestrzeni miasta:
plan miasta, oznakowanie, przepisy ruchu drogowego. Taktyką są natomiast sposoby poruszania się mieszkańców: skróty, tworzenie nowych tras.
Ciekawym nawiązaniem jest tu ruch tworzący strony internetowe dające
wskazówki jak dostać się z jednego punktu miasta w drugi bez zostania
zarejestrowanym przez kamerę.
2 W Polsce rozwijają się już ruchy związane z odzyskiwaniem przestrzeni miasta, jak np. Miasto jest nasze (http://miastojestnasze.org/), squot Od:zysk
czyli „samozarządzane centrum społeczno-polityczno-kulturalne” jak mówią twórcy (http://odzysk.org/2013-oswiadczenie/), chcący odzyska porzuconą i zapomnianą przestrzeń. Czy niedawna akcja mieszkańców Bytomia
którzy sami posprzątali swój dworzec, którego remont miasta odkłada już
od wielu lat. Mieszkańcy chcą wyraźnie zaznaczyć, że to oni bytują w tej
przestrzeni i chcą mieć na nią realny wpływ.
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Graffiti jest najstarszą formą niesankcjonowanej (normami formalnymi) formy artyzmu publicznego”3. Już w latach 30. francuski fotograf Brassai interesuje się graffiti jako formą niczym nie
pohamowanej ekspresji, dokumentuje to a teraz możemy oglądać
efekty jego pracy w formie albumu. McCormick zauważa też, że
nie dość że grafficiarze oddają swoją sztukę za darmo, to jeszcze
inni uznają to za wandalizm4. Podręcznikowe podziały na street
art i graffiti nie obrazują tego jak odnoszą się do tematu sami
twórcy. Czy ugrzeczniony bardziej medialny termin Street Art
zachęca twórców by poczuwać się jego częścią czy wręcz przeciwnie.

Street Art a Graffiti
To żart „słabego” w porządku ustalonym przez „silnego”, sztuka
robienia sztuczek w polu innego, fortele myśliwskie, manewrowe
i polimorficzne zmiany, dobre pomysły zarówno poetyckie, jak
i wojenne.
Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność
„Graffiti to są litery, malowanie liter. Zależy gdzie to napiszesz
i w jakim celu. Pokazywanie swojego imienia w jakikolwiek sposób. (…) Niektórzy stawiają na jakość, niektórzy na ilość. Staram
się stawiać na jedno i drugie: dużo w dobrej jakości. Najlepiej”.
Mówiący to chłopak malował już pociągi na prawie wszystkich
kontynentach. Oprócz Australii, bo nie mają tam interesujących dla niego pociągów, i oczywiście Antarktydy. Mocno różnicującą graffiti i Street Art kwestią jest podejście do legalności
swoich działań. „W zasadzie graffiti opiera się przede wszystkim
na literach i charakterach5. Jeśli coś jest grafficiarskie to to po
prostu widać i tyle. A graffiti samo w sobie jest nielegalne i jeśli
3 E. Seno, C. McCormick, M.S. Schiller, Trespass. A history of uncommisioned
Urban Art, Taschen 2010, s. 50.
4 Ibidem. s.10.
5 Charakterami w graffiti nazywane są postaci ludzkie, portrety.
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nazywasz siebie writerem to musisz robić nielegale” (Ceka100).
Osoby z którymi rozmawiałam zgodnie je rozdzielają. Graffiti
to hermetyczne środowisko, którego nie interesuje opinia ludzi
z zewnątrz. Piszesz żeby inni writerzy to zobaczyli, nie obchodzi
cie co pomyśli sąsiad czy sąsiadka. „Street Art jest dla ludzi postronnych, a graffiti jest dla grupy zamkniętej, można tak przyjąć.
Street Art jest według mnie łatwiejszy do ogarnięcia, jest robiony
pod ludzi (…)”.
„Dla mnie to jest ten dział (tj. Street Art), który oddzielam od graffiti na pewno. Graffiti nie należy do Street Artu. Uważam, że to
jest termin, który powstał dużo później. Na pewno wyrasta z niego w takim sensie, że są ludzie którzy robili graffiti, a później
się przenieśli i zaczęli robić inne. Są tacy którzy robią cały czas
i to i to. Jeśli idea to tak, ale jeśli nazywanie pewnego gatunku to
już nie. A tak mi się to zawsze kojarzy, z nazywaniem gatunku, że
to jest nazwa na mural, na szablon, działania instalacyjne.”„Street
Art jest słowem które wszyscy czają i na pewno jest stawiane
w opozycji do graffiti. To jest kolejne słowo które wpadło do
słownika i jest bardziej przychylne. I to też jest stworzone dla
ludzi którzy kompletnie się nie znają na fazie. Bo powiesz Street
Art i ktoś Ci odpowie »Aaa, kojarzę, Banksy!«” (Lump)
W środowisku krąży pewien abstrakcyjny żart: „Co jest najtrudniejszego w byciu streetartowcem? Powiedzieć swoim rodzicom że
jest się pedałem.” „To jest nazewnictwo, tylko i wyłącznie. Osobiście
tego nie lubię. Tak samo jak pojęcia artysty” mówi Lump. Mottem
jest: rób swoje. To szufladkowanie staje się ograniczające, zamykanie swoich działań w hasłach i definicjach nie wyczerpuje tematu,
problemów i obszarów działań ludzi, którzy malują. Ile osób tyle
opinii. Ta grupa daje każdemu to prawo: jeśli Ci się podoba, to jest
w porządku. Każdy ma swoją estetyka i działa wraz z nią, każdy ma
swoją intencję. Ceka100 dodaje że graffiti nie chodzi to żeby ten
system zniszczyć, lecz żeby mógł na nim bazować, pokazać, że system ma pewne wirusy, błędy, które funkcjonują w nim normalnie.
„Graffiti bazuje na danym systemie, a nie niszczy go. System sprawił że te środowiska mogą się rozwijać. A nowe sytuacje w których

trzeba się odnajdywać wpływają tylko na proges. Niema nic gorszego niż rutyna, to pierwszy krok do stracenia zajawki”(Ceka100).
„Street art podążył dwoma różnymi drogami. Pierwszą z nich
można określić mianem uładzonej (artystyczno-komercyjnej),
drugą – zbuntowanej (często utożsamianej z wandalizmem).
Zasługą tej pierwszej jest stopniowa rehabilitacja graffiti w powszechnej świadomości społecznej, jako formy wyrazu artystycznego. Ciemną stroną tej drugiej jest zaś działanie na granicy prawa. Aspekt ten łączy się z pytaniem, kto wydaje zgodę
na korzystanie z przestrzeni publicznej i gdzie leżą prawne granice tego korzystania?6” pisze Mat Maria Bieczyński w Arteonie
i nie sposób nie wdać się w polemikę z jego wypowiedzią. Te
dwie drogi, to w odczuciu osób działających w tym środowisku, są całkiem odrębne. Co więcej uważa się, że to Street Art
wyrasta z graffiti i staje się jego przyswajalną dla społeczeństwa
formą, starającą się przebrnąć przez opór instytucji legalizując
się w pewien sposób i chodząc na kompromisy z wymaganiami
władz. Idąc tropem myśli de Certeau taktyki jednostek zostają
przeformułowane w strategie władz, władze starają się przechwycić taktyki i je ułożyć, sformalizować. Ale jak pisze Kamila Kamińska nawiązując do Kidpele, „Ani dzieci ani dorośli
nie potrzebują pozwolenia od żadnych władz, żeby korzystać
z przestrzeni publicznej – miasto jest naszym placem zabaw!”7.

Miejsce/Otoczenie a reżimy skopiczne
chcesz być mistrzem klatki schodowej, sam wybierasz
ja pier*** takie podium, inna stawka jest teraz
Sokół
6 M.M. Bieczyński, Oswajanie sztuki ulicy, Arteon 2011, nr 7(135), s. 14.
7 K. Kamińska, Education discourses in city spaces, [w:] The city: A learning
experience, pod red. K. Kamińskiej i A. Szerląg, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2011, s. 15; fragment cytowanego wiersza pochodzi z Urban Recreation, Barsy Brothers, Kidpele.

Location is everything; context and content are ultimately
the most measurable difference between what is written
in the bathroom stall and… the Brooklyn Bridge.
Carlo McCormic, Trespass
Miejsce determinuje otoczenie, przechodniów, mieszkańców,
dzielnicę. Miejsce występuje w kontekście, jest łatwiejsze bądź
trudniejsze do zdobycia, pokazuje więc chwałę śmiałka, który
robi przy kamerach, albo w samym centrum miasta w biały dzień.
Miejsce w mieście jest ważne, reakcje otoczenia już mniej. Ekipy
klasycznych graficiarzy na pytanie „jakie znaczenie ma dla was to,
że ktoś na to patrzy” odpowiadają: „Żadne. To, że my to sami zobaczymy. W ogóle nikogo nie interesuje zdanie osoby spoza. Dlatego też nie lubię nawet teraz takich rozmów, bo wiem, że ktoś
z zewnątrz nie jest w stanie tego ogarnąć. I nigdy nie będzie, tu
się nie ma co oszukiwać, to nie jest hobby”. „To jest bardziej potrzeba ekspresji, która się wywodzi z tego, że samo graffiti to wąskie
środowisko, dedykowane tylko i wyłącznie dla ludzi ze środowiska,
nie szerszego. Bo graffiti na murze nie jest dla ciebie czy dla kogoś kto przechodzi, to jest sygnał dla kogoś kto mówi tym samym
językiem, na tej zasadzie” (Ceka100). Malujący widzi czy tag jest
dobry czy zły, czy został zrobiony w ciekawym miejscu i w ciekawej formie, ma wiele innych kategorii oceniania go niż ktoś kogo
zaliczyć możemy do kategorii zwykłego przechodnia. Niemniej
jednak McCormic zaznacza, że nawet w zakodowanym języku
graffiti, gdzie z założenia odbiorcami są członkowie należący do
tego samego środowiska, AUDIENCE IS EVERYTHING: odbiorcy
są wszystkim, jest to podstawowa potrzeba komunikacji8. Sposób
w jaki patrzymy na rzeczywistość nadaje jej znaczenie. Kategoria
biernego odbiorcy kultury odchodzi w niepamięć, a aktywny społecznie obywatel zajmuje jego miejsce. Refleksyjne podejście do
rzeczywistości oraz krytyczny jej odbiór stają się normą.
Rozwijający się nurt ilustracyjny, murale czy działania w mieście
są już przeznaczone dla oczu mieszkańców. Tworzące go osoby
8 E. Seno, C. McCormick, M.S. Schiller, Trespass…, op. cit., s. 16.
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mają zgoła odmienne podejście do tego co robią. Ich działania
są bardziej zaangażowane społecznie, nawet jeśli nie poruszają jedynie chwytliwych aktualnie problemów. „Mi zależy tylko
żeby on się zatrzymał. A czy on zareaguje wkurzeniem się czy
powie o ładne… co dla mnie jest najgorsza opcja, bo powie
o ładne, bo kolorowe9. Ja chcę być zadowolony ze swojej pracy.
Wiesz, nie chce niszczyć tej przestrzeni, mam jakieś tam swoje
ramy, których nie przekraczam” (Lump). W działaniach Lumpa wyraźnie widać grę z mieszkańcem, starania, żeby włączyć
jakiś zapalnik w jego głowie, wytrącić go z naturalnego rytmu.
Poprzez ingerowanie w przestrzeń miasta zawraca ludziom
głowę – może się zastanowią, może uśmiechną, może zdenerwują. Poprzez każdy akt swojej bezpłatnej sztuki lub patrząc
z innej perspektywy bezprawnego zajmowania przestrzeni, odbiera kawałek miasta, który mógłby zostać sprzedany reklamodawcom. Zastanawiającym jest dlaczego ktoś kto zapłaci, ma
prawo zarzucać nas bilbordami z nagimi kobiecymi ciałami,
czy Davidem Beckhamem w obcisłej bieliźnie i nikt nie zwraca uwagi na wartość przekazu. Zapłacone, wykupione, możesz
wieszać co ci się podoba. Okazuje się, że za pieniądze możesz
przekazywać całemu społeczeństwu, że jesteś warta naszego tuszu do rzęs oraz balsamu antycellulitowego, a dzięki kredytowi
spełnisz swoje marzenia i będziesz szczęśliwy. Twoja rodzina
również. Dzięki akcjom Lumpa i jemu podobnych „odbiorca
wie, że miasto żyje, a artysta nie może żyć bez tworzenia. Ostatecznie, jest to wspólny obraz świata i wiara w to, że małe akty
mogą wprowadzić zmianę, która będzie identyfikowana z tym
ruchem”10. Te małe akty to akty tworzące kulturę. Mieszkaniec
staje się czynnym wytwórcą kultury, nie jedynie jej biernym odbiorcą, jak definiowano go w przypadku odbiorcy kultury masowej, żywiącym się medialną papką. Grafficiarz, street artowiec,
czy jakkolwiek inaczej nazwana osoba ingerująca świadomie
9 Często komentowane akcje streetowe pt miasto robi sie bardziej kolorowe
ładniejsze klepanie po pleckach przez urzędników nie jest tym co ich jara.
Miasto oczekuje dekoracyjności zamiast działań poruszających kreatywne
myślenie. Chce żeby było „ładnie”.
10 E. Seno, C. McCormick, M.S. Schiller, Trespass…, op. cit., s. 11.
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w tkankę miejską, bez pytania o pozwolenia, jest twórcą społeczeństwa obywatelskiego, która jasno wyraża swoje potrzeby
i nie boi się być częścią miasta, mieć wpływ na jego kształt i obraz. W dobie dominacji kultury wizualnej wykorzystuje jej własną broń. Wraz z rozwojem technologii i nadejściem nowych
mediów obraz ugruntował swoją pozycję w kulturze, wkradając
się do wszelkich form przekazu. Sfera wizualna zaczęła mieć
kluczowe znaczenie. Otoczeni przez reklamy, bilbordy, telewizję, kolorowe magazyny, czasopisma, Internet czy Street Art jesteśmy konsumentami niezliczonej liczby obrazów, niezależnie
czy tego chcemy czy nie. Konsumpcja ta często tylko pozornie
ogranicza się do biernej obserwacji, bo obrazy nie są niewinne.
„Wszystkie te różnorodne technologie i przedstawienia wizualne proponują jakieś obrazy świata: oddają świat w kategoriach
wizualnych”11. Każde spojrzenie ma znaczenie, ponieważ to,
czym jesteśmy otoczeni znajduje się w kręgu naszej interpretacji, tworzy nasz obraz świata poprzez obrazy podsuwane nam
przez innych. Nasze spojrzenie nie tylko zmienia przedmiot
obserwowany, ale również nas jako obserwatorów. Rose mówi
o „ogromnej liczbie sposobów dzięki którym to, co wizualne
staje się częścią życia społecznego”12. Interesujący dla nas staje
się moment powstawania relacji między człowiekiem a obrazem, interakcji między nimi. Kultura oczywiście wykształciła
już swoiste sposoby patrzenia, podpowiada i automatyzuje wiele procesów decydując co i jak jest widziane, jak powinniśmy
widzieć, jak nam widzieć wolno bądź też nie, aż po czynienie
pewnych elementów widzialnymi lub niewidzialnymi (parafrazując Hala Fostera ze wstępu do Vision and Visuality). W nazewnictwie wprowadzonym przez Mieke Bal nazwane to zostało reżimem skopicznym, będącym formą kontroli opierającej
się na widzialności. Odnosi się to do dyskursu wiedza-władza
zapoczątkowanego przez Michaela Foulcault’a, postulującego
spojrzenie jako narzędzie sprawowania władzy13, a wiedzę jako
11 G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, PWN, Warszawa 2010, s. 20.
12 Ibidem, s. 22.
13 M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa
2009, s.39.

tę, która „kieruje i zabarwia spojrzenie, czyniąc widzialnymi te
aspekty przedmiotów, które inaczej pozostałyby niewidzialne”14.
Wizualność czy reżimy skopiczne, chcąc sprawować władzę,
roszczą sobie prawo do prawdy, skrzętnie ukrywając niewygodne elementy, czyli czyniąc je niewidzialnymi. Doskonałym tego
przykładem jest dyskurs feministyczny podejmujący problem
wizualności kobiety i mężczyzny, w którym na kobietę się patrzy a mężczyzna jest właścicielem spojrzenia (“kobieta jako
obraz, mężczyzna jako władca spojrzenia”)15.

Współpraca z miastem
Miasta coraz chętniej wspierają street art, oddając ściany pod
murale, ale zamiast subwersji oczekują dekoracji.
A. Nawrot, Arteon
Na jakiekolwiek pytanie o współpracę z miastem, odpowiedzi
były jednoznaczne: nie potrzebuję współpracy z władzami, nie
interesuje mnie ona, współpraca z miastem jest zaprzeczeniem.
Graffiti, które u swoich początków był wyrazem buntu i oporu
wobec porządku publicznego kojarzonego z opresją16, nie chce
zostać ugładzone. Współpraca z miastem, na którego tkance
wyrastało samoistnie, wydaje się być opozycją do pierwotnych
działań. Jednak w systemie kapitalistycznym sztuka formuje
się pod dyktando rynku. Dzięki temu właśnie powstał Street
Art, doskonale się sprzedający pomimo swych partyzanckich korzeni i dzięki temu sztuka ulicy stała się produktem do
14 M. Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, [w:] Artium
Quaestiones nr XVII, red. P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2006, s. 306.
15 Problem ten doskonale ujmuje Laura Mulvey w artykule Visual Pleasure and
Narrative Cinema, „Screen” 1975, nr 16.3, s. 6-18. Wcześniej poruszany był
już u Bergera w Sposobach widzenia: „Upraszczając, można by powiedzieć:
mężczyźni działają, a kobiety objawiają się. Mężczyźni patrzą na kobiety.
Kobiety patrzą na siebie, będąc przedmiotem oglądu”, s. 47.
16 M.M. Bieczyński, op. cit., s.15.

sprzedaży, reklamy, eksportu, przyciągającym turystów. Anna
Nawrot w swoim artykule17 porusza kwestie tego z jaką łatwością street art sprzedaje się w reklamie. Artyści mówią o kompromisie, zleceniach dzięki którym mogą się utrzymać (Zbiok,
Sepe i Gregor podczas festiwalu w Łodzi), choć jeszcze kilka lat
temu uciekali przed policją. Ta partyzantka podjazdowa, będąca
trzonem street artu zostaje zastąpiona przyjemną i lukratywna współpracą z dużymi markami czy władzami. „Współpraca
z interesami korporacji i magistratów miejskich grozi zmianą
street artu w kocia na miękkiej poduszce, który chowa pazurki
i przyjemnie mruczy”18, obawia się w swoim tekście Nawrot,
a przecież nie o to chodzi. „Nie potrzebuję współpracy z władzami miasta. Nie chcę i nie potrzebuję. Wydaje mi się, że to
jest taka droga, której nie chciałbym przechodzić. W sensie tego
całego procesu: koncepcyjnego, formalności które na pewno
by się tam znalazły… (…) Natomiast myślę, że ta nielegalna
współpraca z miastem jest jak najbardziej wskazana, żeby była
cały czas. Dialog miastem jest cały czas, tylko nieakceptowany
przez niektóre strony”, słyszę. „Uważam, że prace które zrobiłem
we współpracy z miastem są mniej interesujące, niż coś, co robię gdzieś indziej. Na pewno. Ze względu właśnie na jakieś tam
ograniczenia, to, że jednak to jest takie ‘grzeczne malowanie’”.
Podobno najtrudniej współpracuje się ze wspólnotą mieszkaniową. Dwadzieścia osób a każdy ma odmienne zdanie. Często
również jest tak, że podstawowe potrzeby mieszkańców, jak np.
ocieplenie budynku, są niezaspokojone, więc nie chcą rozmawiać o malowaniu ścian. I mimo że w ciągu najbliższych lat
pewnym jest, że budynek nie zostanie ocieplony, a w tym czasie
ściana zamiast straszyć, mogłaby coś wnieść do otoczenia, to
część mieszkańców się na to nie zgodzi.
Chcę rozwinąć wcześniej postawioną hipotezę przechwycenia
przez władzę taktyk jednostek i tworzenia z nich strategii działa17 A. Nawrot, Łódzkie…, op. cit., s. 23.
18 Ibidem.
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nia. Ogranicza to poziom zagrożenia ze strony społeczeństwa, lecz
jednocześnie ogranicza jego prawa. Jak przytaczałam na wstępie,
wolność człowieka do użytkowania, tworzenia i przekształcania
samych siebie i naszych miast jest najczęściej łamanym prawem
człowieka. Władza wykorzystuje dominację ekonomiczną
i możliwość finansowania takich działań, a nie są one tanie. Malowanie ściany wiąże się z wydatkiem na farby, często podnośniki bądź rusztowania. Nawet jeśli uda się dostać pozwolenie
na ogromną ścianę od spółdzielni czy prywatnego właściciela,
nie będzie on finansował całego projektu. Stąd odpowiedzi
typu: „jeśli są z tego farby to spoko”. „Jak robimy dużą skalę
nie jest fajnie wyrzucić szóstkę z własnej kieszeni żeby sobie to
zrobić. Więc zaczynasz kombinować jak robić. Wyobraź sobie,
że połowę projektów mogłabyś sobie sfinansować, skądkolwiek
z jakiejś tam innej studzienki”. Dla mnie brzmi przekonująco.
„Raczej nie, bardzo sobie cenie to hobby jako pasje która nie jest
niczym ograniczona. Nikt mi nie mówi, nic nie narzuca, robię to
kiedy chce, mogę sobie dwa miesiące nie robić potem mogę robić codziennie przez pół roku. To tylko i wyłącznie moja sprawa.
A jak z kimś współpracujesz, to ci coś narzuca. A wtedy to psuje
dla mnie cala ta zabawę. Jeśli chodzi o mnie to nie o to chodzi”.
Zauważa respondent chcący pozostać anonimowy. Mówi, że
współpraca z miastem byłabym „kurwieniem się”. Część artystów
wraża obawę, że woli nie żyć ze swojej sztuki, bo mógłby zacząć
tworzyć pod publikę, robić to co się sprzedaje, nie to co czuje
i chce robić. Często rozgraniczana jest działalność komercyjna
i artystyczna. Nie jest to łatwe, ponieważ tworzy coś na kształt
schizofrenii. Lump się śmieje, że nie jest ani grafficiarzem, bo nie
robi liter, ani street artowcem, bo wciąż robi nielegale. Rozdarta
tożsamość, a może brak potrzeby definiowania siebie. Robi swoje
i dobrze się z tym czuje. Jeśli ktoś chce go wrzucać do jakiejś szufladki, proszę bardzo – i tak niewiele go to obchodzi. „Ja nie dążę
do tego żeby współpracować z miastem. Ja największą fazę mam
z tego, jak z nim nie współpracuję. (…) I wiesz, o wiele bardziej
jarają mnie projekty które robię sobie… malujemy co chcemy,
dziękujemy, do widzenia”. Współpraca z miastem to „sucha pa-
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pierologia przy której siedzisz i ja mam wrażenie ze tracę czas.
Majac poczucie ze i tak gówno z tego wyjdzie. Jeśli coś wychodzi to fajnie, tylko ze u mnie zajawka zaczyna sie wtedy kiedy ja
wchodzę na rusztowanie albo wysięgnik i robię”.
Chciałabym opisać tu ciekawą sytuację, która miała miejsce
w działaniach Lumpa w Szczecinie, będąca ciekawym przykładem tego, jak działania subwersyjne mogą zostać zaadaptowane
przez władzę jako własne, zmieniając przy tym swoje znaczenie.
Pewnego wieczoru ekipa młodych ludzi obwija pomnik zwrotniczego przy szczecińskim Dworcu PKP czarną folią i odbija
na nim szablon PKP. Akcja odbyła się wieczorem, zostaje udokumentowana19, jest nieinwazyjna, nie ma żadnych zniszczeń.
Pomimo przekonania, że następnego dnia zwrotniczy będzie już
„rozwinięty”, okazało się, że nie dość, że nie jest to po dworcu
kręci się ekipa filmowa, realizująca dokument o bezdomnych.
Na prowokacyjne pytanie dlaczego pomnik jest zawinięty, jeden
z członków odpowiada głęboko przekonany, że przecież remontują mur oporowy od dworca i to wszystko dlatego. (Wieczorem nie było już robotników, więc ekipa nie zdała sobie z tego
sprawy.) Jeszcze tego samego dnia na stronie internetowej Gazety Wyborczej ukazał się artykuł20 opisujący „jak to wspaniałomyślni robotnicy zawinęli kolejarza w czarna folie, żeby mu
się krzywda nie stała”. W wypowiedzi dla telewizji przedstawicielka prasowa PKP również podkreśliła że w trosce o stan
pomnika został on ochroniony przed szkodliwym wpływem remontu. Przez kolejne trzy tygodnie pomnik nadał stał zawinięty,
a po ukończonym remoncie został wypiaskowany (nie wiadomo czy było to w planach od początku, niemniej jednak wydaje
się być to dość wątpliwe). Impulsem całej akcji i jej motywem
była niedawna katastrofa pociągowa: po czołowym zderzeniu
pociągów, skazany został zwrotniczy ze Szczecina za niewywiązanie się ze swoich obowiązków (po pewnym czasie został unie19 http://www.youtube.com/watch?v=a-5awVYQBeM.
20 http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,87120,11315080,Kolejarz_w_czarnym_
worku__Remontuja_mur.html.

winniony). Jednak całym sednem historii okazała się być informacja, że tydzień przed całą akcją zmarł Chachulski, czyli autor
pomnika zwrotniczego, jak również drugiego bardzo znanego
pomnika w mieście: marynarza na pl. Grunwaldzkim. Władze
nie chcąc przyznać się do braku wiedzy na temat działań na terenie PKP przyjęły na siebie konsekwencje całej akcji, spłycając
jej znaczenie i stawiając siebie w roli inicjatorów i działających.

Festiwale i legalne ściany
Dla niektórych ludzi wkraczanie na prywatną posesję i malowanie może wydawać się trochę nierozważne, ale w rzeczywistości 30 cm2 twojego mózgu jest codziennie przekraczane
przez ekipy ekspertów marketingowych.
Banksy, Trespass
Festiwal jest jedną z form instytucjonalizacji sztuki ulicy. Opór
instytucji pokonywany jest dzięki wytrwałej działalności trzeciego sektora, zajmującego się całym niewygodnym procederem
dostępu do ścian, pozwolenia na malowanie, organizowania
wysięgników bądź rusztowań, pozyskiwaniu środków na farby
i materiały, itd. Żeby ułatwić artystom współpracę z miastem
i zachęcić ich do tego w Polsce również powstały już instytucje
takie jak fundacja Urban Forms, czy Stowarzyszenie Inner Art
organizator festiwalu Outer Spaces w Poznaniu, które wyręczają artystów w męczącym procesie podejmowania kolaboracji
z miastem. Organizowanie stosów pozwoleń i dokumentów
zabiera czas i energię, i jest wręcz niedorzecznie złożony 21,
podczas gdy dla tworzącego największą radością jest moment
21 „Kiedy chciałyśmy ostatnio namalować klasy kredą na asfalcie na jednym
z podwórek, okazało się, że potrzebujemy pozwolenia nie tylko dozorcy i zarządcy budynku, ale również administracji. Nawet nasze zapewnienia, że po
zabawie wszystko zmyjemy nie wystarczyły” mówią dziewczyny z Gram nie
sam, źródło: http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,107881,15066189,Zeby_namalowac_kreda_klasy_na_asfalcie_potrzeba_zgody___.html.

kiedy jest już przy ścianie, w działaniu. „Współpraca z władzami miasta poprzez festiwal to inna sprawa. Lżejsza dla artysty
(nie lubię tego określenia). Wtedy jest już przetarta ścieżka, nie
bierzesz odpowiedzialności za załatwianie ton papieru i walkę
z biurokracją. Wszystko masz zorganizowane: podnośniki, farby, jedziesz i robisz. Oczywiście musisz przedstawić zarys lub
konkretny projekt”, mówi Ceka100. Lump zauważa, że w ten
sposób bezpośrednio „nie współpracujesz z miastem – fundacja
współpracuje z miastem, a ty współpracujesz z fundacja, która
Cię zaprasza”. Zanim rozpocznie się festiwal trzeba przedstawić
wstępny projekt, ale później wciąż ma się dużą swobodę w realizacji swojej pracy. Twórcy są obdarzeni zaufaniem, a o to chyba
chodzi. Bez pytania o pozwolenie, bez konsultowania każdego
elementu. Wcześniejsze realizacje autorów są organizatorom
znane, więc wiedzą czego mniej więcej mogą się spodziewać
i w jakim nurcie czy stylu dany twórca działa. Festiwale są rożne
i mają różne podejście do tematu. Outer Spaces zostało zarzucone „robienie Hollywoodu”, czyli zapraszanie samych gwiazd,
żeby przysporzyć festiwalowi popularności. Już w pierwszej
edycji festiwalu malowały same gwiazdy: Blu, Eros, Kenor, Remed i Sam 3. A przecież street artowy świat jest dużo szerszy
i mamy mnóstwo świetnych twórców na własnym podwórku.
Festiwale Street Artowe, Graffiti Jamy, akcje Muralowe umożliwiają twórcom legalne działanie w przestrzeni miejskiej, jednak w ten sposób mogą oni funkcjonować jedynie na zasadach
i warunkach miasta. Czasami elementem współpracy jest podpisanie klauzuli że nie można namalować nic łączącego się z politycznym czy religijnym aspektem, w ten sposób organizacje
zabezpieczają się przed ewentualnymi konsekwencjami ze strony władz, które stale nadzorują ich działania. „Pozbawioną
własnego miejsca i wizji całości, ślepą, a zarazem przenikliwą,
jak w bezpośrednim starciu, oraz sterowana przez przypadek
taktykę charakteryzuje nieobecność władzy, strategia natomiast zawsze opiera się na założeniu istnienia jakiejś władzy”22.
22 M. de Certeau, op. cit., s. 38.
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Odnoszące się głównie do miejsc strategie chcą zagospodarować przestrzeń, podczas gdy związane z czasem taktyki chcą
wykorzystać moment. Dlatego też twórcy nie chcą porzucać
swojej działalności własnej, dlatego powtarzają, że współpraca
z miastem nie jest tym czego szukają, bo ogranicza ich wolność,
chce wstawić ich w pewne ramy, a na „oddanie” ściany przyjdą
urzędnicy, poklepią po pleckach i powiedzą, że bardzo ładne.
Widzę tu podstawowy brak zrozumienia, rozbieżność celów
mimo zbliżonej formy działania, pakowanie street artu w ramy
kapitalizmu i dominacji ekonomicznej.
Kolejnym rozwiązaniem szanującym artystów i będącym zgodnym z prawem jest udostępnianie przestrzeni miasta: wskazanie
obszaru w którym grafficiarze, street artowcy czy inne osoby
malujące mogą działać. We Wrocławiu było takie miejsce przy
ulicy Długiej, jednak jego czasy świetności dawno się skończyły
i aktualnie jest bardziej cmentarzyskiem wrzut. Niemniej jednak
bardzo atrakcyjna przestrzeń Placu Społecznego, która już raz
została pomalowana, aktualnie pozostaje bez życia. Pozwolenie na malowanie było tylko na czas pierwszego Graffiti Non
Stop. „Im więcej legalnych ścian tym prężniej scena zaczyna
się rozwijać” mówi Ceka100 za przykład podając Wiedeń i tamtejszy hall of fame w centrum miasta, w pobliżu metra. Działa
to na prostej zasadzie, zostaje najlepszy. Dobrego obrazka tak
szybko nikt nie zamaluje, jak jest słaby zniknie natychmiast.
Na takie działania zdobyło się jakiś czas temu miasto Poznań
oddając w ręce „wandali” wiadukty kolejowe w pobliżu ulicy
Hetmańskiej.
„Natomiast myślę, że ta nielegalna współpraca z miastem jest
jak najbardziej wskazana, żeby była cały czas. Dialog z miastem
jest cały czas, tylko nieakceptowany przez niektóre strony.” Cała
gra zaczyna się w momencie w którym robisz to po swojemu,
kiedy dajesz sobie wolność do powiedzenia tego co naprawdę
chcesz powiedzieć, zrealizowania swoich własnych pomysłów.
Każdy ma swoje interesy które wydają się być sprzeczne z interesami drugiej strony. Bez mediatora ich zaspokojenie może
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być trudne. Dlatego jest to świetny obszar działania dla trzeciego sektora który pośrednicząc może zadbać możliwie najlepiej
o interesy obu stron i jak to wciąż robi wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Szukając przyczyny zmian wydaje się, że system kapitalistyczny przekupią artystów, którzy z nocnych rebeliantów w kapturach, zmieniają się w grafików z grubymi brzuszkami siedzącymi przed korporacyjnymi komputerami. Część nie oddaje
młodzieńczych ideałów i jasno mówi, że gdyby dostawali za to
pieniądze byłoby to jednoznaczne ze sprzedawaniem się. Najbardziej radykalni grafficiarze w życiu codziennym zajmują „normalne” poważne stanowiska, pracują w wieżowcach
w Warszawie a malują berlińskie metra na pełnym nielegalu.
Za główne ograniczenie uważane jest finansowe. Wynika z tego,
że współpraca z miastem może polegać na pokrywaniu kosztów
działania twórców. Zasobni przedsiębiorcy wykupują przestrzenie reklamowe i zgodnie z prawem mogą umieszczać na nich
wszelkie treści reklamowe; zasypują sloganami nie czekając
na odpowiedź. Nielegalne wieszanie materiałów reklamowych
okazuje się natomiast bezkarne23. Nasza mózg dziennie przyswaja ogromną wielkość danych wpływających na nasz sposób
myślenia, komunikowania się, odbierania rzeczywistości i jedynym argumentem jest to, że za to płacą. Jako społeczeństwu
przysługuje nam prawo do wpływania na to jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość, bo to ona nas kształtuje. „Pytanie o to,
jakiego rodzaju miasta chcemy, nie może być oddzielone od
pytania o to, jakimi chcemy być ludźmi, jakiego rodzaju stosunków społecznych poszukujemy, jakie relacje z przyrodą sobie
cenimy, jakiego stylu życia pragniemy i jakie wartości estetyczne pielęgnujemy”24. Władza nie wydaje się być zainteresowana
realnymi potrzebami społeczeństwa.

23 http://wyborcza.pl/1,75248,15083522,Zrywal_nielegalne_reklamy__
kara_300_zl.html.
24 D. Harvey, Bunt miast, Fundacja Bęc Zmiana 2012, s. 22.

Upiększanie miasta czy subwersja

McCormick pisze, że artyści ulicy wierzą że dodają coś do miasta, tworzą energię, która poprawia zniszczone budynki, do tego
momentu zgadzam się z jego wypowiedzią, lecz niekoniecznie
chodzi im o upiększanie miasta. Kategoria piękna bądź „ładności” jest dużo dalej, nie jest aż tak istotna. Jest to potrzeba ekspresji wychodząca z wnętrza, odpowiedz na dostrzeżenie braku
w przestrzeni miejskiej. „Patrze na jakąś przestrzeń i widzę, że
czegoś mi brakuje, więc to robię”. „Podoba nam się w graffiti to,
że nie robimy tego po coś, tylko po prostu, bo chcemy to robić
ze swoboda do wszystkiego. Idziesz do pracy to pracujesz żeby
zarobić pieniądze Robisz to żeby się komuś przypodobać”.
„Kumpel miał na swojej stronie motto typu: nie robimy graffiti po to żeby komuś się to podobało, nie po to żeby ktoś powiedział, że miasto się robi bardziej kolorowe. Jak nie robisz
tego to tego nie zrozumiesz.” Słyszę i zastanawiam się czy pakowanie street artu i graffiti w naukowe ramy nie staje się zabiegiem opresyjnym. Bal wspomaga się pojęciem „ramowania”
(framing) żeby zacieśnić nieograniczoną interpretację. Rama,
którą staje się dla nas społeczny i kulturowy kontekst, jest tym
co w tym projekcie interesuje nas szczególnie, lecz i ona podlega zmianom. Artyści zwracają uwagę na niewyedukowane
społeczeństwo traktujące graffiti jako wandalizm, a zmiana
sposobu myślenia o tym problemie to kwestia wielu lat. Na ten
moment dużym krokiem do przodu byłoby stworzenie przestrzeni,w której osoby mające taką potrzebę o energia, mogłyby
dać jej upust w formie ekspresji twórczej w przestrzeni miasta.

Społeczny wymiar street artu
Anna Kucharska,
Kamila Kamińska
Możesz wygrać wyścig szczurów,
ale nadal będziesz szczurem.
Wyścig ludzi to bardzo niesprawiedliwe i głupie
zawody. Wielu biegaczy nie dostało nawet
przyzwoitych adidasów ani wody zdatnej do picia.
Niektórzy mają mega fory na starcie,
na trasie mają do dyspozycji wszelką pomoc,
a do tego sędziowie trzymają ich stronę.
Nie ma w tym nic dziwnego, że wielu ludzi
dało sobie spokój z udziałem w tych zawodach,
zasiadło na trybunach, wpieprza śmieciowe żarcie
i wykrzykuje obelgi.
To, czego nam trzeba w tym wyścigu, to znacznie
więcej streakers
Banksy
Nasze miasto wygrało Europejską Stolicę Kultury 2016 projektem: „Wrocław przeciwko wykluczeniom z kultury”. Brawo!
Mamy w końcu rewitalizację Nadodrza, Dzielnicę Czterech
Świątyń…mamy Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświato-
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we, cztery szkoły prowadzone przez mniejszości wyznaniowe,
mamy nawet paru czarnoskórych studentów i matki z dziećmi
o azjatyckich rysach w Parku Południowym. Brawo! wspaniale….
Kibicowałyśmy, cieszyłyśmy się, osobiście nie brałyśmy udziału
w walce o tytuł, ale od kilku lat zajmujemy się tą problematyką
naukowo, społecznie i prywatnie.
Street art jako najbardziej demokratyczna, bezpłatna dla odbiorców forma sztuki, wpisująca się w ideały agory, wykorzystująca potencjał tkwiący w przestrzeni publicznej równocześnie
pojawia się przeważnie w tzw obszarach defaworyzowanych,
na uboczu, na marginesie szeroko pojmowanego centrum,
na murach, w zaułkach, przy torach tramwajowych, wiaduktach, lub na ścianach budynków komunalnych, które nieremontowane niszczeją, zaś miasto nierzadko w ten sposób próbuje
zakryć nieogrzaną elewację dziełem sztuki. We Wrocławiu najwięcej murali powstało w dzielnicy Nadodrze, która poddana
została rewitalizacji ze środków unijnych, głównie dzięki temu,
że wykazano wyjątkowo wysokie wskaźniki bezrobocia, przestępczości, niskiej przedsiębiorczości itp.
Pytania o relację sztuki i biedy, pogranicza kultury i walki
o chleb zrodziły się we mnie (Kamila Kamińska) właśnie podczas badań w przestrzeni Nadodrza. Spacerując po ulicach mogłam poczuć się nie tyle jak Baudrillerowski Flaneur co jak gość
galerii Tate Modern. Otaczały mnie secesyjne budynki z malowniczo obsypującym się tynkiem, w którego fakturę wdzierały
się dzieła twórców street artu, zaś nowo remontowane elewacje
kamienic już kolejnego dnia były tagowane przez writerów ku
zgrozie mieszkańców, którzy zadłużyli się na 30 lat, aby mieć
wymagany wkład własny w ten remont, zaś granty unijne wymuszają tzw zasadę trwałości, wedle której wyremontowany
budynek powinien pozostać w swej nienaruszonej formie co
najmniej przez 5 lat. Wiele światła w moje rozważania wniosła spontaniczna wypowiedź lidera Centrum Reanimacji Kultury, kiedy to w trakcie debaty Hubert przyznał, iż partycypacja w sztuce alternatywnej wymaga przygotowania, że jest to

sztuka elitarna, dla klasy średniej. Dla kogo jest ta sztuka? Jaki
jest jej społeczny wymiar? Czy mieszkańcy cieszą się z widoku
na powyginane konwulsyjnie ciała w interpretacji ZBIOKA?
Czy kolejny mural podnosi wartość nieruchomości jak się to
działo w Bristolu ze ścianami zrobionymi przez Banksiego? Czy
wszechobecne w dzielnicy tagi potwierdzają jej „patologiczną,
przestępczą gębę”….Czy prawdą jest to co głosił plakat wyprodukowany przez lewicowych radykałów: „Nadodrze ma się dobrze, nie potrzebujemy tu finansowych oligarchów”…czy napis
sprayem, który utrzymywał się przez przeszło pół roku: „Klasa
średnia poszuka sensu na Nadodrzu, plebs nie szuka plebs tylko
ciupcia i chleje” miał swój (domniemany przeze mnie) autoironiczny charakter czy jednak obrażał mieszkańców dzielnicy?
Jakie są relacje między sztuką i biedą? Czy prawdziwą jest teoria
wybitej szyby, czy polityka Giulianiego w Nowym Jorku powinna być bezkrytycznie implementowana na gruncie polskim?
Teoria wybitej szyby (ang. Broken Windows Theory) została
sformułowana w latach 80. XX wieku przez Jamesa Q. Wilsona i George’a L. Kellinga, dwóch amerykańskich profesorów
zajmujących się zjawiskiem przestępczości 1. Twórca teorii,
James Q. Wilson, był w tym czasie doradcą Ronalda Reagana
w kwestiach polityki społecznej związanej z przestępczością,
angażował się też w prace różnych komisji związanych z kryminologią i prewencją przestępstw2. Jest to jedna z częściej wykorzystywanych teorii, zwłaszcza w dyskursie medialnym, uznana przez wielu socjologów oraz przez środowisko praktyków
zajmujących się bezpieczeństwem (straż miejska, policja etc),
przywoływana w różnego rodzaju opracowaniach naukowych
jako aksjomat.
Wybita, nie naprawiana przez nikogo szyba jest symbolem zobojętnienia społeczeństwa na drobne przestępstwa, co, według
1 Pierwsza publikacja w „The Atlantic Monthly” w 1982 roku, J. Wilson,
G. Kelling, Broken Windows. The Police and Neighbourhood Safety.
2 „Prokuratura i prawo” 2006, nr 12, s. 177.

autorów teorii prowadzić ma do wybijania kolejnych szyb, poczucia bezkarności u przestępców i zastraszenia społeczeństwa.
Brak zainteresowania wobec drobnego przestępstwa, brak reakcji otoczenia społecznego świadczyć ma o tym, że nikomu nie
zależy, nikt się nie troszczy, a ostatecznie, że nie istnieje żadna
zewnętrzna kontrola. Skutkiem takiej sytuacji jest uciekanie
mieszkańców z miast, upadek sektora usług i handlu oraz ubożenie społeczności lokalnych3.
Autorzy tej teorii poważnie traktują spiralę, z jaką nakręca
się przestępczość, poczynając od niewielkich wykroczeń do
degeneracji całego sąsiedztwa. Porównują też zapobieganie rosnącej przestępczości i społecznym stratom z tym związanym,
do zdrowego stylu życia, zmniejszającego ryzyko choroby4.
W wymiarze praktycznym teoria znalazła zastosowanie przy
prewencji przestępczości poprzez ostre sankcje niewielkich
przewinień oraz szybkość reagowania odpowiednich służb.
Istotną kwestią jest realność kary i jej pewność. Zgodnie z tą
koncepcją drastyczne reakcje otoczenia czy też służb publicznych, nawet w sytuacji niewielkich wykroczeń, mają zapobiegać rozszerzeniu zjawiska na przestępstwa takie jak kradzieże,
gwałty, morderstwa. W ten sposób uzasadniane są grzywny
za śmiecenie w miejscach publicznych, czy inne wykroczenia,
takie jak spożywanie alkoholu i oddawanie moczu w miejscach
publicznych, graffiti, wandalizm, żebractwo, włóczęgostwo, jazda po spożyciu alkoholu5. Cytując współautora teorii, Jamesa
Q. Wilsona: „Im wyższa jest surowość kary, tym mniejsza przestępczość”6.
Teoria wybitej szyby stała się niezwykle popularna dzięki jej
praktycznej aplikacji, którą była polityka „zero tolerancji” wpro3 Ibidem.
4 J. Wilson, G. Kelling, Broken Windows. The Police and Neighbourhood Safety,
„The Atlantic Monthly” 1982.
5 J. Marshall, Zero Tolerance Policing, „Issue” 1999, nr 9, s. 2-3.
6 „Prokuratura i prawo” 2006, nr 12, s. 178.
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wadzona w latach 90. XX wieku w Nowym Jorku przez jego
burmistrza Rudolpha Giulianiego7. W 1994 roku Komisarzem
Policji w Nowym Jorku został William Bratton, który wspólnie
z burmistrzem Giulianim wprowadzał politykę „zero tolerancji”
łącząc ją z restrukturyzacją New York City Police Department
(NYCPD) oraz zmianami kadrowymi, zwłaszcza na kierowniczych stanowiskach8. Ciekawe jest, że sam Bratton uważał termin „zero tolerancji” za nieadekwatny wobec złożoności pracy
policji i realiów tego, co możliwe jest do osiągnięcia9. Faktem
jest, że wskaźnik przestępczości w ciągu czterech lat ich działań
spadł o 37%10, tym samym trudno podważyć związek polityki
„zero tolerancji” z drastycznym spadkiem przestępczości w Nowym Jorku. Jednak w przypadku innych miast, gdzie podejmowano próby wprowadzenia tej polityki wyraźnie widoczne jest,
że był to tylko jeden z czynników11.
Mimo to koncepcja „zero tolerancji” zyskała dużą popularność
na całym świecie. Najwyższe wskaźniki przestępczości wiążą
się z wielkimi miastami, co twórcy teorii wyjaśniają skupieniem
dużej ilości dóbr materialnych oraz miejscem zetknięcia grup
zróżnicowanych pod względem etnicznym i religijnym12.
Nazwa: „zero tolerancji” nie do końca została sprecyzowana,
jeśli chodzi o jej rozumienie i bywa używana w różnych kontekstach. Genetycznie można odnosić ją do polityki Giulianiego
w Nowym Jorku, ale bywa też rozumiana jako ogólne traktowanie przestępstw z surowością (bez precyzowania, co dokładnie
miałoby to oznaczać), ścisłe, nie uznaniowe wprowadzenie prawa oraz akcje policji przeciwko drobnym wykroczeniom i nie7 J.A. Greene, Zero Tolerance: A Case Study of Police Policies and Practices in
New York City, „Crime & Delinquency” 1999, Vol. 45, Issue 2, s. 171-187.
8 J. Marshall, Zero Tolerance Policing, „Issue” 1999, nr 9, s. 3.
9 W.J. Bratton et al., Zero Tolerance: Policing a Free Society. Enarged and Revised Second Edition, Londyn 1998, s. 1-3.
10 Ibidem, s. 29.
11 J. Marshall, Zero Tolerance Policing, „Issue” 1999, nr 9, s. 6-7.
12 Wykład Wilsona w Warszawie.
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porządkowi społecznemu (dzielone na uznaniowe i nieuznaniowe13). Definicyjna niejasność daje szerokie pole do nadużyć
i nieporozumień.
Efekty tej polityki w Nowym Jorku uznawane są za spektakularny sukces całej koncepcji. Niemniej polityka „zero tolerancji” jest dość szeroko krytykowana za swoją krótkowzroczność,
nastawienie na szybki efekt – sprawca zostaje ukarany, pozbawiony wolności, i brak współpracy wymiaru sprawiedliwości
z innymi sektorami, takimi jak edukacja, które nieco inaczej
rozumieją zapobieganie przestępczości. Kojarzona jest z agresją i bezwzględnością sięgającą granic poszanowania ludzkiej
godności i wolności, co przyczyniło się do wzrostu ilości skarg
na funkcjonariuszy policji w okresie wprowadzania tej polityki
w Nowym Jorku14.

Miasto jako kanwy

Wskazując na potrzebę znaczenia terytorium, jako jedną z podstawowych cech człowieka Desmond Morris wyodrębnia dwa typy
malowideł ściennych: dekoracyjny i identyfikacyjny: stanowią one
dzieła trojakiego rodzaju „artystów”. Są to: malarze dekoracyjni,
pokrywający wielkie powierzchnie dla samej przyjemności malowania; „metkarze”, którzy zostawiają swoje „podpisy” wszędzie,
gdzie się tylko pojawią i „zamazywacze”, którzy chodzą i zamazują
znaki innych”15. Wydaje się, iż rozróżnienie to jest trafne i może
zostać zastosowane w dalszych rozważaniach. Niezbędnym tłem
dla analizy przykładów polskich realizacji Street artowych wydaje się przedstawienie choćby skrótowej historii graffiti16. Grafitti
istniało od początku stworzenia ludzkości, a termin ten wywodzi
się z włoskiego słowa sgraffio, oznaczającego zadrapanie/rysę.
Początkowe obrazy, chociażby te, które możemy podziwiać w La13
14
15
16

J. Marshall, Zero Tolerance Policing, „Issue” 1999, nr 9, s. 1-3.
Ibidem, s. 8.
D. Morris, Zwierzę zwane człowiekiem, Warszawa 1997, s. 102.
N. Ganz, Grafitti World, Gerrmany 2001, s. 8.

scaux we Francji, były najczęściej rzeźbione na ścianach jaskiń
za pomocą kości lub kamieni. Człowiek szybko wymyślał coraz
bardziej zaawansowane techniki, począwszy od używania kolorowego proszku nadmuchiwanego przez wydrążone kości wokół dłoni w celu stworzenia konturów, co mogło przypominać późniejsze
korzystanie z szablonu i spreju. W trakcie prac archeologicznych
w Pompejach, znaleziono fragmenty gliny z wyrytymi notatkami,
pokazującymi bogactwo szeroko stosowanego graffiti wliczając
wyborcze slogany, rysunki jak również sprośności.
W 1904 pojawia się magazyn Anthropophyteia skupiający się
na graffiti w toaletach. Później, w czasie Drugiej Wojny Światowej, Naziści dla swej maszyny propagandy korzystali z napisów
na ścianach aby wywołać nienawiść względem ludności Żydowskiej i dysydentów. Jakkolwiek, graffiti było bardzo ważne dla
rozmaitych ruchów oporu jako sposobu do publicznego wyrażania protestów. Jednym z przykładów „The White Rose” (biała róża), grupa niemieckich nonkomformistów, którzy w 1942
przemawiali przeciwko Hitlerowi i jego reżimowi poprzez ulotki
and malowane napisy, do momentu ich pojmania w 1943. Lata
od 1960 do 1970 to czas studenckiej rewolty, gdzie protestujący
używali plakatów i pisanych haseł. Francuscy studenci częstokroć korzystali tzw. techniki pochoir (francuskie słowo oznaczające szablonowe graffiti) prekursora dzisiejszej sztuki szablonu.
Dzisiejsze graffiti rozwinęło się na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, Nowy Jork i Filadelfia kojarzone są z takimi osobami jak Taki
183, Julio 204, Cat 161 czy też Cornbread, które malowały swe
imiona na ścianach i stacjach metra wkoło Manhattanu. Unikalny make up Nowego Jorku, w którym slamsy Harlem’u oraz
pełen przepychu świat Broadway’u stoją obok siebie, stanowił
bogate podłoże hodowlane dla pierwszych artystów graffiti –
mieszając różne kultury i klasy w jednym miejscu. Interesujące
w tym kontekście są kwestie genderowe, którymi nie możemy
zająć się szerzej. Stawianie pytań o rolę kobiet w historii graffiti
jest kontrowersyjne na wielu frontach. Przyznać należy, iż świat

graffiti i street art uważane dotąd za głównie męską domenę
doświadcza obecnie „przebudzenia” – coraz więcej kobiet ujawnia się ze swoimi pracami (pseudonimy często uniemożliwiały
identyfikację płciową), ich praca jest wreszcie doceniana zarówno w wymiarze artystycznym i społecznym. Pamiętać jednak
należy, iż większość z nich nie chce być identyfikowana jako
„female writers” i kojarzona z uroczymi obrazami dzieci czy
zwierzątek17. Związek graffiti z szeroko pojętym ruchem feministycznym jest z natury zdecydowanie dialogiczny – przekaz
społeczny wielu prac wyraża zaangażowanie artystek w dziedzinie krzewienia jego ideałów: „zgłębiając kwestie kobiece
w moich pracach pragnę inspirować i prowokować odzew. (…)
naprawdę mocno identyfikuję się z ideałami kobiecego wyzwolenia (female empowerment)”18.
Oryginalnie writer’zy używali zazwyczaj swych prawdziwych
imion lub przezwisk/ksywek, lecz bardzo szybko zaczęły się pojawiać pseudonimy. Zalew nowych artystów lansujących swe
imiona w całym mieście zainspirowało writer’ów do poszukiwań jak uczynić ich prace wyróżniającymi się z tłumu. Tagi
zaczęły stawać się coraz większe i większe aż do momentu
pojawienia się pierwszych piece’ów (skrótu od master piece)
na nowojorskich pociągach. Wielu walczyło o rozpoznawalność,
dla jednych była to ilość pomalowanych pociągów dla innych
jakość powstałych obrazów. Uliczni artyści i ci posługujący
się szablonem chcieli raczej komunikować się z przechodniem
lub nadawać kształt jego środowisku bez szczególnej presji.
Jako, że nowojorscy writerzy dużo podróżowali, fenomen graffiti rozprzestrzenił się po cały Stanach Zjednoczonych. Wkrótce
również i europejskie pociągi trafiły na celownik. W tym samy
czasie, miały już miejsce pierwsze wystawy w Amsterdamie
i w Antwerpii.
17 Por. stanowisko Swoon – jednej z najbardziej wpływowych kobiet we współczesnym świecie graffiti – N. Ganz, Graffiti woman, London 2006, s. 9.
18 Faith47 (tworzy głównie w Cape Town, a problemy, których dotykają jej
prace to rzeczywistość życia kobiet w Południowej Afryce). N. Ganz, Graffiti
woman, London 2006, s. 54.
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Już od wczesnych lat osiemdziesiątych XX wieku, produkcje
zaczęły się pojawiać w większości europejskich miast, chociaż
to Amsterdam i Madryt ze swymi punkowymi korzeniami, były
pierwszymi ośrodkami, w których zaszczepiła się nowa myśl.
Niemniej jednak trzeba przyznać, że graffiti przyjęło się na naszym gruncie głównie za sprawą hip hop’u.
Większość graffiti w Europie bazowało na amerykańskim modelu, wciąż najbardziej popularnym19. Wraz z hip hop’em graffiti
zaczęło pojawiać się w prawie wszystkich krajach zachodnich
oraz tych będących pod wpływem zachodu, a następnie wykroczyło również daleko poza jego granice. Azja i Południowa
Ameryka podążyły za tym trendem trochę później, lecz czynniki wzrostu ich kultury graffiti są fenomenalne i aktualnie osiągnęły bardzo wysoki standard, szczególnie w Ameryce Południowej.
Nowojorski model graffiti skupił się na zniekształcaniu liter,
lecz to nie koniec, ciągłe poszukiwania generują nacisk na granice tej kultury. Na przełomie lat, oryginalny styl liternictwa
rozwijał się by ostatecznie ogarnąć całą paletę typograficznych
form: czytelnych liter blokowych (blockletter), zdeformowanych
i splątanych dzikich styli (wildstyle), czy też dobrze znanych
chmurek (bubble style) i trójwymiarów (3D). Postacie/typy
(characters), które na starcie stanowiły jedynie dodatek do liter,
formują aktualnie własną niezależną frakcję obejmując zasięgiem zarówno komiczne figury jak i te perfekcyjnie „fotoreale”.
Logotypy a z drugiej strony obfite w rozmaite symbole graffiti
dwie różne grupy, lecz obie specjalizują się w przemyślane, uderzające emblematy i odpowiednio dobrane formy.
Puszka z aerozolem, jako tradycyjne narzędzie sztuki ulicy, nadal pozostaje kluczem do świata writerów, choć wybór dostępnych dziś materiałów jak farba olejna, akrylowa, airbrush, kreda
na bazie oleju, plakat oraz naklejki („wlepki”), wymieniając zale19 N. Ganz, Grafitti World, Germany 2001, s. 9.
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dwie kilka z nich – jest szeroki i poszerzył znacznie zakres możliwości artystycznych. Szablon (prosta technika, umożliwiająca
powielanie słów/obrazów opartych na wcześniej opracowanym
wzorze przy użyciu pędzla lub farby w spreju) zdołał ostatnio
wynieść na pierwszy plan jednego z bardziej rozpoznawalnych
artystów angielskiej sceny graffiti – Banksy, z jego miksem ironicznych i czerpiących z polityki motywów, czy też niemiecki
Bananensprayer Thomas Baumgärtel, który namalował nieskończoną ilość szablonów bananów w galeriach i muzeach20.
Jak wskazuje Manco szablon sam w sobie jest znakomitym
narzędziem, wpisującym się naturalnie w przestrzeń miejską,
także jeśli chodzi o materiał, na którym się pojawia (kamień,
metal, drewno). Interesujące w kontekście rozważań o miejsce
sztuki ulicy w krajobrazie miejskim wydaje się także podjęcie
w dalszych badaniach kwestii dotyczącej tego, jakie jej formy
ułatwiają komunikację, w tym zakresie, znów szablon wydaje
się tym, który „wygrywa”, z uwagi na to, że jego język graficzny,
konwencje kolorystyczne, projekt i topografia są sztuką samą
w sobie, niezwykle klarowną, czystą i najbardziej czytelną21.
Pojawienie się internetu odegrało także interesującą rolę w ewolucji graffiti. Mimo, że część artystów unika tego nowego medium, argumentując, że bezpośrednie doświadczenie tworzenia
sztuki jest decydujące, to jednak wielu z nich oraz podążających
ich śladami przywitało to dodatkowe pole akcji – z otwartymi ramionami. Masywne archiwa zostały powołane do życia – przez
artystów oraz przez entuzjastów sztuki. Jednym z przykładów
jest serwis „Art Crimes”22, który definitywnie stał się ogólnoświatową stroną prezentującą talenty artystów szerszej publice.
W wielu krajach, te bazy zdjęć oraz danych stanowią istotne źródło wpływów z innych części świata. Jeszcze przed „rewolucją
internetową” poszczególne kontynenty, miasta a nawet regiony
miały swoje odrębne style. W dniu dzisiejszym te lokalne różnice
20 Ibidem, s. 10.
21 T. Manco, Stencil Graffiti, London 2006, s. 13.
22 www.artcrimes.net [10.05.2010], www.graffiti.org [10.05.2010].

nadal w pewnym stopniu istnieją, lecz są już inspirowane stylami
z całego świata. Dla krajów takich jak Republika Południowej
Afryki i Rosja, w których artyści musieli się skłonić do porzucenia podróży i gdzie dostanie magazynów, książek czy dobrej
jakości spreju, czy końcówek jest często niemożliwe, Internet
może zaoferować nieocenione możliwości. Oczywistym jest wykorzystanie przestrzeni wirtualnej dla poszerzania liczebności
widowni dla swoich prac, dotarcia z ich przekazem do innych
niż mieszkańcy danego miasta i turyści odbiorców, a co za tym
idzie, przeniesienia dyskusji i debat, a wraz z nimi potencjalnego
wpływu danej pracy….jest z pewnością także szansą na autopromocję, czasem postrzeganą jako nadmiernie agresywną, łatwiej
wszak w zaciszu domowym wrzucać focie na coraz to nowe portale niż ruszyć w ciemne, zimne noce miasta.
Różnorodność historycznych aspektów oraz form i stosowanych
technik, zmuszają w pewnym stopniu do zgrupowania wszystkich tych gałęzi pod nazwą „graffiti”. Wielu artystów przejawia
tendencję do dystansowania się od tego słowa uważając je już
za „mało akuratne”. W rezultacie wielu artystów chce już metkować swe dzieła jako „sztukę aerozolu” (aerosol art), post graffiti,
neo-graffiti czy też wyżej wymieniona sztukę ulicy (street art)
– wszystko po to by wyróżnić swą pracę”23. Niezależnie od panującego chaosu w nazewnictwie – nie powinno się upraszczać
postrzegania tego zjawiska jako jednorodnego ruchu i np., co ma
częstokroć miejsce, wiązać graffiti z wandalizmem.

Tekst miejski
Miasto nie rozwija się zgodnie z quasi-naturalnymi
prawami, lecz jest tworem woli, dziełem ludzkim,
w którego powstawaniu ma swój udział wiele
uświadamianych i nieuświadamianych czynników.
23 N. Ganz, Grafitti World, Germany 2001, s. 10.

Dostrzegam w nim splot elementów świadomych
i nieświadomych, który znamy ze snów.
Podstawowym dokumentem i świadkiem
tego procesu jest tkanka miejska.24
Miasta jak wskazuje Rykwert są plastyczne, rozwijają się, pisane
są wciąż na nowo….nie można ich zaplanować, zaprojektować,
zbudować i JUŻ25. Nic z tego, nie zostaną w tym stanie statycznym, monumentalnym, pomnikowym na zawsze. Nic bodaj
dobitniej nam o tym nie przypomina niż tag, który pojawia
się w nocy po remoncie na świeżo pomalowanej ścianie. Miasta
stają się, one się dzieją….tekst miejski przepisywany jest wciąż
na nowo. Traba26 traktuje krajobraz kulturowy jako palimpstest,
w którym zapisane są różne, nakładające się na siebie warstwy
przeszłości. Nie wybieramy z nich tego, co nam aktualnie odpowiada, lecz przyjmujemy, że stanowią ciągłość i tylko w całości
opowiadają nam prawdziwą historię miejsca. Tabuizując jedną
z warstw, okrywając ją wstydliwą zmową milczenia, zamykamy
drogę do zrozumienia przeszłości27. Przykłady działań takich
jak akcje Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu doskonale
ilustrują edukacyjny potencjał tej strategii. Poszukiwanie śladów, tropów lingwistycznych i stylistycznych ulicy jest nie tylko
zadaniem badawczym, może stać się przygodą poznawczą. Analiza przestrzeni miejskiej pod kątem szaty informacyjnej została
zaproponowana przez Aleksandra Wallisa28, badania bazujące
na tej płodnej koncepcji są kontynuowane, na gruncie polskim
pojawiają się wciąż nowe opracowania29. Niewątpliwie i niniejszy artykuł korzysta z tego dziedzictwa. Ponadto należy pamiętać, iż jedną z najbardziej wpływowych współcześnie orientacji
24 Joseph Rykwert, Pokusa miejsca, przeszłość i przyszłość miast, Kraków 2013,
s. 23.
25 Ibidem.
26 Traba Robert, Przeszłość w teraźniejszości, polskie spory o historię na początku
XXI wieku, Poznań 2009.
27 Ibidem, s. 106–107.
28 Por. A. Wallis, „Socjologia wielkiego miasta”, Warszawa 1979.
29 B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Szata informacyjna miasta, Warszawa 2008.
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metodologicznych w badaniu miasta stała się semiologia (lub
semiotyka). Podejście semiotyczne koncentruje się na badaniu
tego, w jaki sposób język produkuje znaczenie – rozważa poetykę przestrzeni, jako systemu znaków. Traktowanie miasta jako
tekstu jest jednym z podstawowych założeń epistemologicznych
całego tomu. Street Art jest prawdopodobnie jednym z najgłośniej przemawiających uczestników dyskursu miejskiego. Jak
podkreślają jego teoretycy, jedną z podstawowych cech odróżniających sztukę ulicy od graffiti jest właśnie ambicja egalitarności jej odbioru, jasności przekazu: „podczas, gdy graffiti to
wizualno-typograficzna komunikacja pomiędzy wtajemniczoną
grupą graffiti writers, street art odwołuje się do jak najszerszego
pola potencjalnych widzów”. Szczegółowe omówienie koncepcji semiotycznych w interpretacji przestrzeni miejskiej nie jest
możliwe ani niezbędne dla dalszych rozważań30, definicji wymaga zasadniczo jedynie jej kluczowy termin–znak: „w przestrzeni miejskiej jest pewnym bodźcem uruchamiającym w umyśle mieszkańca obraz innego bodźca, jest zatem generatorem
znaczenia”31.Miasta na całym świecie pokryte są siecią znaków
– począwszy od szyldów sklepowych i ich tablic reklamowych
po sygnały świetlne i znaki drogowe. Poza informacyjnymi i komercyjnymi znakami, większość miast posiada teraz alternatywne znaki życia: graffiti. Graffiti często zapożycza z estetyki
znaków oraz żargonu kampanii reklamowych. Wiele znaków
miejskich wpłynęło na liternictwo, kompozycje i metodę graffiti.

30 Bardzo przystępnym jest opracowanie Zbigniewa Rykiela, Szata dezinformacyjna miasta, [w:] red. Bogdan Jałowiecki, Wojciech Łukowski, Szata
informacyjna miasta, Warszawa 2008, zastrzeżenia budzą jedynie przykłady podane przy omawianiu poszczególnych semiotycznych metafor miasta,
z których bodaj najbardziej karkołomnym jest Pałac Kultury i Nauki, jako
nonsens semiotyczny, czyli: „komunikat nic nieznaczący mimo intencji
nadawcy, ze względu na zawarte w nim błędy”; op. cit., s. 143, wydaje się,
iż braku znaczenia temu czołowemu dziełu socrealizmu (czy też wręcz totalitaryzmu) w Polsce akurat znaczenia odmówić nie można, zaś toczące
się wokół niego wciąż żywiołowe dyskusje świadczą o czymś przeciwnym.
31 B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006, s. 35.
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Na pewnym podstawowym poziomie, znaki po prostu są innym
sposobem pozostawiania śladów czego przykładem jest obecna fala wlepek na znakach drogowych. Dzisiejsi artyści zdają
się być zauroczeni medium jakim jest znak. Fascynującą dla
artysty jest symbolika znaków (tych dosłownych – materialnie
organizujących życie w mieście): reprezentują one porządek,
władzę, konsumpcję, kulturę i sposób w jaki nasze życie jest
regulowane. Stanowi to potencjał do wprawiania w zakłopotanie, zadziwienie, komentowanie obalając istniejące znaki lub
zuchwale tworząc swoje własne znaki.
„Signs of Life” to projekt amerykańskiego artysty, Sonika’. Zauważył on, że prawie większość znaków ulicznych w Bostonie
ma dodatkowe otwory, zdał sobie sprawę że przy użyciu kawałka płyty, farby akrylowej, śruby, może dodać montując swoje
własne znaki. Od 1996, zainstalował ich już ponad 500. Nigdy
nie usuwał znaków już istniejących, mimo to jego były często
usuwane. W Paryżu, Francisco Morel zmienił znaki metra
w celu pisania protestów. W Sztokholmie, odbyła się szeroko zakrojona kampania miejska dająca zabawnego szturchańca seksizmowi występującemu w znakach. Brytyjski interwencjonista
Heath Bunting stworzył znaki z proroczym przekazem „Ewolucja człowieka prowadzona przez Strach”. Te wszystkie prace zawierają element niespodzianki poprzez kamuflaż. Przemawiają
z taką samą siłą jak znaki uliczne, alarmując nas o zagrożeniach
wynikających z wszechobecnej kontroli społecznej, którą uważamy za oczywistą, codzienną i bezdyskusyjną32.
Innym rodzajem znakowego sabotażu jest obalanie komunikatów zmieniających się tablic reklamowych, zazwyczaj przez
malowanie na nich przekazów politycznych sprayem. Tej samej
techniki używają artyści uliczni malując obrazy interwencyjne
32 Oczywiste skojarzenia z panopticonem Benthama analizowanym przez Foucaulta – por. M. Foucault, „Nadzorować i karać”, Warszawa 1998, s.191-220;
temat ten często podejmowany jest w Street Arcie, jako wyraz sprzeciwu
przeciwko władzy wszechobecnej, widzialnej i nieweryfikowalnej, por. np.
realizacje polskiej grupy Twożywo, http://www.twozywo.art.pl/ [10.05.2010].

na tablicach reklamowych. Artysta pochodzący z Bristolu Mudwig pokrywa tablice reklamowe spontanicznie malowanymi
ozdobami. Jego rysunki w stylu Dr-Seuss dodają element surrealizmu do mdłych kampanii reklamowych. Une Nuit, grupa
pochodząca z Paryża, poszła jeszcze dalej zastępując obrazy
na bilbordach plakatami robionymi przez różnych artystów.
Projekt zapoczątkowało w opuszczonym budynku pod nazwą
„Eksplozja” trzech artystów malujących prace tego samego
formatu co panele reklamowe i wystawiających je w jednym
miejscu na ulicy Oberkampf. W maju 2002, zrodził się plan
na znacznie większą skalę. 63 oryginalne panele namalowane
przez 63 różnych artystów zostały przygotowane na squacie
w okresie około 3 miesięcy, aby następnie wystawić je jednej
nocy. Następnego roku ponad sto paneli pojawiło się we Francji. Wśród artystów biorących udział w projekcie znaleźli się El
Tono i Nuria, Olivier Stak, HNT, Jace, OPT, TomTom i L’Atlas.
Poprzez procesy twórcze w przestrzeni publicznej artyści przyciągają uwagę do terenów miejskich, które wydawało by się nie
mają żadnego znaczenia artystycznego. Podważają fakt, że przestrzenie te są własnością gmin i korporacji. Walczą z potężnymi
podświetlanymi bilbordami. Bardzo trudno jest wyobrazić sobie
nieobecność reklamy w naszym konsumenckim społeczeństwie,
a kiedy Mur Berliński runął, bilbordy były pierwszym znakiem
rozprzestrzeniania się konsumpcjonizmu w kierunku wschodnim. Artyści graffiti patrzą na miasto w nowy sposób, testują
jego system znakowań, przemalowując nawet znaki drogowe.
Poprzez nadawanie charakteru, przysposabianie, obalanie artyści kreują swój własny język znaków.
Bohaterowie, czarne charaktery, potwory, portrety zamieszkują
rogi naszych ulic. Żyją z nami na naszych ścianach. Jak przechodzący obok, są częścią naszych codziennych doświadczeń.
Dzielimy z nimi alternatywny wszechświat wymyślony przez
ich twórców. Tzw. charaktery zawsze odgrywały ważną rolę
w produkcji tradycyjnego graffiti. Początkowo były zapożyczane z komiksów. Do najbardziej naśladowanych, należały prace

amerykańskiego rysownika Vaughn Bode, którego sztuka stała się popularna dzięki writerom takim jak Dondi i Seen. Jego
niefrasobliwe charaktery i fantazyjny świat stanowią klasyczną
ikonografię graffiti, która niemalże definiuje gatunek. Płynny
styl jego głównych prac wpłynął także na rozwój liternictwa
graffiti. Obecnie artyści nie czują się już ograniczeni przez styl
inspirowany twórczością Bode, podejmują indywidualne poszukiwania w obrębie figuratywnej sztuki graffiti.
Dla przykładu – artyści tacy jak pochodzący z San Francisco
Barry McGee zainspirowali się postaciami z codziennego życia
ulicy. W połowie lat 80. Twist, rozpoczął malowanie wielkoskalowych obrazów – ambiwalentnie wyglądających charakterów
obserwowanych w zapomnianych i ponurych częściach miasta.
Jego charaktery nie tylko ozdabiały ścianę, ale także opowiadały
swoją własną historię. To wpłynęło na wizerunki postaci rozprzestrzeniające się obecnie na ścianach miast w wielu miejscach globu. Czy pod wpływem Twista czy też nie, postacie
malowane są bez tekstów i tła, po prostu żyjąc na istniejącej
teksturze ścian33. Techniki i style różnicują się począwszy od
prostych bazgrołów po dopracowane, wolno malowane dzieła
lub plakaty, szablony lub wlepki. Powstające obrazy mogą być
jedyne w swoim rodzaju. Inne są częścią serii lub świata kreskówek, a niektórzy artyści koncentrują się na powtarzaniu obrazu
jak logo.
Charaktery jako logo idą za trendem logo w sztuce ulicznej, są
używane w sztuce, projektowaniu, włączając komiks, skateboard art, koszulki, gry komputerowe. Charaktery stały się globalną ikoną. Uroczy obrazek kota takiego jak japoński Hello Kitty
może z powodzeniem sprzedać wszystko. Miejskie charaktery –
w przeciwieństwie do ich dobrze mających się ślicznie zapakowanych komercyjnych kuzynów – są kloszardami włóczącymi
się po ulicach a nie tymi co zdobią dziecięce zeszyty34.
33 T. Manco, Street Logos, London 2005, s. 68.
34 Ibidem, s. 69.
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Postacie lub charaktery są napędzającymi się pojazdami pomysłów, z nieskończonymi możliwościami w zależności od intencji
artysty. Mogą zaangażować na rożnych poziomach: emocjonalnym, komicznym, politycznym. Ich wykorzystanie w procesach
edukacyjnych jest w zasadzie nieograniczone.
Nie zważając na terminologię, środowisko miejskie przyciąga
artystów wszelkich przekonań – tych malujących pociągi, poetyckich gryzmołów, tworzących makiety, muralistów, artystów
przedstawień ulicznych – których wspólna praca wzbogaca
wielką miejską tablicę informacyjną (czy też szatę informacyjną). Interesujące jest spojrzenie na sztukę ulicy, jako na manifestację prowokacji kulturowej zaproponowane przez Zańkę.
W swojej pełnej wnikliwych analiz książce podejmuje się on
zadania interpretacji dzieł wybranych grup artystów polskich.
Zauważa przy tym, że obraz rzeczywistości społecznej wyłaniający się z wytworów wizualnych prowokatorów kultury nie
napawa zbytnim optymizmem. Prezentację wraz z interpretacją
szeregu dzieł konkluduje dość odważnym wnioskiem, iż o ile
prowokacja kulturowa na Zachodzie jest zdecydowanie antykonsumpcyjna i antykorporacyjna, o tyle polska – anarchizująco-egzystencjalna.35
Dziś graffiti jest bardziej widoczne, mniej ponure i przemawia
do szerszej publiczności. W miastach krztuszących się od reklam
stanowi znaczące forum do komentarzy społecznych oraz wolnej
ekspresji. Jego innowatorzy ożywiając miejski krajobraz bogatą
grafika i niezwykłymi obrazami, tworzą nowe wizualne słownictwo – natchnione współczesną grafiką, ilustracją ale wolne
od ograniczeń. Biegli w markach i graficznej ikonografii artyści
graffiti zamieniają tagi na bardziej osobiste znaki. Poprzez takich
artystów jak barcelończyk La Mano, ze znakiem firmowym „ręką”,
pomysł tagowania rozwinął się – mroczna typografia liter została zastąpiona przez stylizowany piktogram lub logo. Na całym
35 Piotr Zańko, „Zabijemy was słowami”. Prowokacja kulturowa w przestrzeni
miejskiej i w internecie, Warszawa 2012, s. 200.
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świecie te proste logo-tagi i znaki rozprzestrzeniają się, a każde
miasto ma swoich własnych przedstawicieli. W Nowym Yorku
możesz znaleźć tagi aliena – pilotujacego UFO, w Pizie koperty,
w Barcelonie czarną owcę, wieszaki do płaszczy i inne. Niektóre
ze znaków mają oczywiste znaczenie a inne bardziej zakodowane
intencje. Te znaki dołączają do już wszechobecnych emblematów
takich jak CDN czy symbol miłosnego serduszka. Te logotypy lub
uliczne logo przemawiają do nas bez słów, jak hieroglify wyryte
w krajobrazie Peru lub ikony w telefonach komórkowych. Symbole piktograficzne były od zawsze sercem komunikacji wizualnej
i w dzisiejszej kulturze korporacji występują w postaci logotypów.
Logo mogą być potężnym emblematem reprezentującym wiele
idei i emocji. We współczesnym klimacie antyglobalizacji, logo
korporacyjnych gigantów niosą ze sobą zarówno negatywne jak
i pozytywne konotacje. Mamy z nimi relację nienawiści – miłości,
niektóre uwielbiamy niektóre szkalujemy. Słowo logo może być
zszargane, ale logo i symbole na ulicach są bardzo żywe.
Graffiti jest dalekie od rutyny, oferuje zawsze coś nieoczekiwanego. Zmysł odkrywania i nieustająca metamorfoza przestrzeni
miejskiej utrzymują widza w gotowości, otwartego na nowe doświadczenia. Oglądając ściany miejskie, niektóre popularne ślady
dzisiejszej sztuki ulicy i graffiti mogą być trudne do rozszyfrowania, ale to co jednoczy cala scenę jest przywracanie przestrzeni
publicznej na rzecz sztuki publicznej. Sztuka graffiti jest darmowa
– stworzona przez ludzi ponieważ tego chcieli, nie dlatego że
coś musieli. Komercyjne wartości i gusta nie kontrolują produkcji
graffiti, także bez tych presji jest ono obecnie jedną z najbardziej
płodnych form sztuki.

Przykłady „dobrych praktyk”

Poprzez wspieranie kultury ulicznej stolica Dolnego Śląska ma
szansę dołączyć do listy nowoczesnych miast, które zamiast walczyć z graffiti są otwarte na działania sztuki ulicy. Zwłaszcza, że
historycznie ma ono niezwykle bogatą historię sztuki w przestrze-

ni publicznej, szczególnie tej zaangażowanej społecznie czy politycznie. Kenney przywołuje specyficzny, karnawałowy charakter
opozycji wrocławskiej, większość uczestników tutejszych ruchów
społecznych miało mniej niż 30 lat36. Tradycje Pomarańczowej alternatywy są tu wciąż żywe. Miasto jest przestrzenią trzech dużych
festiwali: Graffiti Non Stop, Muralia i out of sth, mury tętnią kolorem od amerykańskiego grafiti, fasady budynków pełne są tagów,
wiele znaków drogowych, przystanków czy wnętrz tramwajów oblepionych jest vlepami….miasto sfinansowało projekty i wykonanie
wielu murali, w związku z obchodami Europejskiej Stolicy Kultury
wyznaczono przestrzenie do legalnego graffiti.

Wrocław przeciwko wykluczeniom z kultury….

Kolejnym krokiem w podróży poznawczej po meandrach zależności między sztuką i biedą była dla mnie (Kamila Kamińska)
debata po zwycięstwie w eliminacjach do ESK. Szczerze mówiąc
jeden moment przyprawił mnie o mdłości i nie mogąc powstrzymać emocji przedstawiłam się, jako przedstawicielka klasy średniej, z domem pod miastem (na kredycie we frankach), właścicielka psa i kota. Nie umiałam spokojnie brać udziału w debacie,
gdy jeden z panelistów długo i pseudogłeboko pochylał się nad
tym marginesem społecznym… i mówił, że jako intelektualiści
i artyści taką inkluzję chcemy robić tylko niestety nie wiadomo
KIM są ci wykluczeni i CZEGO oni potrzebują. I jakich to badań
statystycznych nam potrzeba by to odkryć…

cy, talentu i wysiłku są usprawiedliwione (uprawomocnione,
fair). Banksy, podobnie jak wielu pedagogów społecznych, czy
lewicowych ideologów stwierdza, że nie ma czegoś takiego jak
równe szanse na starcie. W wyścigu szczurów nie tylko mamy
różne szanse, mamy też inne warunki w trakcie biegu. Polityka
redystrybucji dóbr, czy akcji afirmatywnych, parytetów i „punktów za pochodzenie” jest wyśmiewana przez neoliberałów.” Po
co nam parytet? Babki dają radę!” – głos silnych kobiet… silnych, ok. a co ze słabymi? Zasady social justice (sprawiedliwości
społecznej) nie są potrzebne tym, którzy mają wysoki kapitał
społeczny, kulturowy czy ekonomiczny (Bourdieu). Moje dzieci
nie potrzebują wsparcia, mają dom pełen książek, rodziców prowadzących rozmowy poprawnym językiem polskim a w razie
potrzeby także angielskim, dostęp do mediów, edukacji, podróżują czasem z mamą samolotem a o swojej pozycji społecznej
uczą się przy okazji. Może nie mają trampoliny na podwórku
ani najlepszego IPhona, ale szanse życiowe i tak z pewnością
mają wyższe niż chłopcy z sąsiedztwa, których mama piła całą
ciążę, tata jest w więzieniu, tam gdzie w domu przerobionym
z kurnika wszyscy śpią, uczą się i marzą w jednym pokoju…
Banksy pisze, że w tym wyścigu potrzeba nam więcej streakers… Genialne!
Streakers to golasy wbiegające spontanicznie na boisko w trakcie meczu.
Streak to rysować cienką linię, markerem.

Przywołany w motcie rozdziału Banksy nie robi statystyk
na próbie tysiąca, zamiast tego opisuje mechanizm znany od
dawna. Opisuje go na nowo, z mocą… robi to tak, że tego się nie
da przetłumaczyć na język polski… streakers…

Streak to wyznaczać tory do zawodów lekkoatletycznych.

Wiersz ten pokazuje całą pustkę znaczeniową merytokracji,
wedle której różnice na mecie wynikające z indywidualnej pra-

Potrzeba nam więcej streakers! Z pewnością. Neoliberalna
polityka, jak za czasów imperium rzymskiego oferuje „wykluczonym” igrzyska i chleb. Nie, nie chodzi tu tylko o EURO czy
Olimpics, chłopcy z sąsiedztwa mają też najnowszego playa,

36 Padraic Kenney, Wrocławskie zadymy, Wrocław 2007, s. 11.

Streak to… robić wrzuty za pomocą cienkich markerów, to jedna z technik graffiti.
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psp a w TV tyle kanałów, że moje córki, jak wracają z wizyty
pytają czemu jesteśmy tacy biedni. Równocześnie Tomek mówi,
że za rok to już na bank będzie siedzieć (drugi rok w tej samej
klasie), a Fifi ledwo czyta (imiona zmienione). Z wyścigu wymiksowali się w 2 klasie podstawówki. W wieku 8 i 11 lat już
siedzą na trybunach i wpieprzają chipsy, póki co nie wyzywają,
nie rzucają pomidorami, ale za chwilę zaczną…
Nie, nie wiem czego nam trzeba politycznie, nie wiem czego
artystycznie, ale wiem, że tym chłopakom potrzeba EDUKACJI. Tak, przepraszam najmocniej, potrzeba im szkoły i nauki.
Powszechnej, dobrej, bezpłatnej. Nienawidzę szkoły (Kamila
Kamińska). Teorie Iwana Illicha, jego deschooling i wszystkie
alternatywy w pedagogice przemawiają do nas wszystkich, tych
pamiętających nędzę komunistycznej szkoły a także tych, których wbijano w gorset demokratycznej także przyciasny. Jednak,
jeśli chodzi o wyrównywanie szans nie widzę innej opcji niż
ostre kucie. Ostre! I to matematyki i fizyki! Uważam, że to jedyna szansa dla chłopaków, by nie skończyć na kopaniu rowów
(radosnym… a jakże). Praca w świetlicach środowiskowych
z dziećmi często oznacza ich zabawianie, spacery, gry itp. Jestem przeciw! Zabawiać można dzieci, które mają dobry start,
dzieci o gorszym starcie trzeba uczyć! Ostro!
Potrzeba nam streakers, żeby wstrząsali naszym myśleniem, golasów co wbiegając na nasze boisko pokażą, że UWAGA! Coś tu
nie gra w tej grze. Potrzeba nam odważnych dziennikarzy, celebrytów, nauczycieli, polityków, którzy czasem powiedzą ostro,
zarysują nam ramy tych wyścigów na nowo. Potrzeba mechanizmów, które pozwolą, by te linie nieco inaczej rysować dla poszczególnych zawodników. To prawda, że parytety i afirmative
action są słabe, ale nie wymyślono nic lepszego. Potrzeba nam
artystów ulicy (i nie tylko), którzy nie pozwolą nam bezrefleksyjnie kibicować w tych wyścigach tym, którzy i tak by je wygrali,
a także po to, by zachęcili tych co siedzą na trybunach: „Rusz się!”.
Taki jest najważniejszy, społeczny wymiar street artu.
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Flaneur wobec streetartu:
sztuka ulicy w opiniach
mieszkańców i przechodniów
Mariusz Gaj
Dla flâneura, żyjącego pomiędzy frontami budynków niby bourgeois w czterech ścianach swego
domu, ulica staje się mieszkaniem. W jego oczach
błyszczące emalią szyldy firm są równie dobre
(a nawet lepsze) jako przystrojenie ścian, co obraz
olejny w mieszczańskim salonie. Mury są dla niego
pulpitem, o który opiera swój notes; kioski z gazetami służą mu za biblioteki, a kawiarniane tarasy to
wykusze, z których po zakończeniu pracy spogląda
na swój dobytek
Walter Benjamin, Anioł historii
W fazie koncepcyjnej projektu staraliśmy się wybrać najbardziej
reprezentatywną dla całego kraju grupę badawczą. Mając na uwadze fakt, że nie sposób jest w ciągu paru miesięcy od kwietnia do
października przebadać całego bogactwa intensywnie rozwijającej się gałęzi kultury jaką jest sztuka ulicy – street art. Obszarem
badawczym objęte zostały więc następujące ośrodki zróżnicowane pod względem dochodu, wielkości i struktury populacji:
– Miasta średniej wielkości: Żywiec, Kłodzko, Oborniki Śląskie, Biała Podlaska
– Metropolie: konurbacja górnośląska, Łódź, Szczecin,
Wrocław, Warszawa

Zróżnicowanie pod względem wielkości (stopień oddziaływania sztuki ulicy jest większy w ośrodkach mniejszych), ale także
ze względu na odmienny gospodarczo-społeczny charakter tych
miast a co za tym idzie różnice w podejściu władz lokalnych i różny
stopień zagospodarowania przestrzeni miejskiej – konurbacja górnośląska jako ośrodki postprzemysłowe mają odmienny charakter
od Wrocławia czy Szczecina, a te z kolei od stolicy – Warszawy.
Ponadto zróżnicowanie to można zauważyć także w proponowanej próbie ośrodków mniejszych: Żywiec czy Kłodzko będącymi miejscowościami turystycznymi są bardzo odmienne od
Obornik Śląskich czy Białej Podlaskiej, gdzie nie notuje się takiego przepływu ruchu turystycznego. Reasumując w proponowaną próbę badawczą 8 ośrodków można wyróżnić 4 typy
badawcze po 2 ośrodki każdy.
Projekt pozwolił na uzyskanie szeregu wskazówek dla potrzeb
polityki zarówno lokalnej jak i na szczeblu krajowym. Portal internetowy będący jego wynikiem będzie także doskonałym, interaktywnym źródłem informacji (w tym lokalizacja pomocą mapowania) dzieł street art w przestrzeni miast kilku województw.
Wyniki badań nadają się do implementacji w obrębie polityki
społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rozwoju gospodarczego.
Przykład wrocławski dowodzi, iż właśnie te trzy dziedziny polityki spotykają się tam, gdzie chodzi o murale. Tworzą je artyści na zlecenie biura promocji miasta lecz także biura rozwoju
gospodarczego. Dodatkowo powstają przeważnie na budynkach
komunalnych, wymagana jest zatem zgoda ZZK. Niedopuszczalne są sytuacje, gdy remont kamienicy, jej ocieplenie zostaje
wstrzymane z uwagi na to, iż właśnie powstało na niej dzieło artysty. Projekt badawczy uwypuklający społeczne aspekty sztuki
ulicy pozwoli na wypracowanie modelu współpracy międzyresortowej dla dobra mieszkańców. Murale i graffiti powstają często
także w wyniku organizacji festiwali kulturalnych (we Wrocławiu Graffiti Non Stop, Muralia, Out of Sth, Meeting of Styled).
Wyniki badań pozwolą na tworzenie takiej kulturalnej polityki
miasta, która koordynuje te działania, spaja je i podnosi na wy-
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soki poziom, szczególnie w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Na szczeblu krajowym uzyskanie wiedzy nt. polskiego
street artu może pozwolić na tworzenie wizerunku Polski jako
miejsca wspierającego nowoczesne środki wyrazu artystycznego,
który wpisuje się w ogólnoświatowe trendy i nie pozostaje w tyle.
Zainteresowanie sztuka ulicy, jako tą która jest bezpłatna, dostępna i otwarta pomoże wspierać egalitarne dążenia w polityce
państwa, co będzie przeciwdziałać wykluczeniom.

Wywiad nr 1

Rozmowa z kierownikiem spółdzielni mieszkaniowej Wrocław
Południe-Gaj (Krynicka):
(…) młodzież w okolicy, kiedy się umawia gdzieś na spotkanie,
to już nie mówią pod bokiem, ale pod pawiem albo pod łosiem…
bo to już nie jest blok tylko to dane zwierzę.
(…) w innych spółdzielniach, zdaję sobie sprawę, że mogą być
kłopoty, bo wystarczy jeden, dwóch pieniaczy, którzy powiedzą,
że nie zapłacą i nie zgodzą się i cała inicjatywa się kończy. (…)
ale tam gdzie dla takich działań jest zrozumienie i gdzie jest
zrozumienie dla mechanizmów demokracji jest to możliwe.
Dzięki promocji bloku stał on się charakterystycznym miejscem
na mapie Wrocławia. Ludzie, w szczególności młodsze pokolenia,. Myślę, że więcej takich inicjatyw na pewno by się powiodło,
niestety borykamy się teraz z problemami natury prawnej.

podejmowanych w ramach rewitalizacji. Nie mniej ważną rolę
odgrywają w nim debaty z udziałem mieszkańców, promocja
designu i wydarzenia kulturalne, które mają ożywić wrocławskie Nadodrze. Przeprowadzona rozmowa z przedstawicielem
Fundacji: Majką Zabokrzycką pokazała jak ważną rolę pełnią
konsultacje społeczne.
Przede wszystkim mówiąc o muralach, czy o innych typach należących do ruchu street artu należy je podzielić na takie, które
tworzą się bez konsultacji z mieszkańcami, oraz te w których
udział jest znaczący. Tak było w sytuacji muralu na ulicy Ptasiej, gdzie utworzenie go łączyło się z warsztatami właśnie dla
mieszkańców. Inną sytuacją był mural przy Domie Edyty Stein,
gdzie projekt muralu wprowadzał edukacje międzykulturową
i stąd też szybko został „upiększony” hasłami rasistowskimi.
Mimo tego wydźwięku autorzy muralu skontaktowali się z chłopakami i wspólnie odbyli warsztaty. Widzę różnice w tym jak bez
konsultacji jest tworzony mural. Wtedy mamy inne odniesienie,
mieszkańców, niż wtedy kiedy jest pewne zaangażowanie, konsultacja z mieszkańcami.

Brama do Nadodrza

To jest dobry przykład właśnie braku konsultacji na linii miasto – mieszkańcy, artyści. Wybrali go internauci w głosowaniu
i trudno mówić tu o konsultacji skoro tak finałowa trójka została wybrana przez Wydział kultury. Pomijając fakt,że wszystkie
projekty nie wpasowały się stylowo do charakteru Nadodrza to
brak wszelkich porozumień pomiędzy władzą miasta, a mieszkańcami czy organizacjami pozarządowymi jest tu znamienne”.

Wywiad nr 2

Łokietka 5 to organizacja pozarządowa powstała w ramach
programu rewitalizacji Nadodrza. Ośrodek, współfinansowany
przez gminę Wrocław, prowadzi Fundacja Dom Pokoju. Podstawową funkcją Łokietka 5 jest informowanie o działaniach
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Artystyczna mapa Nadodrza

Utworzyliśmy ją wspólnie z CO12, mapa idzie w stronę promocji
Nadodrza, lokalnych przedsiębiorców i artystów z którymi jeste-

śmy w kontakcie. To utrzymuje potrzebę pomocy tym ludziom.
Mają świadomość, że nie są sami. Mapa pokazuje miejsca murali, ciekawych restauracji, kawiarni.

przystępny ton, który jest w stanie przyswoić nawet przeciętny
zjadacz chleba. Pokazuje,że sztuka może zaistnieć właściwie
w każdej sytuacji w każdym miejscu, na każdym podłożu, w każdym formacie, bez względu na to czy jest to wysublimowany obraz, czy coś z zakresu powtarzalnego pop-artu.

Ankiety

Przeprowadzone w czasie sześciu miesięcy roku 2013 badania
nie roszczą sobie pretensji do bycia obiektywnymi. Postanowiliśmy umieścić ankietę na serwerze internetowym zamieszczając
odpowiednio dwa pytania otwarte oraz sześć pytań zamkniętych zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru. Stanowi to istotny element pra-selekcji. Oczywistym jest bowiem
fakt, że osoby starsze, ubogie, czy wykluczone cyfrowo nie miały szansy na wyrażenie swojego zdania w taki sposób. Znakomitą większość respondentów stanowiły osoby młode, pochodzące
z dużych miast.

Oczywiście na przeciwległym biegunie pojawiały się opinie
traktujące sztukę ulicy jako „zwykły wandalizm, przebrany
za sztukę”. Opinie te znajdowały się jednak w mniejszości.

Najciekawsze naszym zdaniem wyniki przyniosło pytanie
pierwsze: „Czym dla Ciebie jest street art? Respondenci z reguły pozytywnie waloryzowali sztukę ulicy podkreślając wolność
tworzenia artysty. Sztuka uliczny jest sposobem na wyrażenie
siebie i swoich poglądów oraz ukazanie posiadanego talentu.
Przekazania istotnych dla artysty wartości. Oczywiście tylko
street art wysokiej jakości a nie HWDP na murach.
Podkreślany przez ankietowanych był też często jej społeczny
wymiar: Street art jest „sposobem na wyjście ze sztuką do ludzi,
poruszania ważnych kwestii społecznych, wypełnienia miejskiej
szarości kolorem, który niesie ze sobą jakąś wartość. (…) Żyjemy
w czasach, gdy większa cześć naszych ulic jest albo obskurna,
albo po termoodernizacji. Żaden z tych wariantów, nie jest zadowalający.

Analogicznie wyniki pytania zamkniętego numer jeden oraz
dwa pozytywnie waloryzują ten obszar działalności kulturalnej:

Często pojawiały się także głosy, że Street art odziera sztukę
ze snobizmu, który nadaje jej galeria, zamknięcie w szklanej gablocie, alarmy, kamery czy odpowiednie oświetlenie. Nadaje jej
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Ciekawe wyniki przynosi także analiza pytania wielokrotnego wyboru: „Przy tworzeniu wielkoformatowych malowideł
na ścianach budynków o treści, formie i wykonaniu powinni
przede wszystkim decydować:”
Jednoznacznie wynika bowiem z niego, że wolność z jaką wielu respondentom kojarzy się sztuka ulicy powinna być jednak
ograniczona przez interes ogółu: czy to wyrażany przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych czy poprzez głosowanie w spółdzielniach mieszkaniowych. Ciekawym wydaj
się również fakt, że żaden z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi: „urząd miasta/władze lokalne”. Wynikać to może z ogólnego braku zaufania młodych ludzi do instytucji publicznych
wybieranych przecież pośrednio w drodze wyborów lokalnych.

nutowy dokument, w kwietniu 2014 roku podobny film nada
ABC News. Zdaniem magistratu to doskonały produkt, który
może promować Łódź. Zdaniem łódzkich władz lokalnych
sumy wydawane z miejskiej kasy (ok. 300 tyś rocznie) są dobrą
inwestycją. „Ekwiwalenty reklamowe, jakie otrzymujemy w zamian, wielokrotnie przekraczają wydatki – zapewnia Bartłomiej
Wojdak, dyrektor Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą łódzkiego magistratu. – Ponadto nie są to jednorazowe
wydarzenia, ale dzieła, które zostaną w Łodzi na dłużej”1. Niestety jak przekonaliśmy się w trakcie prowadzonych w ramach
projektu badań w żadnym z badanych ośrodków miejskich
(w tym w Łodzi) biura informacji turystycznej nie posiadają ani
map z zaznaczonymi dziełami sztuki ulicy ani nie są w stanie
kompetentnie udzielić turyście informacji o twórcach street
artu w danym mieście.
Dzieło sztuki ulicy powinno przede wszystkim:

Kolejnym interesującym faktem zdaje się opinia przytłaczającej
większości respondentów jakoby street art był głowie atrakcją
turystyczną. Na pytanie o „rosnąca obecność obrazów na budynkach” większość ankietowanych upatruje zwiększenia potencjału i atrakcyjności miast.
Tą tendencje doskonale zauważyli włodarze badanych przez nas
w ramach projektu metropolii. Dla przykładu Łódzkie murale stają się coraz bardziej zauważane za granicą. W listopadzie
2013 roku amerykańska telewizja CNN pokazała o nich 20-mi-
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Artyści tworzący street art:

Oceń sytuację, w której artysta graffiti zarabia na swojej twórczości:

Jeśli artysta zarabia na tym co tworzy, to znaczy, że jest doceniany i na pewno szczęśliwy.

Nie wiem – zapewne gdy tworzy wielkoformatowy mural w ramach jakiegoś projektu czy konkursu organizowanego przez lokalne władze.

Sztuka jest dobrem ogólnoludzkim, a nie tylko artystów z galerii.
Jeśli grafficiarz jest utalentowany, a to, co robi, podoba się ludziom, dlaczego nie?

Jeśli jest to graffiti, a nie zwykłe „maziaje” lub napisy na murach,
to artyści powinni dostawać za to wynagrodzenie.

Tu chyba nie ma miejsce na ocenę. Normalną rzeczą jest,że człowiek chce mieć pieniądze ze swojej pracy. A jeśli ma to szczęście,
że lubi to co robi możemy mówić o pełnym sukcesie. Nikt nie ma
pretensji do aktorów, biorących grube tysiące za dzień na planie
zdjęciowym dennego serialu. Dlaczego wiec, mielibyśmy mieć
pretensje do ludzi, którzy swoja kreatywnością i talentem otwierają świat sztuki przez przypadkowym przechodniem. Praca=
kasa.

Zarabianie za robienie czegoś w czym jest się bardzo dobrym nie
jest rzeczą naganną, wręcz przeciwnie powinno być uznawane
za duże osiągnięcie. Szczególnie jeżeli chodzi o sztukę. Finansowanie sztuki pozwala na swobodny rozwój artysty bez obawy
o to czy wyżyje do końca miesiąca. Oczywiście mowa o zarabianiu a nie komercjalizacji.
Puszka i dobrowolne datki, to jedyne acz ciągle słabe rozwiązanie.
Jest to taka sama sytuacja w jakiej jakikolwiek artysta zacząłby zarabiać na swojej twórczości – jeśli to co robi, sprawia mu
przyjemność i realizuje swoje marzenia, powinien robić to dalej,
a jeżeli zarabia na swojej twórczości, czerpie z tego dodatkowe
oprócz satysfakcji korzyści, a może nawet staje się bardziej uznawany w szerszym gronie (np. stereotypowych osób w średnim wieku i starszych, które mogą przestać uważać taką osobę za wandala). Jeżeli maluje to co chce, nie to co mu narzucają ludzie
– jest w porządku. Oczywiście może być też sytuacja w której
osoby trzecie proszą artystę o namalowanie graffiti np w swoim
domu, czy jako reklamę na murze, wtedy wieść o jego talencie
może roznosić się dalej, co za tym idzie, może stać się bardziej
uznawany i więcej na swojej pasji zarobić.
(…) przecież są zlecenia na szkoły siłownie baseny aqua parki
jak umią i lubią to niech malują i zarabiają przynajmniej nie
włóczą sie bezcelowo po osiedlach i tracą czasu zatracają pasje.

Jeżeli jest to zgodne z jego wewnętrznym „ja” i ideami, dlaczego
nie? Innym zagadnieniem jest kwestia, kiedy artysta zarabia miliony/-ardy, a pierwotnie miał wyrażać siebie, musi z czegoś żyć,
a dobra sztuka powinna być w cenie.
Artysta pokazuje swoją twórczość a nam się to podoba to czemu
nie zapłacić? Dodaje koloru naszej szarej rzeczywistości, czemu
nie nagrodzić? Liczy się estetyka i pomysłowość twórczości.
Komercyjny street art jest dla mnie zrozumiały (artyści muszą
za coś żyć. Wolę opłacone graffiti na budynku niż nudną, białe
ścianę. Oczywiście takiego rodzaju sztuka podlega według mnie
innej ocenie – inne są motywacje, a tym samym tematy. Nie
przeszkadza mi natomiast fakt, że ktoś maluje graffiti/murale
za pieniądze.
Odpowiedź jest taka sama jak z każdym typem artysty. Wiadomo istnieją granice, ale należy wspierać twórczość artystów,
zwłaszcza tych, o ironio!!! UNDERGROUNDOWYCH.
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Warsztaty graffiti jako
innowacyjna metoda pracy
z dziećmi i młodzieżą
Agnieszka Janik

publicznej, wspólnej i dostępnej przecież dla każdego. Street art
to w końcu przestępstwo, latanie po mieście, często pod osłoną nocy, z puszką farby i sprayem w ręku. Ale to też poczucie
sprawstwa, możliwość komentowania rzeczywistości, zabierania głosu w dyskursach społecznych, adrenalina. Kontrowersje
i polemiki towarzyszą street artowi od kiedy powstał. Definiowany w prawie jako wandalizm, gości jednak na salonach Tate
Modern w Londynie. Czy w kontekście tak wielu kontrowersji
należy podejmować kwestie edukacyjnego wymiaru street artu?

Podczas gdy prezydenci miast i ściśle wyselekcjonowane grono specjalistów dbają o ich wizerunek rozmieszczenie reklam,
układy ulic, utrzymanie porządku i czystości, sztuka ulicy rządzi się sama, jest poza jakąkolwiek kontrolą, sztuka ulicy rządzi
miastem – jego przestrzenią publiczną dostępną dla wszystkich,
otwartą. Dla jednych graffiti to sztuka – wyraz ogromnego zaangażowania artysty, jego utożsamienia się ze społeczeństwem,
próba wywarcia w nim pożądanych zmian. Street art to sposób
wyrażania siebie i chęć niesienia zmiany w zastaną rzeczywistość. Dla innych graffiti to wandalizm w najczystszej postaci –
bezmyślne bezczeszczenie mienia miasta, zamalowywanie ulic
wulgarnymi napisami, dewastacja kamienic nieestetycznymi
i niedbałymi malowidłami najczęściej w wykonaniu młodzieży
patologicznej, wykluczonej. To niszczenie wspólnej przestrzeni

Artykuł ten porusza zagadnienia pracy z trudną młodzieżą.
Wychodząc od definicji wychowania przez sztukę, poszukując
znaczenia street artu jako aktu popełnionego w społeczeństwie
i popełnionego na jego rzecz, staram się znaleźć nie tyle teoretyczne uzasadnienie dla postawionego pytania (która zdecydowanie zależna jest od przyjęcia perspektywy ideologicznej),
ile wskazać na (nowe) możliwości pracy z trudną młodzieżą
w miejscu dla niej właściwym, w miejscu, gdzie toczy się jej życie – na ulicy. Młodzież, często reprezentująca odmienny dress
code, język, styl bycia, która tworzy street art, robi to nielegalnie, wbrew państwu, nadzorowi, instytucjom publicznym.
Subkultury te nie podejmą polemiki z nauczycielami, z rodzicami, z przedstawicielami miasta. Często są wykluczone ze społeczeństwa bądź same manifestują swoją odmienność, wyrażają
niezgodę na społeczny konformizm, ład kapitalizmu. Nie chcą/
nie mogą brać udziału w wyścigu szczurów, zdają się doskonale wiedzieć, że „mogą wygrać wyścig szczurów, ale nadal
będą szczurem”2 i nawet tego wyścigu nie podejmują, często
nie mogą podjąć ze względu na bark kapitałów, nomenklaturą
Bourdieu, społecznego, kulturowego i ekonomicznego ze względu na zbyt ubogi habitus. Środowiska marginalizowane, wykluczone mają znikome szanse na wyzwolenie i emancypację
do samostanowienia o sobie, do wolności, do lepszego życia.
Do takich środowisk docierać trzeba inaczej, przez podwórka,
przez uliczną sztukę.

1 Banksy, Piece and Wall, Century, Londyn 2005, s. 9, wg tłum. wł.

2 Ibidem, s. 90, wg tłum. wł.

Władze naszych miast nie rozumieją graffiti, ponieważ uważają, że coś, co nie przynosi korzyści nie ma
prawa istnieć.
Ale jeśli ceni się tylko pieniądze, to opinia jest bezwartościowa1
Banksy
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Wokół wychowania przez sztukę

Samo pojęcie „sztuki”, zmieniało swoje znaczenie na przestrzeni
wieków i nie sposób doszukać się jednej spójnej definicji. Opierając się na opinii Władysława Tatarkiewicza, klasa przedmiotów
wchodzących w zakres sztuki, jest niejednolita i rozlega. Za autorem: „dopiero czasy nowe połączyły mniejsze klasy – literaturę
i plastykę, sztuki czyste i stosowane – i usiłowały zdefiniować
to szerokie pojęcie sztuki. Usiłowania te napotkały na trudności.
I obok prób definicji zjawił się w połowie XX wieku pogląd, że definicja sztuki nie tylko jest trudna, ale nie jest w ogóle możliwa”3.
W rozumieniu encyklopedycznym, sztuka to „dziedzina ludzkiej
twórczości artystycznej wyróżniana ze względu na związane z nią
wartości estetyczne (zwłaszcza piękno — sztuki piękne), której
dzieła stanowią trwały dorobek kultury”4. Wiążąc pojęci sztuki
z wychowaniem chcę odnieść się nie tyle do jej wytworów, zastanych form, co do procesu tworzenia i jego społecznych/osobowościowych a w szczególności wychowawczych konsekwencji.

dolskiego ma „pomagać w rozumieniu problemów współczesnej
edukacji i jej wewnętrznych konfliktów, (…) uczyć wspólnego
działania prowadzącego (…) ku światowemu dialogowi w duchu
tolerancji, ku ochronie i naprawie środowiska i wewnętrznemu
odrodzeniu ludzi zagubionych we współczesnym chaosie. Ta
edukacja powinna uczyć żyć zgodnie, wskazując, iż człowiek
może i powinien stawać się człowiekiem”7. Zatem na teorię
wychowania estetycznego składa się refleksja o sztuce i o człowieku – jej odbiorcy i twórcy. Własna aktywność kulturalna,
tworzenie dzieł miały dopomóc człowiekowi stawać się istotą
wrażliwą, myślącą, kreatywną, wewnętrznie bogatą. Witold Jakubowski wychowanie estetyczne umiejscawia w koncepcji edukacji kulturalnej, której zadaniem jest umożliwienie jednostce
sprawnego poruszania się w„bogatej znaczeniowo przestrzeni
kultury współczesnej”. Jak kontestuje autor, wychowanie estetyczne ma na celu ukształtowanie pełnej osobowości człowieka
poprzez aktywne i wielostronne poznawanie rzeczywistości8.

Termin „wychowanie estetyczne” sięga do końców XVIII wieku
i nawiązuje do koncepcji „człowieka estetycznego” wprowadzonej przez niemieckiego poetę Fryderyka Schillera. „Człowiek
estetyczny” to najwyższy ideał ludzki realizujący się poprzez
sztukę, niosący ze sobą wolność, radość i przezwyciężenie
trudności5. Natomiast w rozumieniu potocznym, wychowanie
estetyczne, za Ireną Wojnar, może oznaczać „zespół działań
przygotowujących człowieka do postrzegania i oceny zjawisk
estetycznych, zwłaszcza piękna, w otaczającym ludzi świecie
przyrody i sztuki”6. Wychowanie przez sztukę czerpie z pedagogiki humanistycznej, która w postrzeganiu Bogdana Sucho-

Współcześnie wychowanie estetyczne rozpatruje się w kategoriach definicyjnych „przez sztukę” i „do sztuki”9. „Wychowanie
do sztuki” posiada węższe znaczenie i zakłada proces uczenia
się wrażliwości na sztukę oraz kształtowanie kultury estetycznej.
„Wychowanie przez sztukę” odnosi się do budowania integralnej
osobowości człowieka, jej wzbogacania i rozwoju10. W polskiej
teorii wychowania przez sztukę szczególnie ważne są poznawcze
i moralno-społeczne aspekty funkcjonowania jednostki w społeczeństwie i rzeczywistości. Zdaniem Wojnar, dzieła sztuki czy
też jej wytwory niosą w sobie ekspresję życia wynikającą z ludzkiego doświadczenia. W człowieku obcującym ze sztuką rodzą

3 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s.46.
4 Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3983499/sztuka.html
[dostęp: 10.11.2013].
5 I. Wojnar, Wychowanie estetyczne – wychowanie człowieka, [w:] A. Białkowski (red.), Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997,
s. 15–16.
6 Ibidem, s. 15-16.

7 B. Suchodolski, Świat humanistyczny, [w:] B. Suchodolski (red.), Alternatywna pedagogika humanistyczna, Ossolineum, Wrocław 1990, s. 20.
8 W. Jakubowski, Edukacja i kultura popularna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, s. 25.
9 I. Wojnar (red.), W kręgu wychowania przez sztukę, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa 1974, s. 22.
10 M. Olczak, Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania
przez sztukę, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 102.
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się nowe doświadczenia i wrażenia, zależności między uniwersum artysty-autora a doznaniami odbiorcy. Tak też następuje
przeciwstawienie wiedzy zewnętrznej (odczytywanie i rozumienie faktów i zdarzeń) wiedzy wewnętrznej (pochodzącej z samej
jednostki mającej w niej swe źródło). Nie od dziś w pedagogice
wiadomo, że efektem sytuacji konfliktowej jest uczenie się. Skutkiem zderzenia tego co zewnętrzne z tym, co wewnętrzne jest
pobudzenie emocji, aktywności, umysłu czy wyobraźni jednostki,
całej jej osobowości, co w rezultacie prowadzi do samokształcenia i samowiedzy. Dalej, zdaniem Wojnar, wartości i inspiracje
odnajdywane w sztuce mogą prowadzić do umocnienia tożsamość, do zintensyfikowania przeżyć chwili11. Obcowanie ze sztuką jest zatem niezwykle ważnym elementem kształtowania osobowości i tożsamości dziecka, młodzieży, dorosłego. Podobnie
jest ze street artem, tyle że jego twórcą jest być znacznie łatwiej
niż dzieł malarskich, poezji czy literatury. Sztuka ulicy wyjątkowo
mocna przesiąknięta jest, a wręcz przebijają przez nią tożsamości i pragnienia tworzących ją artystów. Często są to prace, które
znikają równie szybko, jak się pojawiły, co świadczy o intensyfikacji emocji i przekazów tworzących je artystów. Innymi słowy,
wartości i wiadomości przekazywane przez dzieła powstające
na ulicy są odzwierciedleniem kształtujących się, poszukujących
bądź wyrazistych już tożsamości ulicznych twórców.

Termin ten jest stosunkowo młody i mimo, że jego znaczenia
na próżno szukać w tradycyjnych encyklopediach i słownikach, coraz częściej pojawia się on w publikacjach naukowych,
w szczególności dotyczących zabierania głosu w dyskursach towarzyszących przestrzeni miejskiej bądź pozycjach traktujących
o pracy z trudną młodzieżą.

Termin street art sięga swymi korzeniami do końca lat 70.
w Stanach Zjednoczonych. Miał odróżniać graffiti powszechnie
odczytywane jako akt wandalizmu czy też tagowanie (znakowanie miejsc charakterystycznymi dla poszczególnych grfficiarzy
tagami12) od graffiti pojmowanego jako głębszy wyraz sztuki13.

Za anglojęzyczną wersją Wolnej Encyklopedii Internetowej
„Wikipedii” „street art” jest terminem rozciągającym swe ramy
definicyjne nad różnymi formami wizualnej sztuki tworzonymi
w publicznych miejscach, najczęściej grafikami wykonywanymi
poza tradycyjnym kontekstem sztuk. Rodzajami współczesnego
street artu są szablony (ang. stencel graffiti), wlepki (ang. sticker
art), plakaty (ang. wheatpasted poster art), rzeźby (ang. sculptures) czy uliczne instalacje (ang. street installation)14. Adam
Sutherland w swojej książce skierowanej na młodszych odbiorców proponuje następujące pojmowanie street artu: „Właściwe
miejsce street artu jest na ulicy. Może być on zabawny, zaskakujący i bawiący. Zazwyczaj sprawia, że ludzie bardziej ostrożnie
myślą na temat ulic, którymi przechodzą. Artyści street artu
tworzą rzeźby, projekty 3-D, sztukę, sztukę uliczną. Samych siebie mogą zamienić w sztukę, stając się mimami, tworząc flash
moby czy happeningi zaczepiając przechodniów swoją twórczością”15. Tym samym autor zwrócił uwagę na jakże istotną
rolę odbiorcy, bez którego street art pozbawiony byłby sensu.
Sens ten nadaje street artowi ulica. Jak pisze Stella Grodkowska
„Artyści street artu podkreślają funkcjonowanie sztuki poza instytucjonalnym światem kultury złożonym z galerii, muzeów,
wystaw, ect., które traktują jako antytezę przestrzeni publicznej.
Przynależność tych instytucji do sfery prywatnej wynika z tego,
że zasady leżące u podłoża ich prestiżu separują sztukę od społeczeństwa jako całości”16.

11 I. Wojnar, W kręgu…, op. cit., s. 29-31.
12 Tagi (ang. tags) inaczej podpis (zwykle na murze) grafficiarzy i członków
subkultur, Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/tag [dostęp: 01.12.2013].
13 Street Art at Tate Modern, 2.04.2008, wg tłum. wł., http://www.tate.org.uk/
about/pressoffice/pressreleases/2008/14784.htm [dostęp: 01.12.2013].

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Street_art [dostęp: 20.11.2013r.].
15 A. Sutherland, Street Art. The sculptures. The Performances, The Artists, Lerner Publishing Group, USA 2012, s. 4, wg tłum. wł.
16 S. Grotowska, Street art i guerrilla marketing jako próby tworzenia przestrzeni publicznej miasta, „Studia Humanistyczne AGH” 2012, t. 11/3, s. 14.
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Za Markiem Krajewskim wyróżnić można dwa rodzaje nawiązań street artu do przestrzeni: materialne i w postaci interakcji
społecznych. Podczas, gdy pierwsze oznacza konkretne miejsce
w przestrzeni fizycznej (wrzuta, wlepka czy plakat powstające
na ścianie, chodniku, murze, np. prace Banksiego), drugie odnosi się do interakcji społecznych pomiędzy artystą i odbiorcami (przekazywanie znaczeń i przesłań przez autora)17. Street
art usytuowany jest w przestrzeni publicznej – powszechnie
i otwartej, ale też zmiennej i heterogennej. Liczy się miejsce,
w którym ma coś przedstawiać, komentować a nawet zmieniać.
Jego założeniem jest przekształcanie rzeczywistości, w niektórych przypadkach nawet jej odzyskiwanie. Innymi słowy, street
artowi przypisać można potencjał miejscotwórczy, przekształca nie-miejsca, tj., tereny kulturowo niezagospodarowane, zdegradowane przestrzenie, ale też banki hotele lotniska18 (prace
Banksiego w Brystolu, np. namalowanie śmierci z kosą – Theckli na łodzi, która jest nocnym klubem). Sztuce, która próbuje
ukryć bądź przemienić brzydotę miejsc, zaspokoić potrzeby estetyczne turystów i mieszkańców i pomóc im uniknąć monotonii Krajewski nadaje miano „sztuki w przestrzeni publicznej”.
Zdaniem autora ma ona zdobić i urozmaicać krajobraz w przeciwieństwie do „sztuki publicznej”, która ma oddziaływać na odbiorcę i zmuszać go do namysłu nad rzeczywistością19.
Nader często sam street art utożsamiany jest z graffiti. Etymologię tego terminu można odnaleźć w języku włoskim, jak wskazuje „Mała Encyklopedia Kultury Antycznej”, sgraffito – ryty,
napisy wyskrobane rylcem20. W „Słowniku wyrazów obcych
i zwrotów obcojęzycznych” Władysława Koplińskiego włoskie
graffito tłumaczone jest jako „cieniowanie kreskami” (wł. graf17 M. Krajewski, Co to jest sztuka publiczna?, „Kultura i społeczeństwo” 2005
nr 1, s. 57.
18 S. Grotowska, op. cit., s. 15.
19 M. Krajewski, Sztuka publiczna – „od zagęszczania dyskusji” do „zagęszczania
jednostek”, [w:] M. Frąckowiak, L. Olszewski, M. Rosińska (red.), Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie, Fundacja SPOT, Poznań 2012, s. 35-36.
20 Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, PWN, Warszawa 1988, s. 293.

fiare – „drapać, skrobać”). Drugiego źródłosłowu graffiti autor
doszukuje się w greckim gráphein – skrobać, rysować, rytować, pisać21. Według ujęcia „Słownika języka polskiego Władysława Koplińskiego” „graffiti” są to „rysunki albo napisy wyryte na (staroż.) naczyniach, kamieniach, ściankach; dziś napisy
i rysunki na ścianach domów, chodnikach, płotach itp. o treści
politycznej, humorystycznej”22. Warto nadmienić, że Steffan
Jacobson – badacz zajmujący się historią sztuki, w „Krótkiej
Historii Badań nad Graffiti” (ang. „A Biref History of Graffiti
Research” wg tłum. wł.) znamion pierwszego graffiti doszukuje się 3,500 lat wstecz, kiedy starożytny turysta wyrył napis
na Piramidzie Dżosera w Sakkarze (Egipt): „Jestem pod dużym
wrażeniem Faraona Dżosers’a” (ang. „I am very impressed by
Pharaoh Djosers”, wg tłum. wł.)23.
W niniejszym artykule rozumienie street artu podejmowane
jest z perspektywy pedagogicznej. Oznacza to, że street art jest
postrzegany nie tylko jako sztuka powstająca na ulicy, ale przede
wszystkim jako sztuka zaangażowana społecznie. Proponowane
pojmowanie street artu bliskie jest rozważaniom Grotowskiej,
która w artykule „Street art i guerrilla marketing jako próby
tworzenia przestrzeni publicznej miasta”, konstatuje, że street
art to „uczestnictwo w kulturze, ukierunkowane na kwestie
opresji i dominacji – i dlatego nadające się do prowadzenia badań nad kształtowaniem się kultury i świadomości opozycyjnej
w ruchach społecznych (…)24. Nadana przez autorkę perspektywa socjologiczna odnosi się do aktywnego uczestniczenia
w życiu społecznym i dążenia do wywierania pożądanych społecznie zmian. Sztuka publiczna, z która utożsamiany jest street
21 Słownik języka Polskiego, http://www.slownik-online.pl/kopalinski/14BFE331DF9F1668C12565DB0061D7DB.php [dostęp: 02.12.2013].
22 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Koplińskiego, http://www.slownik-online.pl/kopalinski/AA81D348B675856BC12565BD00634E57.php [dostęp: 02.12.2013].
23 S. Jacobson, A Brief History of Graffiti Research, „Rooke Time” 2001, nr 26, s. 4,
dostępny online: http://www.rooketime.se/rooketime26.shtml
24 S. Grotowska, op. cit., s. 11.
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art, zdaniem Krajewskiego, jest formą i wyrazem społecznego
zaangażowania, potrzebnego i pozytywnego medium zmiany
społecznej. Sztukę publiczną można postrzegać jako przejaw
oddolnych inicjatyw społeczeństwa dążącego do zmian czy też
przeciwdziałającego praktykom postrzeganym jako szkodliwe
i niszczycielskie poprzez np. opór, bojkoty, demonstracje. Innymi słowy, jest to środek rozwiązywania problemów społecznych25. Tak też, praca ta ma na celu wskazanie na street art,
który za Grotowską, nie pełni funkcji ozdobnej, lecz odzwierciedla zaangażowanie artysty i wywołuje zaangażowanie odbiorcy (ilustracje stanowią prace Banksiego, graffiti na murze
segregacyjnym w Izraelu26 czy podstawienie kukły przebranej
w strój więźniów z Guantanamo w kalifornijskim Disneylandzie). Innymi słowy, street art „opiera się na zaangażowaniu,
które ma charakter instrumentalny w odniesieniu do innych
celów. Artyści aktywiści działają tam, gdzie dostrzegają potrzebę zmiany. Street art nie polega na ozdabianiu ani estetyzacji,
lecz na próbach zwrócenia uwagi odbiorców (społeczeństwa)
na ważne problemy, których rozwiązanie wymaga nieraz przeciwstawienia się władzy rządów, stereotypów, rutyny etc. Powstaje w rezultacie pasji artystów do świata codziennego”27.

Teoretyczne uwarunkowania działań edukacyjnych
street artu w pracy z trudną młodzieżą
The street is in play
Banksy
Źródeł proponowanego w artykule rozumienia street artu jako
edukacyjnego narzędzia wywierania zmian społecznych upatrywać można w teoriach krytycznych, humanistycznych, emancypacyjnych.
25 M. Krajewski, Sztuka publiczna…, op. cit., s. 21.
26 Banksy, op. cit., s. 112-115.
27 Grotowska, op. cit., s. 15, 22-23.
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Teoria krytyczna, jak zauważa Juliette Fay, „pragnie wyjaśnić
porządek społeczny w taki sposób, aby stało się one katalizatorem prowadzącym do zmiany tego porządku”28. Nie sposób,
nadając pewne ramy podejściu krytycznemu, nie odnieść się do
Szkoły Frankfurckiej. Frankfurtczycy, naukę uznają za pewną
społeczną praktykę, która uwikłana jest i realizowana pośród
stosunków społecznych odbijając charakterystyczne dla nich
jakości29. Świat postrzegany jest przez jednostkę z zajmowanej
przez nią pozycję – nie ma jednej uzasadnionej i obiektywnej
prawdy. Każda wizja rzeczywistości ujmuje tylko czyjąś prawdę, a aby móc dotrzeć do wartości, ważnych poznawczo sądów
należy przebić się przez ideologię – „fałszywą świadomość”, która odzwierciedla perspektywy konkretnych jednostek30. W ten
sposób możliwa będzie emancypacja jednostek, co ilustrują słowa Mieczysława Malewskiego: „Miarą owocności badań regulowanych paradygmatem krytycznym jest poświęcenie uczestniczących w nim podmiotów oraz ich społeczna i kulturowa
emancypacja”31.
Termin „emancypacja” ma swą etymologię w łacińskim emancipatio, które w starożytnym Rzymie oznaczyło formalne uwolnienie syna spod władzy ojcowskiej32. Współczesne znaczenie
tego pojęcia jest o wiele szersze. Rozumie się go jako: „uwolnienie (się) jednostek i grup społecznych od zależności i zdobycie lepszej pozycji w strukturze społecznej”33. Emancypować
to „dokonywać emancypacji; wyzwalać, oswobadzać, usamodzielniać”34, a także „uwalniać (się) od poddaństwa, ucisku; usa28 J. Fay za: Malewski M., Kulturowo-społeczne uwarunkowania w edukacji.
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spór o metodologiczną komplementarność, „Kultura i Edukacja” 1997, nr 1-2, s. 35.
29 Ibidem, s.40.
30 T. Szkudlarek, Teoria krytyczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1, PWN, Warszawa 2009, s. 362.
31 M. Malewski, op., cit., s.40.
32 Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/emancypacja [dostęp: 02.12.2013].
33 Ibidem.
34 Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/emancypowa%E6 [dostęp: 02.12.2013].

modzielniać, uniezależniać; uzyskiwać równouprawnienie (np.
przez kobiety)”35. Znaczenia dominującego również dziś pojęcie emancypacji nabrało w XVIII wieku, przestało bowiem odzwierciedlać indywidualny akt, przywilej jednostki i rozciągnęło
swe ramy na całe narody, klasy czy grupy społeczne. Droga do
wyzwolenia nie oznaczała już działania sił zewnętrznych, a oddawała wewnętrzne starania jednostki, jej własną aktywność
stanowiącą podłoże wyzwolenia36.
W przypadku niniejszej pracy podłoże wyzwolenia i własnej aktywności jednostek upatrywane jest w street arcie i twórczych
działaniach podejmowanych w jego zakresie, czego egzemplifikację przedstawiam poniżej.
Graffiti nie musi oznaczać nielegalne praktyki, noc i adrenalinę.
Coraz częściej wykorzystywane jest w promocji miast czy znanych marek (np. firma odzieżowa CroppTown). Program profilaktyczny „GRAFFITI” realizowany w 2008 roku w Zielonej
Górze przy współpracy Fundacji „Bezpieczne Miasto” stanowi
egzemplifikację praktycznych oddziaływań bazujących na merytorycznej współpracy władz miasta z administracją osiedlową, grupami specjalistów w oparciu o badania socjologiczne
przeprowadzone wśród społeczności lokalnej. I tak, główne
cele programu sprowadzały się do przeciwdziałania niszczenia
mienia publicznego – malowania graffiti na budynkach mieszkalnych, wykorzystywania potencjału i twórczych możliwości
młodzieży, aby poprawić estetykę miasta, stworzenia możliwości integrującego i twórczego sposobu spędzania wolnego czasu
(poprzez udział we wspólnym procesie twórczym) czy ograniczenia ilości przestępstw popełnianych przez nieletnich grafficiarzy. Realizacja programu polegała między innymi na warsztatach graffiti prowadzonych przez doświadczonych członków
grupy „Karate art-center”, organizowaniu szeregu imprez i kon35 Słownik wyrazów obcych…, op. cit. [dostęp: 02.12.2013].
36 H. Zielińska-Kostyło, Pedagogika emancypacyjna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1, PWN, Warszawa 2009,
s. 396.

kursów (których celem było pogłębianie wiedzy, świadomości
twórczej, a także rozwijanie zdolności plastycznych uczestników), a zakończyła się przyznaniem nagród i zorganizowaniem
wystawy prezentującej najlepsze pod względem artystycznym
prace graffiti w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze
oraz wydaniem albumu fotograficznego37. Tym samym jest to
przykład, za Grotowską, „street artu niosącego ze sobą potencjał
dyskursywny, który polega na zdolności do wytrącania publiczności z codziennej rutyny, poddawania w wątpliwość tego, co
oczywiste i samo przez się zrozumiałe38.

Wrocław i Pomarańczowa Alternatywa

Mieszkając we Wrocławiu i poruszając tematykę street artu
nie sposób nie odnieść się do jego historii w kontekście samego miasta. Mowa tu oczywiście o Pomarańczowej Alternatywie, która od końca lat 80. ubiegłego wieku stała się „jedną
z najciekawszych form opozycji antykomunistycznej w PRL,
wyrażającą sprzeciw wobec panującej rzeczywistości, niekonwencjonalny jak dotąd sposób, poprzez organizację ulicznych
happeningów”39. Prawdopodobnym punktem wyjścia, inspiracją
i natchnieniem dla działowości „polskich krasnali” było przede
wszystkim Provo – kontestatorski ruch polityczno-społeczny
działający na terenie Holandii w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia oraz jego kontynuacja kryjąca się pod nazwą „Partia Krasnoludków”. Jednak, za podobne ruchy wyrażające na wskroś
opozycyjną aktywności i będące swego rodzaju kontrkulturą
można uznać także włoską Międzynarodówkę Sytuacjonistów powstałą podczas konferencji 29 lipca 1957 roku w Cosio

37 Z. Bartkowiak, Graffiti – sztuka czy wandalizm, Fundacja „Bezpieczne Miasto” przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra i innych sponsorów,
Zielona Góra 2008, s. 105-115.
38 Grotowska, op. cit., s. 15.
39 Pomarańczowa Alternatywa, dodatek specjalny „Rzeczpospolitej”: „Poza
Cenzurą”, Polski Instytut Pamięci Narodowej, 16-17 maja 2009, s. 8.
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Arroscia40. „Było to międzynarodowe stowarzyszenie zaangażowanych społecznie artystów, awangarda twórców zmierzających do przekształcenia rzeczywistości przez upowszechnianie
wśród ludzi potrzeby tworzenia nowych jej wymiarów”41, co też
przyświecało działaniom polskich aktywistów.
Pomarańczowa Alternatywa dowodzona była przez legendarnego Majora – Waldemara Frydrycha – znanego z malowania
na murach (w miejscach, gdzie wcześniej zamalowano hasła
o wydźwięku politycznym) krasnali, które to stały się jednym
z najważniejszych symboli ruchu. Major zasłynął także z organizacji happeningów opartych na grotesce i absurdzie wobec
których władze często pozostawały bezsilne (np. My jesteśmy
krasnoludki – zaangażowana społeczność Wrocławia przebrana w pomarańczowe czapki rozdawała przechodniom cukierki)
i które szybko wpisały się w codzienną obyczajowość Wrocławia. Momentem kulminacyjnym w działalności Pomarańczowej
Alternatywy jest aresztowanie Majora w 1988 roku i skazanie go
za wywoływanie niepokoju (Major został zwolniony po 3 tygodniach aresztu)42.
Po latach sprawa Pomarańczowej Alternatywy powraca do
Wrocławia, ale w całkiem odmiennym wymiarze. Pomarańczowy krasnal został wykreowany na logo miasta – turystyczne, komercyjne i wykorzystywane w oderwaniu od kontekstu,
w którym krasnoludek powstał. Major złożył pozew sądowy
przeciwko Miastu Wrocław o naruszenie praw autorskich i dóbr
osobistych43. Jest to przykład strategii marketingowej wykorzystuję street art do celów komercyjnych. W tym miejscu, należy
także odnieść się do zagrożeń wynikających z coraz częstszego
wykorzystywania street artu w różnych dziedzinach życia i nauki. Wspomniałam wcześniej o komercyjnym aspekcie street
40 A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 114.
41 Ibidem.
42 Pomarańczowa Alternatywa, op. cit., s. 8.
43 http://majorfydrych.blog.onet.pl/ [dostęp: 25.11.2013].
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artu obecnego w strategiach promujących marki (CroppTown).
Te przykłady czy też procesy gentryfikacji (rozpoznawalne,
a przez to coraz droższe, prace Banksiego doprowadziły do
wzrostu ceny mieszkań na osiedlach, gdzie powstawały) to jednie pokrótce zasygnalizowane problemy związane z upowszechnianiem street artu.

Podsumowanie

Kryzys wartości i kultury, nadmierny konsumpcjonizm, urzeczowienie człowieka i zatracanie jego podmiotowości, fast food
i fast life i wiele innych wyznaczników ponowoczesnego stylu
życia oraz konsekwencji zmian ustrojowych niesie ze sobą brak
perspektyw pracy, mieszkaniowych czy przyszłości dla wielu
młodych ludzi, co może skutkować ich biernością wyalienowaniem i wycofaniem. Młodzież nie wie, co ze sobą zrobić, młodzież nie ma co ze sobą zrobić, młodzież musi się wyładować,
dać upust frustracji, emocjom. Efektem tego często jest popadanie w demoralizacje, dewastacje, przestępczość. Dzieci i młodzież potrzebują oparcia we wzorcach, wzorcach rodzinnych,
społecznych, kulturowych. W szczególności dzieci i młodzież
wykluczone, ulicy, które takiego oparcia nie znajdują w wychowaniu domowym.
Do dzieci na ulicy można dotrzeć poprzez ulicę. Samej pedagogice nadaję szczególny, krytyczny, oparty na wierze w edukację wymiar: „Pedagogika, jako teoria edukacji, często odwołuje
się do krytyki społecznej. Wiąże się to z uwikłaniem procesów
edukacyjnych w problem społecznych nierówności – ich rozumienie i projektowanie działań przeciwdziałających nierównościom wymaga szczególnej teorii i praktyki edukacji44.
Ową szczególną praktyką edukacyjną w nawiązaniu do pracy
z dziećmi ulicy mogą być działania podejmowane w ramach
street artu. Takie metody nazywane są różnorodnie: pedago44 T. Szkudlarek, op. cit., s. 364.

gika ulicy, streetworking45. Tworzenie graffiti pozwala na wyładowanie się, swoich uczuć, manifestację oryginalności, wyraz
buntu i sprzeciwu. Takie działania pozwalają na zabranie głosu
przez grupy niesłyszalne w społecznych debatach, dyskursach
miejskich, na ich zaangażowanie i oddanie oddolnej inicjatywie
i wartościom. Dlatego też w street arcie upatruję silnego narzędzia przekazu/komunikacji (władzy?), które wcale nie musi być
skierowane przeciwko władzy. Gdyby „marzenia” Krajewskiego
o współpracy miasta, mieszkańców i grafficiarzy spełniły się,
ulice mówiły by potrzebami/ideałami/wartościami społeczności
lokalnych46. Wystarczy dać młodzieży kawałek ściany i popatrzeć, co ma do powiedzenia.
45 Zob. Międzynarodowa sieć streetworkerów społecznych, Międzynarodowy
przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, Dynamo International, Bruksela 2008; A. Dębska-Cenian, P. Olech, Od ulicy do samodzielności, Agenda Bezdomności, Gdańsk 2008; http://www.streetworking.pl/.
46 M. Krajewski, Street art i władz(a) miasta, [w:] M. Dmochowski, E.A. Sekuła
(red.), Street art. Między wolnością a anarchią, Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie, Warszawa 2011, s. 31.

Wandalizm czy sztuka:
street art w polityce miejski
Łukasz Medeksza
Poniższy tekst jest zbiorem rekomendacji opartych na materiale
zebranym w ramach projektu. Ze względu na ograniczony czas
trwania całego przedsięwzięcia, należy te propozycje traktować
jako szkic, zbiór uwag roboczych, wciąż mocno hipotetycznych.
W mojej analizie odwołuję się przede wszystkim do dwóch
terminów: „polityka miejska” i „kultura”. Próbuję też zrozumieć
istotę street artu i w tym kontekście stosuję słowo „subkultura”.
Jak rozumiem te terminy?
a) Polityka miejska. W obrębie tematyki poruszanej w tekście
możliwe są dwa podstawowe rozumienia tego sformułowania.
Po pierwsze – może to być polityka prowadzona świadomie wobec miast (i na ich terenie) przez władze państwa i samorządy
regionalne. Takie jej rozumienie odnajdujemy przede wszystkim
w rządowym dokumencie o nazwie „Założenia Krajowej Polityki Miejskiej”, czy choćby we wpisanej do Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2020 rekomendacji, by region
również wypracował własną politykę miejską. Po drugie – polityką miejską można po prostu nazwać działania prowadzone
przez poszczególne samorządy1.
Dla naszego tematu oba powyższe rozumienia polityki miejskiej
są istotne.
1 Kwestią otwartą pozostaje pytanie, czy powinniśmy mówić o „politykach
miast” (tyle polityk, ile miast – każde prowadzi swoją), czy też o jakimś
wspólnym mianowniku prowadzonych działań, jakimś trendzie, który można by nazwać „polityką polskich miast”. Rozstrzygnięcie tego dylematu nie
jest jednak celem niniejszego tekstu.
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b) Kultura. Za twórcą wrocławskiego kulturoznawstwa Stanisławem Pietraszką rozumiem ją jako „sferę zachowań ze względu
na wartości” (w odróżnieniu od porządku społecznego jako „sfery zachowań ze względu na powinności” i cywilizacyjnego jako
„sfery zachowań ze względu na pożytki”)2. W tym ujęciu dzieło
ekspresji twórczej, np. graffiti, nie jest „kulturą”, a jej „przejawem”.
Zarazem jednak jest kwestią drugorzędną, czy da się je uznać
za „sztukę”, czy nie – zawsze bowiem jest ono realizacją jakiegoś
systemu wartości. Zidentyfikowanie tego systemu, owych wartości staje się dla kulturoznawcy zadaniem podstawowym.
c) Subkultura. Jest sprawą otwartą (i nie będę jej tu rozstrzygać),
czy w obrębie cytowanej powyżej definicji Pietraszki mieści
się pojęcie subkultury, czy nie. Jeśli tak, to mogłoby ono odnosić się do jakiegoś specyficznego zestawu zachowań w ramach
kultury dominującej, być może inaczej rozkładającego akcenty
w obrębie jej systemu wartości. Jeśli nie, być może lepiej byłoby mówić nie o „subkulturze”, a o współistnieniu różnych
kultur, a więc także różnych systemów wartości, które wchodziłyby ze sobą w rozmaite relacje, w tym konfliktowe. Słowo
„subkultura” jest popularne w socjologii, gdzie zapewne ważną
inspiracją dla jego używania jest nakierowanie uwagi na grupy
i relacje społeczne oraz – co za tym idzie – stwierdzenie istnienia takich grup, które nie są sformalizowane, są dobrowolne
i wyróżniają się (poprzez swoje zachowania, zainteresowania,
czy np. wygląd) na tle ogółu „społeczeństwa”. Dla potrzeby niniejszego tekstu przyjmuję hipotetycznie istnienie „subkultur”,
które rozumiem jako sfery specyficznych „zachowań ze względu
na wartości”, wyodrębnialnych w ramach kultury dominującej
(ale niekoniecznie jej przeczących), przy czym przejawem istnienia subkultury może być zarówno indywidualna autoekspresja, jak i np. rozmaite sposoby spędzania czasu w grupie. Dla
subkultury nie jest więc istotne, czy istnieje grupa.
2 Stanisław Pietraszko, Teoria kultury – materiały do skryptu, [w:] Stanisław
Pietraszko, Kultura. Studia teoretyczne i metodologiczne, Wrocław 2012,
s. 376.

***
Jakie są relacje między polityką miejską a kulturą? To oczywiście
zależy głównie od tego jak władze państwowe i samorządowe
rozumieją słowo „kultura”. Z ich punktu widzenia, pod tym terminem przeważnie kryje się twórczość artystyczna, najczęściej
podzielona na dziedziny (teatr, literatura, film…) i wspierana
przez dedykowane im instytucje (galerie, teatry, muzea, kina…).
W 2012 r. zespół DNA Miasta Fundacji Res Publica Nowa przeprowadził w 66 polskich miastach badania, na podstawie których powstał raport Miejskie polityki kulturalne3. Jedno z pytań zadanych
organizacjom pozarządowym, instytucjom kultury i urzędnikom
samorządowym brzmiało: „Które z celów polityki kulturalnej są dla
miasta najważniejsze? Proszę wskazać najwyżej trzy”. Przedstawiciele urzędów miast wybierali najczęściej następujące cztery odpowiedzi: „Promocja miasta” (55 proc.), „Zainteresowanie młodzieży
kulturą” (53 proc.), „Umocnienie więzi społecznych między mieszkańcami poprzez uczestnictwo w kulturze” (44 proc.), „Wspieranie
środowiska ludzi kultury i sztuki” (35 proc.). Jak widać, wyraźnie
dominuje tu rozumienie kultury jako twórczości artystycznej. Co
więcej, można hipotetycznie założyć, że i ono jest dodatkowo zawężone do oferty publicznych instytucji kultury oraz imprez (np.
festiwali) wspieranych finansowo przez samorządy.
Tak rozumiana kultura jest po prostu jednym z wielu działań
prowadzonych przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego na terenie miast. Nie jest ona przy tym traktowana priorytetowo. Zespół „Res Publiki Nowej” zarzuca np. Ministerstwu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że „zaniedbuje (…) rodzące się myślenie o kulturze jako narzędziu zmiany społecznej”4.
W tekście o raporcie „RPN” tak streszczałem ten zarzut: „Przykładem jest zlekceważenie przez MKiDN prac nad założeniami
Krajowej Polityki Miejskiej (prowadziło je Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). W efekcie „dokument ten nie przewiduje
3 Miejskie polityki kulturalnej. Raport z badań, Warszawa 2013.
4 Tamże.

dla kultury żadnej istotnej funkcji i klasyfikuje ją jako usługę
publiczną, a nie narzędzie kreowania rozwoju społecznego”5.
Jak mógłby wyglądać związek między polityką miejską a kulturą rozumianą jako „sfera zachowań ze względu na wartości”?
Możliwą odpowiedź na to pytanie wskazują Jan Waszkiewicz
i Roman Galar, współautorzy m.in. strategii rozwoju Wrocławia i pierwszej strategii rozwoju Dolnego Śląska. Od lat lansują
model „strategii zorientowanych na wartości”. Jak pisze Waszkiewicz, przyszłości nie da się przewidzieć, nie wiadomo, jakie
decyzje będzie trzeba podejmować, „natomiast można przewidzieć ich kierunek: będą one na tyle, na ile to możliwe zgodne
z przyjętymi wartościami (tym, co organizacja uważa za pożądane). Ład aksjologiczny staje się więc jedną z zasadniczych
przesłanek skuteczności działania w perspektywie strategicznej”6. Zaś Roman Galar dodaje: „Nauka raz po raz odkrywa, że
pod tradycyjnymi zestawami wartości kryje się skumulowana
przez doświadczenie wiedza, skuteczna, choć niezwerbalizowana, umożliwiająca długookresowe trwanie i rozwój społeczeństw. Ta długookresowa skuteczność wartości powoduje, że
w czasach zamętu stanowią one najbardziej wiarygodny wskaźnik prognostyczny”7. Waszkiewicz rozróżnia „trzy poziomy zarządzania przyszłością”, każdy o innym horyzoncie czasowym:
poziom krótkoterminowy – „zarządzanie przez procedury”;
poziom średnioterminowy – „zarządzanie przez cele”; poziom
długoterminowy – „zarządzanie przez wartości”8. Wedle tego
właśnie modelu można planować m.in. politykę miejską.
5 Łukasz Medeksza, Kultura a strategie miejskie, „Miasta”, nr 2(4)/2013.
6 Jan Waszkiewicz, Zorientowana na wartości strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – koncepcja i przykład implementacji, [w:] Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia, cz. 2, „Prace
Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej”
81, Seria: „Studia i materiały” 23, Wrocław 2006, s. 228.
7 Roman Galar, Wizja i priorytety Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Podejście Top-Down, Wrocław 2012, s. 7. http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/2012_02_12_Wizja_i_priorytety_DS.pdf.
8 J. Waszkiewicz, Zorientowana na wartości strategia…, op. cit.
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***
Czym jest street art? Zjawisko to bywa interpretowane artystycznie, jako nowa dziedzina sztuki (mieściłoby się wówczas
we wspomnianym wyżej wąskim rozumieniu kultury – jako
twórczości artystycznej); społecznie i ekonomicznie, jako wyraz
frustracji osób czy środowisk „wykluczonych”; a nawet politycznie, jako narzędzie walki. Wydaje mi się, że wszystkie te ujęcia
wskazują na rozmaite ciekawe konteksty omawianego zjawiska,
ale jednocześnie obarczone są błędem redukcjonizmu, a więc
tłumaczą jedną dziedzinę w kategoriach innej (klasycznym
przykładem takiego podejścia jest interpretowanie sfery wartości jako przejawu ukrytych interesów).
Jest charakterystyczne, że w zebranych na potrzeby niniejszego
projektu wypowiedziach twórców street artu przewijają się takie
autointerpretacje, które nie tylko nie mieszczą się w żadnym z powyższych kontekstów, ale też można je hipotetycznie potraktować jako najważniejsze czynniki sprawcze opisywanego zjawiska.
Kilka przykładów: „odbiorca nie jest dla mnie ważny” (Ceka100),
„To jest bardziej potrzeba ekspresji. Która się wywodzi z tego, że
samo graffiti, to jest wąskie środowisko, dedykowane tylko i wyłącznie dla ludzi ze środowiska” (Ceka100), „graffiti samo w sobie
jest nielegalne i jeśli jesteś grafficiarzem nazywasz siebie grafficiarzem to musisz robić nielegalnie” (Ceka100), „jakby nie było
ograniczeń, nie byłoby zajawy. Ograniczenie jest zabawą. Rozpracowaniem tych ograniczeń” (Ceka100), „nie chodzi o to żeby ten
system zniszczyć. Graffiti nie występowało przeciwko (…) miało zamiar poruszać się po obrzeżach tego systemu” (Ceka100),
„w graffiti chodzi o fejm, od zawsze w graffiti chodziło o fejm”
(Ceka100), „wkurwia mnie przyklejanie graffiti do sztuki. (…) to
nie ma w ogóle nic wspólnego” (Ceka100), „Nie jestem fanem
prac z przekazem, zaangażowanych społecznie” (Wywiad_02)9,
„robię tak dużo różnych rzeczy, że zawsze coś sobie zastąpię
i znajdę jakąś swoją drogę, żeby robić to, co chcę” (Wywiad_02).
9 Wywiad dostępny na stronie projektu.
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Trudno nie zauważyć, że w cytowanych wypowiedziach dominuje nastawienie na indywidualną autoekspresję, „fejm”, „zajawkę”, a jednocześnie przewija się niechęć do interpretowania graffiti czy street artu w kategoriach estetycznych (jako „sztuki”),
prawnych (jako „wandalizmu”), społeczno-politycznych (jako
„walki”, „przekazu”)10. Właśnie w takim podejściu doszukiwałbym się czegoś, co można by nazwać „swoistością street artu”.
Gdyby chcieć ją następnie zinterpretować w kategoriach kulturoznawczych, należałoby rozpoznać wartości, które realizuje
(lub chce realizować) street art. Z takiej analizy zapewne mógłby wyjść mniej więcej taki oto katalog wartości: autoekspresja /
indywidualizm, oddolność / niezależność, ale też talent. Street
art ceni sobie również (o czym świadczy jego nazwa) publiczną
przestrzeń miejską, czy po prostu miasto jako takie.
Dopiero wtórnie street art może (ale nie musi) być wykorzystywany jako forma przekazu konkretnych treści. Co więcej, nie
jest wcale przesądzone, jakie to mogą być treści. Z tego punktu
widzenia street art nie jest buntem, jedynie czasem bywa wehikułem dla buntowniczych przekazów.11
Street art zakwalifowałbym więc roboczo jako subkulturę, która realizuje specyficzny dla siebie zestaw wartości (niekoniecznie czy nie zawsze sprzecznych z wartościami dominującymi
w kulturze nadrzędnej) i robi to za pomocą specyficznego dla
siebie zestawu zachowań. Życie takiej subkultury ma własną,
10 Wygląda na to, że warunkiem środowiskowego „fejmu” może być stworzenie
takiego dzieła w przestrzeni publicznej, które jednocześnie jest „nielegalem”
i prezentuje wysoką jakość pomysłu i wykonania. Zaryzykowałbym hipotezę,
że właśnie podążanie za tak pojętym „fejmem” jest sednem street artu. Cała
reszta to dodatki, mutacje, czasem także próby legalizacji i oswojenia.
11 Podobnie jest z ruchem punk, który bywa opisywany w literaturze czy
w prasie niemal jak partia polityczna wyposażona w konkretny program,
a w rzeczywistości jest przede wszystkim sposobem (auto)ekspresji, który
czasem (ale nie zawsze) bywa wykorzystywany jako wehikuł do przekazywania pewnych treści – nie zawsze politycznych, nie zawsze buntowniczych.
(Ta obserwacja wynika z wieloletnich doświadczeń autora niniejszego tekstu).

wewnętrzną logikę rozwoju, która może, lecz nie musi ulegać
wpływowi zewnętrznych sfer życia oraz wartości.

***

Z powyższych rozważań wynika abstrakcyjny model wielu możliwych relacji między polityką miejską a street artem. Klasyfikacja
zaproponowana przez Jana Waszkiewicza podpowiada, że polityka miejska może mieć trzy podstawowe horyzonty czasowe,
którym odpowiadają trzy poziomy zarządzania (horyzont krótkoterminowy – zarządzanie przez procedury; średnioterminowy
– przez cele; długoterminowy – przez wartości). Z kolei wstępna analiza zjawiska street artu podpowiada dwa różne możliwe
sposoby jego traktowania: w jego swoistości, jako subkultury
oraz w którymś z wielu kontekstów, jako sposobu wyrażania
pewnych treści zewnętrznych lub jakości estetycznych. Ale i te
dwa podziały nie wyczerpują bogactwa możliwych relacji. Dość
powiedzieć, że dane miasto ma nie tylko wybór między różnymi
poziomami zarządzania, ale też w obrębie każdego z nich może
wybrać niemal dowolny zestaw procedur, celów czy wartości.
Dokonawszy tego wyboru może rozmaicie podchodzić do street
artu, uwypuklając takie lub inne rozumienie tego zjawiska i na tej
podstawie programując działania wobec niego12.
Należy przy tym podkreślić, że relacje polityki miejskiej ze street artem nie są konieczne. Miasto nie musi, ale może otworzyć
się na street art. Podobnie twórcy street artu nie muszą, ale
mogą otworzyć się na współpracę z władzami miasta i innymi
mieszkańcami. Nie jest to zresztą równe partnerstwo. Samorząd miejski jest trwałą instytucją, dysponuje często znacznymi
środkami i działa na wielu polach. Street art w najlepszym razie ma pewien potencjał wpływu na świadomość mieszkańców
12 Dla moich rozważań jest w tym momencie kwestią drugorzędną jak należy definiować „miasto” – czy jako lokalne władze samorządowe, czy jako
wspólnotę mieszkańców.

i użytkowników miasta – a i to raczej w ograniczonym, często
niszowym zakresie13.
Jakie są plusy i minusy relacji polityki miejskiej ze street artem?
Jakie są zewnętrzne szanse i zagrożenia dla takiej współpracy? Można to zbadać posługując się prostą tabelką stosowaną
w analizach SWOT (patrz: następna strona)

Rekomendacje

Zakładam, że strategiczne założenia polityki miejskiej w mieście zainteresowanym street artem mają charakter długofalowy,
a więc świadomie orientują się na wartości. Zakładam też, że
wartości te sprzyjają szeroko pojętej twórczości, w tym artystycznej, także tej oddolnej, nieprofesjonalnej, niekomercyjnej,
nie związanej ze światem publicznych instytucji kultury.
Oznacza to, że władze takiego miasta są świadome street artu
i przyglądają się mu. Zakładam jednak również, że bliskie są im
wartości dialogu, wspierania aktywności obywatelskiej i współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną – także na poziomie
sublokalnym (osiedlowym, dzielnicowym). To zaś oznacza, że
owe władze muszą zarazem uwzględnić opinie innych interesariuszy: rozmaitych instytucji, właścicieli nieruchomości, ekspertów, zwykłych mieszkańców. Te opinie nie zawsze muszą
sprzyjać street artowi i konkretnym proponowanym dziełom.
Co więcej, nawet najbardziej entuzjastycznie nastawione władze miasta nie mogą zapominać, że street art jednak w wielu
wypadkach jest wandalizmem, czyli łamie prawo.
Jeśli więc miasto funkcjonuje wedle powyższych założeń, jego
strategiczną misję wobec street artu można opisać mniej wię13 Ciekawe byłyby badania, które pokazałyby „siłę rażenia” street artu, zestawioną z zasięgiem innych rodzajów przekazu w przestrzeni publicznej – np.
billboardami czy mediami audiowizualnymi).
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Mocne strony

Słabe strony

– Wspólne interesy. Twórcy street artu potrzebują wsparcia finansowego i miejsc dla swoich dzieł. Władze miasta potrzebują pomysłów na estetyczny lifting zaniedbanych osiedli.
– Wspólne wartości. I dla władz miasta, i dla twórców
street artu istotną wartością jest przestrzeń publiczna
i jej wygląd.
– Street art jest kuźnią artystycznych talentów, które
mogą rozsławiać miasto.
– Władze miasta prowadzą instytucje kultury, które mogą
uwzględniać street art w swoich programach. W budżecie miejskim są pieniądze na kulturę, którymi można wspierać wybrane projekty street artowe.
– Wysoka jakość wielu prac street artowych uzasadnia
uznanie ich twórców za wysokiej klasy artystów.

– Spór o zakres swobody wypowiedzi. Twórcy street
artu chcą pisać i malować, co im się żywnie podoba.
Władze miasta nie będą akceptować wszystkich treści, zechcą zachować kontrolę nad nimi.
– Rozbieżne wartości. Twórcy street artu cenią „nielegale”. Władze miasta powinny dbać o przestrzeganie
prawa, chcą też utrzymać kontrolę nad estetyką przestrzeni publicznych i są gotowe zaakceptować street
art jedynie w wyznaczonych miejscach i na swoich
warunkach.
– Obsesyjne „tagowanie” przestrzeni publicznej przez
grafficiarzy jest niezrozumiałe i nieuzasadnione
z punktu widzenia władz miasta i zwykłych mieszkańców. W większości przypadków trudno je też
uznać za estetycznie akceptowalne.
– Niszowość street artu.

Szanse

Zagrożenia

– Moda na street art.
– Programy rewitalizacji obszarów miejskich uznanych
za „trudne”, w tym zwłaszcza takie rewitalizacje, które
w dużym stopniu uwzględniają działania „miękkie”, np.
artystyczne. Środki unijne na ten cel.
– Polityka miejska uwzględniająca konsultacje z interesariuszami przestrzeni publicznej w miastach (np. w modelu multi-level governance).
– Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne – jako
narzędzie dokumentacji street artu, ale też jako rezerwuar nowych sposobów jego uprawiania (np. poprzez
wykorzystanie technologii augmented reality).
– Intelektualne i publicystyczne dowartościowywanie
twórczości oddolnej, amatorskiej (jak np. w ideologii
internetowego nurtu Web 2.0).

– Pojawienie się mód estetycznych nie sprzyjających
street artowi.
– Wyczerpanie się środków unijnych na programy rewitalizacyjne (po 2020 r.).
– Koncepcje rewitalizacji nie sprzyjające street artowi.
Gentryfikacja rewitalizowanych dzielnic.
– Walka z tzw. zgiełkiem reklamowym, która sprzyja
jednolitej, czasem sterylnej estetyce przestrzeni publicznych i na dłuższą metę może również uderzyć
w street art.
– Wchodzenie zarówno władz miasta, jak i twórców
street artu w zewnętrzne konflikty polityczne, które
mogą nadwyrężać, a nawet uniemożliwiać współpracę.
– Niechęć zwykłych mieszkańców do street artu.
– Spadek poczucia bezpieczeństwa i utożsamienie street artu z przestępczością.
– Zdominowanie street artu przez ekstremistów, np.
rasistów.
– Komercjalizacja street artu.
– Tęsknota za powrotem do modelu artysty-profesjonalisty, którego talent potwierdzany jest wykształceniem i pracą w odpowiednich instytucjach.
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cej tak: „Miasto rozumiejące street art” / „Miasto, w którym
street art jest przedmiotem publicznej dyskusji, oceny, a czasem wsparcia”.
Taka misja może przekładać się na trzy cele: 1. Promowanie
i wzmacnianie dialogu między interesariuszami przestrzeni publicznej na temat street artu; 2. Wspieranie takich przejawów
street artu, które bronią się jako sztuka oraz takich, które mogą
przydać się w programach rewitalizacyjnych; 3. Wspieranie oddolnych działań skierowanych do twórców street artu.
W poszczególnych celach mogłyby zmieścić się takie oto przykładowe działania:
W celu 1: stałe dokumentowanie wytworów street artu, publikowanie ich w Internecie, poddawanie ich publicznej dyskusji
i ocenie.
W celu 2: zamawianie murali u twórców street artu, udostępnianie im tzw. legalnych ścian, organizacja wystaw i festiwali,
wsparcie dla dokumentacji i publikacji zbiorów najlepszych
dzieł, włączenie twórców street artu do konceptualizowania
i prowadzenia programów rewitalizacji wybranych obszarów
miasta, edukacja publiczna w zakresie rozumienia street artu
– w tym szkolenia skierowane do ściśle wybranych grup docelowych, np. policjantów.
W celu 3: wspieranie warsztatów skierowanych do twórców
street artu – w tym szkolenie ich w zakresie poszanowania
poszczególnych elementów przestrzeni publicznej, wspieranie
współpracy między twórcami street artu a zainteresowanymi
małymi społecznościami – np. w zakresie odnowy i aktywizacji
podwórek.

Appendix 1.
Metodologia badań
nad street artem w Polsce
Martyna Pryszmont-Ciesielska
I. Cele badawcze

Poznawcze:
– opisanie fenomenu zjawiska street artu w Polsce;
– inwentaryzacja (wraz z dokumentacją fotograficzną) street artu w wybranych środowiskach;
– poznanie (rozumienie) motywów działań artystycznych
twórców street artu;
– poznanie percepcji street artu przez mieszkańców wybranych miast;
Społeczno-praktyczne:
– uwrażliwienie na obecność street artu i umieszczenie jej
na ogólnodostępnym portalu internetowym;
– zaaranżowanie dyskusji i krytycznej analizy skupionej
na wybranych dziełach street artu;
– próba podniesienia partycypacji mieszkańców w działaniach artystycznych twórców street artu;
– opracowanie wytycznych i stworzenie modelu kształtowania polityki kulturalnej w obszarze street artu jako
sztuki partycypacyjnej, ze względu na swój charakter dostępnej każdemu mieszkańcowi miasta;
– budowa modelu działań artystycznych, który posłuży
rozbudzaniu kultury społeczności lokalnej;
– publikacja i upowszechnienie wyników badań w ramach
portalu internetowego, stworzenie mapy zawierającej:
historie opowiadane przez odbiorców/mieszkańców, wywiady z twórcami.
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II. Środowisko i osoby badane

Ośrodki zróżnicowane pod względem dochodu, wielkości
i struktury populacji:
– Miasta średniej wielkości: Żywiec, Kłodzko, Oborniki Śląskie, Biała Podlaska
– Metropolie: konurbacja górnośląska, Łódź, Szczecin,
Wrocław, Warszawa
W tym:
Osoby badane:
– twórcy street artu;
– osoby pełniące funkcje publiczne (np.: działacze, aktywiści, osoby z punktów informacji turystycznej, z zasobów
komunalnych, ze spółdzielni, z radnymi miasta oraz z policją);
– mieszkańcy
Materiał badawczy:
– street art (jako obraz i tekst).

III. Podejście badawcze

– typ badań – jakościowe, badacz w roli „przechodnia”;
– podejście badawcze – badanie w działaniu (I ETAP:
opracowanie celów i problemów badawczych, utworzenie zespołu badawczego; II ETAP: gromadzenie danych
przy użyciu: wywiadów (jakościowego, eksperckiego)
oraz strategii badawczych z użyciem fotografii (fotografia z przewodnikiem, mapping fotograficzny); III ETAP:
analiza i interpretacja wyników badań, sformułowanie
pierwszych wniosków; IV ETAP: komunikowanie zwrotne, publiczna i otwarta dyskusja nad wnioskami z badań,
formułowanie kolejnych wniosków (wywiad zogniskowany połączony w wystawą prezentującą materiał z badań
w formie fotografii zawartych w prezentacji multimedialnej); V ETAP: formułowanie wniosków końcowych; opracowanie modelu dobrych praktyk w zakresie wspólnych
działań artystycznych podejmowanych z mieszkańcami,

podsumowanie działań i opracowanie wytycznych dla
polityki społecznej.

IV. Metody/techniki badawcze

Wywiady:
– jakościowy wywiad badawczy i wywiad ekspercki –
z twórcami, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, II
etap badań, przewodnik do wywiadu (załącznik 1);
– jakościowy wywiad badawczy – z mieszkańcami, II etap
badań, przewodnik do wywiadu (załącznik 2);
– jakościowy wywiad badawczy – z osobami pełniącymi
funkcje publiczne (np. z: działaczami, aktywistami, osobami z punktów informacji turystycznej, z zasobów komunalnych, ze spółdzielni, z radnymi miasta oraz z policją), II etap badań, przewodnik do wywiadu (załącznik 3);
– wywiad zogniskowany – z mieszkańcami i odbiorcami
street artu, IV etap badań, przewodnik przygotowany
zostanie w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas II etapu
badań;
Strategie badawcze z użyciem fotografii:
– aktywne fotografowanie tematyczne – fotografowanie
wybranego dzieła street artu, II etap badań, przewodnik
do fotografii (załącznik 4);
– mapping fotograficzny dzieła street artu z uwzględnieniem jego kontekstu historycznego, geograficznego, terytorialnego, społecznego, kulturowego i turystycznego
– przewodnik do mappingu, II etap badań, przewodnik
do mappingu fotograficznego (załącznik 5);
– analiza fotografii jako materiałów zastanych – korzystanie z fotografii wykonanych przez inne osoby (nie związane z zespołem badawczym), pochodzące z innych źródeł
(np. internetowych, znajdujące się w zasobach różnych
instytucji), tzw. fotografie zastane, II etap badań;
– fotografia jako wtórny element perswazji wniosków –
zorganizowanie wystawy prezentującej wybrane dzieła

street artu w formie fotograficznej prezentacji (np. przy
okazji wprowadzenia do wywiadu zogniskowanego),
IV etap badań.

V. Narzędzia badawcze: przewodniki do badań

Przewodnik do wywiadów jakościowych i eksperckiego:
a) z twórcami street artu (jakościowy oraz ekspercki) (zał.1):
Jakie były i są motywy Twojej twórczości? Jakie idee przyświecają Twoim działaniom? Czy współpracujesz i w jakich obszarach
z władzami miasta? Co jest dla Ciebie wyzwaniem w Twoich
działaniach? Co ograniczeniem? Co chciałbyś zmienić (w mieście, w kontaktach z władzami miasta)? Z jakiego dzieła jesteś
najbardziej zadowolony? Czego ono dotyczy? Jakie dzieło masz
w planach? Jaki będzie miało temat i czego będzie dotyczyło?
Czym jest dla Ciebie street art?
b) z mieszkańcami (jakościowy) (zał. 2):
Czy mógłbym/mogłabym Pana/Panią prosić o opisanie wybranego dzieła street artu? Co ono przedstawia? Jakie przekazuje
wartości lub antywartości? Jakie cele przyświecały jego autorowi/autorce? Jaką rolę ogrywa to dzieło w kontekście tego osiedla, dzielnicy, miasta, regionu? Czy się Panu/Pani podoba? Czy
zna Pan/Pani ich autorów? Czy zna Pan/Pani osoby zajmujące
się street artem w mieście? Jakie są to osoby? Jakie cele mają te
osoby w swojej twórczości? W jakich innych miejscach miasta
znajdują się dzieła street artu?
c) z osobami pełniącymi funkcje publiczne (zał. 3):
Czy mógłbym/mogłabym Pana/Panią prosić o opisanie wybranego dzieła street artu? Co ono przedstawia? Jakie przekazuje
wartości lub antywartości? Jakie cele przyświecały jego autorowi/autorce? Jaką rolę ogrywa to dzieło w kontekście tego osiedla, dzielnicy, miasta, regionu? Czy się Panu/Pani podoba? Czy
zna Pan/Pani ich autorów? Czy zna Pan/Pani osoby zajmujące
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się street artem w mieście? Jakie są to osoby? Jakie cele mają te
osoby w swojej twórczości? W jakich innych miejscach miasta
znajdują się dzieła street artu?
Przewodnik do strategii badawczych z użyciem fotografii:
a) przewodnik do fotografii wybranego dzieła street artu (zał. 4):
1) wybór jednego dzieła street artu, np. mural, vlepka itd.
2) wykonanie 3 zdjęć tego dzieła (np. w perspektywie linearnej, żabiej, z lotu ptaka) z uwzględnieniem:
– obrazu i treści dzieła oraz jego tytułu (jeśli jest),
– obiektu, na którym się znajduje dzieło.
b) przewodnik do mappingu fotograficznego (zał. 5):
1) Sfotografowanie otoczenia (ożywionego i nie ożywionego) dzieła street artu, np. budynki, instytucje, sklepy
i punkty usługowe, mieszkańcy, spacerowicze itd.
2) Pisemne oznaczenie kontekstu dzieła street artu:
– aspekt historyczny (np. odnosi się do wydarzenia z historii miasta, regionu, kraju),
– aspekt społeczno-kulturowy (np. znajduje się w pobliżu ważnych instytucji, placówek publicznych; ważny
z punktu widzenia środowiska społecznego zamieszkującego dany teren),
– aspekt turystyczny (np. dzieło znajduje się w turystycznym centrum miasta lub na jego obrzeżach),
– aspekt geograficzny (np. centrum, stare i nowe miasto,
osiedle, obrzeża, pogranicze; dzielnica).
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Appendix 2.
Wywiady
Agnieszka Bułacik
Rozmowa z wrocławskim artystą
Kto jest pomysłodawcą Pospolitego Ruszenia?
L.U.C Na pomysł przeprowadzenia takiej akcji wpadł już dawno
temu, w trakcie podróży po Polsce. Na płycie „Planet L.U.C”
jest nawet piosenka, w której mówi o tym, jak jest pstrokato
w naszym kraju. Po kilku latach od jej powstania uderzyło go,
że nadal tak właśnie jest, że nikt z tym nic nie zrobił. Jedyna
zmiana polega na tym, że na elewacjach przybywa kolejnych
liszai. W końcu zdecydował się wziąć sprawy w swoje ręce.
U nas widoczny jest totalny chaos. Elewacje bloków każdy maluje po swojemu, dlatego każdy blok zarażony jest niejako „infekcją skórną.” Atakują nas kropeczki, fiolety, żółcie – bez ładu
i składu. Przeszkadza nam to. Dogadaliśmy się z wrocławskim
oddziałem „Gazety Wyborczej” i wspólnie zaczęliśmy działać.
Łukasz napisał tekst manifestu, razem z Sokołem nagrali singiel,
następnie powstał teledysk. I poszło.
Gdzie można znaleźć aktualne informacje o postępie akcji?
Wszystko jest na stronie Pospolitego Ruszenia oraz na naszym
profilu na Facebooku. Dotychczas w ramach akcji zorganizowaliśmy konkurs na projekt elewacji istniejącego bloku. Został on
rozstrzygnięty i niebawem rusza realizacja. W tej chwili mamy
moment odpoczynku, ale po świętach najprawdopodobniej wystartujemy z kolejnym etapem Pospolitego Ruszenia. Pierwszy
zrealizowaliśmy w zeszłym roku – odpaliliśmy stronę, nagłośniliśmy temat w mediach, przeprowadziliśmy konkurs i kampanię
outdoorową we Wrocławiu.

Jakie działania będą podejmowane w kolejnych etapach? Pierwszy etap ogniskuje uwagę na temacie elewacji, w drugim mamy
zająć się zielenią miejską, a na samym końcu reklamami, billboardami itd. W jaki sposób udało się Wam zorganizować konkurs?
Postanowiliśmy promować młodych architektów, uświadamiać,
że można projektować kolorystykę istniejących budynków
w sposób sensowny. Założenie jest takie – my w ramach prowadzonej akcji pokazujemy, że kolorowo: są groszki, trójkąciki,
choinki na blokach – nie wygląda to dobrze. Na zasadzie kontrastu do tego nonsensu wskazujemy miejsca w różnych miastach Polski, które są ładne i zrobione z pomysłem, np. bloki
we Wrocławiu na Gaju, te ze zwierzątkami i trawą. To właśnie
tam rozpoczęliśmy akcję, organizując happening. Dorabialiśmy
chmurki komiksowe do zwierzątek – dziękowały za cud, za to,
że powstały takie bloki. Chcieliśmy pokazać, że można odnowić blok mieszkalny oryginalnie, ale w sposób przemyślany.
Nie twierdzimy, że należy tępić barwy i różnorodne motywy
na elewacjach. Nie wszystko musi być biało-szare z czerwoną
wstawką [śmiech]. Uważamy jednak, że wszystko trzeba robić
z głową. Konkurs zorganizowaliśmy razem z Agorą, trwał prawie dwa miesiące. W jego realizacji pomogła nam bardzo spółdzielnia Wrocław-Południe. Pan prezes Józef Śnieżek jest mega
równym gościem i jest bardzo otwarty na tego typu inicjatywy.
Zresztą to widać po blokach na ul. Świeradowskiej. W skład jury
wchodzili: L.U.C, Danuta Barska – przedstawicielka mieszkańców bloku, Beata Urbanowicz – plastyk miejski, Jarosław Trybuś – historyk sztuki i krytyk architektury, prof. Paweł Jarodzki
– dyrektor artystyczny wrocławskiego BWA, Jakub Stępień aka
Hakobo – jeden z najbardziej znanych współczesnych polskich
projektantów, Adam Tunikowski – grafik i designer z agencji
Juice. Zwycięzcami konkursu zostali młodzi architekci z Poznania – Aleksandra Midor oraz Mateusz Przybyłowski.
Czy zdobycie zgody na pomalowanie bloku w ramach konkursu
było trudne?
Znalezienie bloku było trudne. Mieliśmy mało czasu, a sam
projekt wymagał odwagi ze strony wspólnoty mieszkaniowej,
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którą prosiliśmy o powierzenie nam elewacji budynku, w celu
zrealizowania koncepcji wybranej w konkursie. Gdy sytuacja zaczynała robić się poważna, zadzwoniliśmy do prezesa SM Wrocław-Południe, który powiedział: „Mamy blok na Przestrzennej,
będziemy robić modernizację, jak chcecie, to możecie go sobie
wziąć”. Tak po prostu. Zrobiliśmy zdjęcia i pomiary i ogłosiliśmy
konkurs. Nawiązaliśmy współpracę na forum Skyscrapercity
z grupą zapaleńców, którzy pracują w programach graficznych,
projektując modernizacje bloków. Na początku okrutnie nas
krytykowali, wytykając nam brak wiedzy. Po burzliwych dyskusjach, dogadaliśmy się. Mieli kilka uwag, które uwzględniliśmy.

Rozmowa z CEKA100
MOTYWY
Trudno określić i bezpośrednio zobrazować moje działania.
Szarpią mną różne rzeczy, nie potrafię nawet jednoznacznie
ich sprecyzować. Poruszam się po zagadnieniach graffiti malarstwa, rzeźby. Te działania przenikają się wzajemnie na siebie
oddziałując.
PRACE KONCEPCYJNE
Zdarzają się proste sytuacje, humorystyczne. Postrzeganie graffiti czy street artu przez ludzi z zewnątrz. Panuje teraz tendencja określania tych kierunków słowami, tworzenie ideologii dla
ludzi z poza. Albo to czujesz, albo to wiesz.
KONTEKST MIEJSCA
Kontekst miejsca jest dla mnie ważny i zazwyczaj staram się wyłowić z lokalizacji, formatu czy bryły jakiś element który podświadomie przemycam. Zazwyczaj zaczynam spontanicznie po
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drodze obierając kierunek. Mam oczywiście jakieś koncepcyjne
serie, lecz nie zdarzają się często. Najczęściej pozostają na poziomie notatek, szkiców. Moje prace są obrazowe lub czysto
estetyczne. Przemycam w nich myśli ale niech każdy poszuka,
zinterpretuje je na swój sposób. Pare razy zdążyło mi się uprawiać sztukę mówioną heh. Jednak wole jak coś po prostu samo
działa i jest na tyle uniwersalne, że nie trzeba tego tłumaczyć.
Jedną prac które dobitnie poruszają kontekst miejsca jest ceglany filar, moim zdaniem na najlepszym spocie we Wrocławiu.
Mniej więcej od połowy lat 90’ do 2013 roku kolejne z ok. 30
filarów były zamalowywane, warstwa po warstwie. Jedna praca
przykrywa druga, dobra złą, zła dobrą. Dobra siedzi dłużej, zła
krócej jednak ruch jest na okrągło. W 2012 „Skrosowalem” prace jednego writera,malowaniem imitując czyszczenie. Doprowadziłem filar do pierwotnego stanu z lat 90’tych. Wyglądał naprawdę intrygująco w centrum miejsca gdzie wszystko w około
jest pomalowane. Jakiś czas później zadałem pytanie niechlujnie
malując je na czystych cegłach „Czy to jest wandalizm”. Nastąpiła błyskawiczna integracja wielowątkowości – Skrosowanie
czy zamalowanie? Z innej strony po prostu wyczyszczenie przez
zamalowanie. Druga część to krzywe odpicie pierwszego procesu, naniesienie treści która jest progresem w regresie. Prace
z czasem nazwałem Art of asking the right question’’
MURALE DLA MIASTA
Zrobiłem kilka murali lecz nie były bezpośrednio dla miasta
lecz pod festiwalami muralowymi, których jest parę w naszym
kraju. Więc nie mogę wypowiadać się o muralach dla miasta
tym bardziej, że murale robię okazjonalnie i nie jestem liderem
w tej dziedzinie.
DLACZEGO MIASTO JEST WAŻNE?
Miasto generuje kierunki takie jak graffiti, street art, urban art,
czy wszelakie działania związane z miejską tkanką. Dlatego miasto jest dla mnie nieodłącznym elementem.
Ta geometria, która ostatnio rozwijam, spójnie się z tym podejściem łączy. Moje miasto to „połamane bryły”. Anatomia archi-

tektury jest w moich pracach w pewien sposób przetworzona.
Duży wpływ na to jak myślę o formie miało studiowanie rzeźby.
Wtedy totalnie odciąłem się od graffiti, mało malowałem.
ROLA ODBIORCY/MIESZKAŃCA
Samo graffiti to jest wąskie środowisko, dedykowane wyłącznie
dla ludzi ze środowiska. Graffiti na murze nie jest dla ciebie czy
dla kogoś kto przechodzi obok. To sygnał dla kogoś kto mówi
tym samym językiem, na tej zasadzie.
PRZYSZŁE PROJEKTY
Póki co zachowam to dla siebie.
WYMARZONA WSPÓŁPRACA Z MIASTEM
Ciężko mi w ogóle wyobrazić sobie taka sytuacje. Współpracę
z miastem jako kto? Jako Ceka100? Hmm: dzwonię do prezydenta bezproblemowo załatwiając realizację ściany, którą wybrałem i maluję ją za budżet miasta, bez zbędnych papierów.
Wróćmy na ziemie.
W innym przypadku takie działania podpięte są po prostu pod
różne akcje, warsztaty lub festiwale gdzie osoba malująca nie
musi martwic się o takie rzeczy tylko skupia się na swojej dziedzinie.
FESTIWALE STREET ARTOWE
Współpraca z władzami miasta poprzez festiwal to inna sprawa. Lżejsza dla artysty (nie lubię tego określenia) Wtedy jest już
przetarta ścieżka, nie bierzesz odpowiedzialności za załatwianie
ton papieru i walkę z biurokracją. Wszystko masz zorganizowane podnośniki farby, jedziesz i robisz. Oczywiście musisz
przedstawić zarys lub konkretny projekt. Oczywiście czasami
podpisujesz klauzulę że nie możesz, namalować nic łączącego
się z politycznym, religijnym czy innym aspektem.
CZYM JEST DLA CIEBIE STREET ART
Street Art to szeroko pojęta sztuka ulicy, czyli wszystko co jest
sztuką na ulicy jest Street artem, także graffiti. (…)Ale sztyw-

no rozgraniczam graffiti i Street Art. Nie stawiam jednego nad
drugim bo dziś to dwie osobne wartości. Street art to nie tylko
skomercjalizowana strona, moda na kulturalny flavor i bycie
trendy. Jest także nielegalny Street Art: ingerencje, instalacje,
szablony itd., itd. Ten jest prawdziwszy. (…)
Graffiti opiera się przede wszystkim na literach i charakterach.
Jeśli coś jest grafficiarskie to, to po prostu widać. Graffiti samo
w sobie także jest nielegalne i jeżeli nazywasz się writerem, to
musisz robić nielegalne.
Z KTÓREJ SWOJEJ PRACY JESTEŚ NAJBARDZIEJ ZADOWOLONY
To pytanie trzeba inaczej sformułować: która praca w momencie zakończenia wywarła na mnie najlepsze wrażenie. Bo to mija
z czasem lub po prostu znika w moment to zależy do jakiego
pułapu dobijesz. Jeśli chodzi o podejście to nawet te wcześniejsze prace, mniej dopracowane,
podobają mi się bardziej. Ze względu na pewną swobodę myślenia, świeżość, intuicyjność wyczucie. To jest właśnie tym pierwszym schodkiem całym procesie, żeby nie zagnieść się w dążeniu do progresu. Powinno sie nad tym swobodnie pracować. Ja
wyznaczam jedynie kierunek i cel ale nie staram się panować
nad wszystkim, jeśli ręka idzie podświadomie wtedy tylko ją
obserwuje i nie staram się jej powstrzymać.
WYZWANIA/OGRANICZENIA
Cały czas sam stawiam sobie wyzwania. Wyzwanie to cel, droga.
Asfaltowa lub po prostu żwir, po drodze nie analizujesz na niej każdego kamyczka. To też jest proces tworzenia, a w nim przypadek
ma twórcze działanie.
Ograniczeń w mieście jest mnóstwo, zależy o co pytasz – system
kamer. Choć to też wyzwanie.(…) Na płaszczyźnie nielegalnej znaleźliśmy pewien rodzaj wyzwania i staramy się jemu sprostać, rozpracować go. Wszędzie są ograniczenia – jakby nie było ograniczeń
nie byłoby zajawy.
Są też ograniczenia na płaszczyźnie legalnej. Chciałbym zrobić
zajebista ścianę hall of fame zajebisty, miejski ale czy jest ściana,
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gdzie możesz swobodnie pomalować? Nie ma takiej ściany, nie
możesz! Ile mam takich sytuacji ze chciałbym wyjść i coś zrobić w mieście. Spójrzmy np. na Wiedeń tam masz miejscówkę
w samym centrum, możesz przyjść i zrobić produkcje, u nas
tego nie ma, z resztą co ja porównuje. Mamy takie miejsce jak
plac społeczny, miejsce konkretnie malowane o czasów pierwszego Graffiti Non Stop. Tylko że pozwolenie na malowanie
było tylko i wyłącznie na czas imprezy i w tamtym miejscu już
nie jedna osoba malująca dotknęła w tamtym miejscu konfliktu z prawem
Im więcej ścian legalnych w mieście tym prężniej scena zaczyna się rozwijać w kierunku którym ja wybrałem dlatego
podaję dla przykładu to miasto. We Wrocławiu sytuacja jest
zupełnie inna wszystko dzieje się pod spodem. Scena nie rozwija się na płaszczyźnie kreatywnego podejścia. Nie liczni
szukają niebanalnych rozwiązań. Widać tego efekty na przestrzeni paru ostatnich lat. Nowe postacie pojawiają się rzadko
i zazwyczaj z wypaczonym spojrzeniem. Ja zajarałem się bo
na graffiti bo podziałało pomysłem, formą i kolorem dlatego
według mnie proporcja nocy i dnia powinna być naturalnie
zachowana.
WPŁYW STREET ARTU NA OTOCZENIE
Wychowałem się na jednym z szarych wrocławskich podwórek gdzie na placu zabaw były trzy elementy, trzepak, przepełniony śmietnik i wystający kawałek metalu po karuzeli. Do
dziś można takie podwórka spotkać i tu pojawia się rola street
artu.
Załóżmy, że jesteś dzieciakiem wychowującym się na takim
podwórku, i na tobie bazuje dalszy rozwój społeczeństwa.
Przykładowo, pewnego dnia na twoje podwórko wjeżdża podnośnik i artysta maluje monumentalny obrazek. Nie ważne
czy będzie to przeintelektualizowany przekaz czy po prostu
kolorowa ilustracja bo to późniejszy etap. Samo takie działanie
już zaczyna budować twój światopogląd. W głowie obserwatora następuje reakcja, którą można delikatnie lub konkretnie
nakierować.
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Kolor w pracach jest dla mnie ważny, oko wpierw widzi barwy
i to nimi chcę zainteresować odbiorcę, żeby miał ochotę iść
dalej w swojej analizie. To jakich kolorów użyjesz to już twój
wybór bo nie ma brzydkich kolorów, są tylko nie atrakcyjne zestawienia, to już indywidualna sprawa.
IDEA
System to fala. Graffiti czy street art to deska surfingowa. To
sport, wirus który wykorzystuje ten system. To jego jego naturalne środowisko.
Idea grafficiarza jest prosta: „więcej ruchów, mniej pierdolenia”
Graffiti bazuje na danym systemie, a nie niszczy go. System
sprawił ze te środowiska mogą się rozwijać. A nowe sytuacje
w których trzeba się odnajdywać wpływają tylko na progess.
Niema nic gorszego niż rutyna, to pierwszy krok do stracenia
zajawki.
O co chodzi w graffiti?! chodzi o fejm, od zawsze chodziło
o fejm w Polsce nazywa się to szacunek. Zdrową rywalizacja,
poznawanie nowych twarzy, zabawa, adrenalina, rozwijanie
pasji. Niestety po drodze gdzieś się to wypaczyło i coraz więcej
writerów leci krzywym torem.

Appendix 3.
Artysta ulicy: między zabawą
a odpowiedzialnością
Dariusz Paczkowski

foto: 3fala.art.pl

Mural w Świdwinie 2012 r. Powstał w ramach ogólnopolskiej
trasy GENETYCZNIE MOLESTOWANE ORGANIZMY, którą
zainicjowałem i poprowadziłem wspólnie z Fundacją Klamra
i szesnastoma innymi organizacjami społecznymi. Trasa obejmowała 28 miast, wsparło ją swoimi pracami 68 artystów.
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foto: Lucjusz Cykarski

Bielsko-Biała 2010 rok. Część międzynarodowej akcji na rzecz
uwolnienia węgierskiej lekarki Agnes Gereb. Z inicjatywy Fundacji KLAMRA i Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni graffiti powstało w 3 miastach a jako elektroniczna kartka wysyłana była
w polskiej kampanii do węgierskich władz.
W naszym mieście akcję zainicjowała, która włączyła się w międzynarodową kampanię na rzecz lekarki z Węgier. Dr Agnes
Gereb od ponad 20 lat działa na rzecz tego, aby węgierskie kobiety mogły wybrać miejsce do porodu, a położne pracować
w sposób niezależny i samodzielny. Bielskie graffiti w obronie
lekarki powstało w budynku dawnej drukarni przy ul. Grunwaldzkiej.
http://www.bielsko.biala.pl/18723,aktualnosci.
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foto: Dariusz Paczkowski

Łukaszenka do paki. Żywiec 2011. Fundacja Klamra i Belarus Kolektiv Project. Podobna praca powstała też w Krakowie
w rocznicę wyborów prezydenckich na Białorusi, uważanych
za sfałszowane. Wiele osób protestujących wówczas trafiło do
więzienia.
http://klamra.org/wydarzenia/lukaszenka-do-paki-prezent-dla
-bialorusi.
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foto: Dariusz Paczkowski

Marek Edelman. Warszawa 2013 rok. Z inicjatywy Fundacji
Klamra i Komitetu Honorowego, muralu społecznościowy powstał na terenie dawnego getta.
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foto: 3fala.art.pl

Warszawa, budynek Polskiego Związku Niewidomych 2011 rok.
z Mateuszaem Bieleniewiczem.
Do projektu zaprosiłem też znanego fotografa Tomka Sikorę, który zorganizował sesję foto źrenic osób niewidomych
z których wykonaliśmy szablony.
http://klamra.org/projekty/art/kult/niewidomi-juz-widoczni.
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foto: Dariusz Paczkowski

Free Pussy Riot Żywiec 2012 rok. 3fala.art.pl wsparła międzynarodową kampanię na rzecz uwolnienia trzech dziewczyn z punk
rockowego zespołu Pussy Riot.
http://www.3fala.art.pl/wydarzenia/free-pussy-riot.
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foto: 3fala.art.pl

Żywiec 2013 Wsparcie mieszkańców Żurawlowa blokujących
korporację Chevron wydobywającą gaz łupkowy.
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foto: klamra.org

GALERIA TYBETAŃSKA Warszawa 2013 r.
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Mural pt.: Niewykluczone powstał w ramach projektu Fundacji
Klamra „Wspólny Żywiec” przy wsparciu Fundacji im. Stefana
Batorego. Do współpracy zaprosiliśmy także Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej.

foto: klamra.org

Na ścianie przy ul. Rzecznej 6 w Żywcu zobaczyć można pięcioro superbohaterów. Są to osoby niepełnosprawne. Nieprzeciętni
pełni energii i pasji, mogący stać się inspiracją dla młodzieży:
– Krzysztof Gardaś: alpinista. Zdobył m.in. Mount Blanc,
Aconcaguę i Kilimandżaro. W 2001 r. jako pierwszy niepełnosprawny człowiek stanął na szczycie Elbrusa. – *Często bywa ciężko, ale góry nauczyły, by się nie poddawać*,
– Michał Bałdyga: artysta, performer, twórca instalacji. Autor kampanii artystyczno-społecznej – *Wszyscy jesteśmy superbohaterami*,
– Sławomir Brak: dziennikarz, dwukrotny Mistrz Polski
w tenisie stołowym, wielokrotny mistrz województwa. –
*Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie*,
– Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej – *Niepełnosprawność nie przeszkadza żyć pięknie.*
– Marcin Kornak z Nigdy Więcej – *Żyć! Marzyć! Tworzyć!
Zwyciężać!*.
http://3fala.art.pl/projekty/niewidomi-juz-widoczni.
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foto: Dariusz Paczkowski

Nazizmu nigdy więcej na Allegro! (w 8 miastach) W ramach
ogólnopolskiej Kampanii 3fala.art.pl i Stowarzyszenie Nigdy
więcej.
Warszawa 2009 rok.
Częstochowa 2009 rok.
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foto: Monstfur

Częstochowa 2009 rok.
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