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Zaczyna się we Wrocławiu* 
Mapa Sympozjum 
Plastycznego Wrocław ‘70

Mapa Zaczyna się we Wrocławiu to jeden z elementów zestawu materiałów 
edukacyjnych o niezwykłym przedsięwzięciu artystyczno-społecznym: Sympo-
zjum Plastycznym Wrocław ‘70. Wydarzenie to na stałe wpisało się w historię 
miasta, a jego 50. rocznicę świętujemy w 2020 roku.

Z tej okazji kilkanaście wrocławskich organizacji, instytucji, niezależnych 
twórców i oddolnych inicjatyw połączyło siły, tworząc grupę roboczą, która 
opracowała program całorocznych obchodów, m.in. wystawy, wykłady, spacery, 
pikniki, działania edukacyjne i inne wydarzenia. Punktem wyjścia do aktywno-
ści edukacyjnych jest właśnie mapa, a także pigułka wiedzy oraz scenariusze 
działań do samodzielnej realizacji.

Na mapie znalazły się projekty, które zostały stworzone przez artystki i arty-
stów podczas sympozjalnych spotkań. Dla części z nich już w 1970 roku zosta-
ła wybrana lokalizacja – stąd konkretne punkty osadzone na mapie. Wybrane 
koncepcje opisaliśmy, by stanowiły dla Was inspirację do samodzielnego 
zwiedzania Wrocławia – przede wszystkim ich tropem. Mamy nadzieję, że 
opisy uruchomią Waszą wyobraźnię i na moment wypełnicie przestrzeń miasta 
zaproponowanymi przez uczestniczki i uczestników Sympozjum obiektami. 

Zachęcamy też do skorzystania z przygotowanych przez nas propozycji tras 
rowerowych – śródmiejskiej i południowej. Z pewnością pozwolą Wam poznać 
te części miasta z innej niż dotychczas strony – projektów w nich niezaistnia-
łych, a mogących mieć niewątpliwy wpływ na tkankę Wrocławia.

Posługujemy się tytułami prac, które pojawiły się w oryginalnych projektach 
oraz w posympozjalnej publikacji Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70, wydanej 
w 1983 roku pod redakcją Danuty Dziedzic i Zbigniewa Makarewicza. Części 
z prac artystki i artyści nie nadali konkretnych tytułów – te, które je otrzymały, 
są oznaczone kursywą. Wszystkie zacytowane w Mapie wypowiedzi artystów 
również pochodzą z tej publikacji. 
 
 
 

1 
 
Jerzy Bereś, Żywy pomnik pt. „Arena”, projekt, dokumentacja 
z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. Zdzi-
sław Holuka, 1970, kolekcja DTZSP. 

Projekty Sympozjum (verte) 
 

Projekty Sympozjum bez lokalizacji

Projekty Sympozjum zlokalizowane 
na osiedlu Celina

8 
 
Jerzy Rosołowicz, Neutrdrom, projekt, dokumentacja z wy-
stawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. Zdzisław 
Holuka, 1970 kolekcja DTZSP.

3 
 
Oskar Hansen, Światowit, projekt, dokumentacja z wystawy 
w Muzeum Architektury we Wrocławiu  fot. Michał Diament, 
1970, kolekcja MWW.

6 
 
Anna Szpakowska-Kujawska, Kompozycja przestrzenna 
(dynamiczna), projekt, dokumentacja z wystawy w Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, fot. Tadeusz Rolke, 1970 (2012), 
kolekcja MWW.

7 
 
Władysław Hasior, Pomnik zwycięstwa żołnierza polskiego, 
projekt, dokumentacja z wystawy w Muzeum Architektury 
we Wrocławiu, fot. Michał Diament, 1970, kolekcja MWW. 

16 
 
Ludmiła Popiel, Linia falista długości 285 m., projekt, Archiwum 
Jerzego Fedorowicza i Ludmiły Popiel, fot. Marek Krzyżanek, 
2019, dzięki uprzejmości Fundacji Arton, © Agnieszka Popiel.

5 
 
Henryk Stażewski, Kompozycja pionowa nieograniczona. 9 strumieni koloru na niebie, fot. Michał Diament, 1970, kolekcja 
MWW.

4 
 
Andrzej Wojciechowski, Cokół samowystarczalny, projekt, 
dokumentacja z wystawy w Muzeum Architektury we Wro-
cławiu, fot. Zdzisław Holuka, 1970, kolekcja DTZSP.

2 
 
Zbigniew Makarewicz (współpraca Ernest Niemczyk), Ar- 
cheologia Festung Breslau, projekt, dokumentacja z wystawy 
w Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. Zdzisław Holuka, 
1970, kolekcja DTZSP.

10 
 
Tadeusz Dobosz (współpraca Józef Burlewicz), forma prze-
strzenna bez tytułu, projekt, dokumentacja z wystawy w Mu-
zeum Architektury we Wrocławiu, fot. Zdzisław Holuka, 1970, 
kolekcja DTZSP.

11 
 
Tadeusz Kantor, Usytuowanie krzesła, projekt, dokumentacja 
z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. Zdzi-
sław Holuka, 1970, kolekcja DTZSP.

15 
Konrad Jarodzki, Krzywa wieża, projekt, fot. Jerzy Buława, 
1970.

13 
 
Adam Styka, kompozycja przestrzenna bez tytułu, projekt, 
dokumentacja z wystawy w Muzeum Architektury we Wro-
cławiu, fot. Tadeusz Rolke, 1970 (2012), kolekcja MWW.

12 
 
Barbara Kozłowska, Interpretacja przestrzenna poezji struk-
turalnej Stanisława Dróżdża „Samotność”, projekt, dokumen-
tacja z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. 
Zdzisław Holuka, 1970, kolekcja DTZSP.

9 
Wanda Gołkowska, Kompozycja z elementów ruchomych, 
projekt, dokumentacja z wystawy w Muzeum Architektury 
we Wrocławiu, fot. Michał Diament, 1970, kolekcja MWW.

opracowanie: 

Krzysztof Bielaszka, Anna Bieliz, 
Magdalena Kreis, Anna Krukowska, 
Natalia Romaszkan, Małgorzata 
Rzerzycha-Myśliwy, Maria Zięba 

Koncepcja materiałów edukacyjnych,  
do których należy Mapa Sympozjum  
Plastycznego Wrocław '70 Zaczyna się  
we Wrocławiu powstała w gronie tzw.  
komitetu ds. edukacji grupy roboczej  
Sympozjum 70/20, w skład którego  
wchodzą niezależne edukatorki i edukato-
rzy, a także animatorki i animatorzy  
związani z Fundacją Ładne Historie  
oraz Muzeum Współczesnym Wrocław. 

 

Publikacja powstała z okazji obchodów 
50. rocznicy Sympozjum Plastycznego 
Wrocław ’70 w ramach następujących 
projektów:

Sympozjum 70/20. Program działań edu-
kacyjnych wokół 50. rocznicy Sympozjum 
Wrocław ‘70

oraz 

Miasto, sztuka, ludzie! Sympozjum 70/20 
lat poźniej

realizowanych przez:

Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
www.muzeumwspolczesne.pl

Fundacja Ładne Historie
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
www.ladnehistorie.pl

projekt graficzny: threedotstype.com
projekt mapy: Łukasz Walawender 
korekta: Aleksandra Zoń

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków 
Gminy Wrocław 

17 
Osiedle Celina – zespół prac, Marian Bogusz i zespół, doku-
mentacja z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, 
fot. Michał Diament, 1970, kolekcja MWW.

17a 
Marian Bogusz, Krzysztof Coriolan, Henryk Gała, forma prze-
strzenna bez tytułu, projekt, dokumentacja z wystawy w Mu-
zeum Architektury we Wrocławiu, fot. Zdzisław Holuka, 1970, 
kolekcja DTZSP.

17b 
Jerzy „Jurry” Zieliński, Roman Nyga, Geometria uzdrawiająca, 
projekt, dokumentacja z wystawy w Muzeum Architektury 
we Wrocławiu, fot. Zdzisław Holuka, 1970, kolekcja DTZSP.

● 
Zbigniew Dłubak (współpraca Natalia LL, Andrzej Lachowicz)
zespół instrumentów optycznych bez tytułu, dokumentacja  
z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. Tade-
usz Rolke, 1970 (2013), kolekcja MWW. 

Edward Krasiński, Projekt A, projekt, dokumentacja z wy-
stawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. Zdzisław 
Holuka, 1970, kolekcja DTZSP.

Włodzimierz Borowski, Dialog, projekt, dokumentacja z wy-
stawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. Tadeusz 
Rolke, 1970 (2013), kolekcja MWW.

Anastazy B. Wiśniewski, Centrum Sztuki (pręgierz), projekt, 
dokumentacja z wystawy w Muzeum Architektury we Wro-
cławiu, fot. Tadeusz Rolke, 1970 (2013), kolekcja MWW.

Zbigniew Gostomski, Zaczyna się we Wrocławiu, projekt, do-
kumentacja z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocła-
wiu, fot. Zdzisław Holuka, 1970, kolekcja DTZSP.

Zdzisław Jurkiewicz, Pole percepcji, projekt, dokumentacja  
z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu,  
fot. Tadeusz Rolke, 1970 (2012), kolekcja MWW. 

Organizatorzy:

● 
Zygfryd Dudzik, forma przestrzenna bez tytułu, projekt, do-
kumentacja z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocła-
wiu, fot. Michał Diament, 1970, kolekcja MWW.  

● 
Michał Diament, Forma przestrzenna, projekt, dokumentacja 
z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. Mi-
chał Diament, 1970, kolekcja MWW. 

14
Jerzy Fedorowicz, Punkt, projekt, Archiwum Jerzego  
Fedorowicza i Ludmiły Popiel, © Agnieszka Popiel.
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4
Andrzej Wojciechowski 
Cokół samowystarczalny

●
Cokół na ogół służy rzeźbie. Wspiera ją, chroni, wynosi do 

góry, podkreśla, jednak sam zwykle pozostaje niezauważo-
ny. Co by było, gdyby cokół oderwał się od rzeźby i zaczął 

żyć własnym życiem? 
Przewrotny projekt Wojciechowskiego to cokół i rzeźba za-
razem. Artysta zaproponował formę złożoną z betonowych 
modułów, pnących się ku górze zgodnie z zasadą złotego po-
działu*. Wymiary kolejnych elementów – ustawionych jeden 
na drugim – miały wynikać z poprzednich, każdy kolejny byłby 
proporcjonalnie mniejszy. Twórca podkreślał: „Jedyną istotną 
rzeczą jest konsekwencja”. Obiekt mógłby biec w górę w nie-
skończoność, ale dla zachowania proporcji ze wzrostem od-
biorcy artysta zaplanował tylko pięć powtórzonych elementów. 
Cała forma miała zostać pokryta czerwoną, połyskującą po-
włoką, tworzywem zapewniającym odporność na warunki at-
mosferyczne. Wojciechowski nie opracowywał koncepcji pod 
kątem konkretnego miejsca – z jego punktu widzenia obiekt 
mógł stanąć w dowolnym miejscu, tworząc z otoczeniem 
nowy układ przestrzenny. Dla swojego projektu na potrzeby 
sympozjalnych planów wybrał, jak mówi, przypadkowo – 
wzniesienie przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego.

* Złoty podział – podział odcinka zgodnie z zasadą, że stosunek długości  
dłuższej do krótszej jest taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej.

5
Henryk Stażewski
Kompozycja pionowa nieograniczona. 9 strumieni koloru  
na niebie

● 
Wyobraź sobie, że stoisz u początku tęczy, skąd się 

wzięła? Czy mogłaby zaistnieć nocą?...
Koncepcję tego spektakularnego, szczególnie w słabo oświe-
tlonym w tamtych czasach Wrocławiu, dzieła opracował Hen-
ryk Stażewski, malarz i twórca abstrakcji geometrycznych*. 
Projekt jako jedyny został zrealizowany w czasie Sympozjum 
(9 maja 1970 roku). Dzięki zaangażowaniu ówczesnej dyrek-
torki Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki (EMPiK) – Marii 
Berny, w przygotowanie pokazu włączyły się Wojska Ochro-
ny Powietrznej. Świetlną kompozycję, zgodnie z propozy-
cją władz miasta, zaprezentowano na placu Społecznym, 
który powstał w wyniku wyburzenia pozostałości kamienic 
zniszczonych w czasie II wojny światowej. Kiedy Stażewski 
opracowywał projekt, plac był pustą, niezagospodarowaną 
przestrzenią. W czasie trwania widowiska na placu ustawio-
no dziewięć reflektorów w dwóch rzędach przecinających się 
pod kątem prostym. Pasma światła nachodziły na siebie pod 
odpowiednim kątem, nawiązując do kolejności barw powsta-
jących przy rozszczepieniu światła białego w pryzmacie** – 
od czerwonej przez pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską 
aż do fioletowej. W ten sposób, w trakcie wydarzenia, sztuka 
stała się dostępna, nieograniczona – wiązki światła były  
widoczne w sąsiednich miastach, rozmywały się dopiero  
7 kilometrów nad ziemią, na wysokości, na której latają sa-
moloty pasażerskie. W 2008 roku przedsięwzięcie powtórzo-
no w Warszawie. Ze względu na wysoki stopień oświetlenia 
miasta tym razem reflektory miały trzy razy większą moc niż 
te użyte w roku 1970. 

* Dzieła powstałe w nurcie abstrakcji geometrycznej – artysta przedstawia 
w nich różne motywy za pomocą układów figur geometrycznych.
** Pryzmat – przezroczysta bryła, o co najmniej dwóch ścianach płaskich na-
chylonych do siebie pod odpowiednim kątem.
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Anna Szpakowska-Kujawska
Kompozycja przestrzenna (dynamiczna) 

●
W jakich miejscach we Wrocławiu to, co stare łączy się lub 
jest zestawione z nowym? Przechodząc przez most Pokoju, 

wyobraź sobie ludzi unoszących się nad rzeką…
Anna Szpakowska-Kujawska to malarka i rzeźbiarka. Zapro-
ponowała projekt przeznaczony do realizacji przy moście 
Pokoju, który powstał w miejscu poprzedniego obiektu, 
zburzonego podczas Festung Breslau. Jej praca składała 
się z unoszących się nad rzeką wielu balonów o kształcie 
nawiązującym do postaci ludzkich. Przymocowane cienkimi 
linkami do wybranego punktu na Odrze miały dynamicznie 
poruszać się na wietrze, zmieniając postrzeganie statyczne-
go i zabytkowego Ostrowa Tumskiego, kontrastując z jego 
panoramą. Dziś z mostu Pokoju możemy oglądać inne dzieło 
artystki – ceramiczną mozaikę na fasadzie budynku Wydzia-
łu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 
która przedstawia ludzi unoszących się i wirujących w spiral-
nym układzie.
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Władysław Hasior 
Pomnik zwycięstwa żołnierza polskiego

Kilkunastometrowy pomnik zaproponowany przez Włady-
sława Hasiora, rzeźbiarza, malarza i scenografa, miał być 
wykonany z czterech przezroczystych kubików skonstru-
owanych ze szklanych lub plastikowych płyt, wyglądających 
jak akwaria, nazywanych przez artystę „kabinami”. Materiał 
oraz sposób jego wykorzystania był pomysłem na owe czasy 
niezwykłym. W każdym z kubików, ustawionych jeden na 
drugim, artysta umieścił figury żołnierzy z blachy aluminio-
wej. Instalacja miała być ustawiona w Odrze, zabezpieczona 
w dnie rzeki betonowym fundamentem, by nurt wody nie 
był dla niej niebezpieczny. W 1974 roku pojawiła się szansa 
realizacji pomnika, jednak nie w rzece, a na placu Wolności. 
Przedsięwzięcie jednak nie doszło do skutku. 

● 
Wyobraź sobie, że z tafli wody między mostem Pokoju 

a mostem Grunwaldzkim wyłaniają się analogiczne do pro-
pozycji Hasiora „kabiny” mieszczące figury różnych boha-

terów i bohaterek – kogo można umieścić 
w ich wnętrzu?
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Jerzy Rosołowicz 
Neutrdrom

Tytuł pracy Jerzego Rosołowicza – malarza, pisarza i teoretyka – 
najlepiej podzielić na pół, a następnie skojarzyć z dwoma słowa-
mi: „neutr” – neutralizacja, „drom” – droga lub tor. Kolejny trop 
to koncepcja „świadomego działania neutralnego”, którą artysta 
rozumiał jako działanie neutralizujące konflikty i sprzeczności. 
Neutrdromy (w założeniu miało ich być więcej, projektowi sym-
pozjalnemu wyznaczono przestrzenie przy placu Grunwaldz-
kim) widział jako „miejsce ciągłego działania neutralnego, wy-
zwolonej myśli i wyobraźni twórczej o niespotykanej rozległości 
i zakresie oddziaływania”. Gigantyczną, z założenia niemożliwą 
do wykonania instalację miało tworzyć pole o wymiarach 500 
x 500 metrów, ze 100-metrową wieżą w kształcie odwrócone-
go stożka oraz kulą o średnicy 35 metrów. Wewnątrz stożka 
znajdowała się winda, która prowadziła pogrążoną w ciemności 
publiczność do jasno oświetlonego centrum podstawy stożka. 
W tym samym czasie przetaczająca się po płycie obiektu kula 
miała dostarczać znajdującym się wewnątrz odbiorcom prze-
różnych doznań, takich jak zmiany ciśnienia, zaburzenia równo-
wagi czy zjawiska smakowo-węchowe.

● 
Jeśli jedno piętro mierzy około 3 metrów wysokości – po-

licz: ile pięter zmieściłoby się w stożku „Neutrdromu"? 
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Wanda Gołkowska 
Kompozycja z elementów ruchomych

Autorka pomysłu była zwolenniczką tzw. „układu otwartego”, 
czyli myślenia o dziele sztuki jako o czymś, co podlega zmia-
nom, a nie pozostaje jedynym, idealnym i stabilnym tworem. 
Rolą artysty w takim myśleniu jest dokonanie wyboru, decy-
dowanie i przewidywanie. W swoich realizacjach poszukiwała 
rozwiązań dających możliwość wpłynięcia na dzieło poprzez 
ruch czy światło, ale też aktywność ze strony odbiorcy. Kom-
pozycje z ruchomych elementów, ram, plansz, klocków pre-
zentowała w galeriach, a podczas Sympozjum swoje myślenie 
przeniosła do przestrzeni publicznej. I tak powstała koncep-
cja stworzenia kompozycji na podwórkach i placach zabaw, 
z prototypem w parku Stanisława Tołpy. W ramionach kwa-
dratowej ramy o długości boku około 3 metrów miały zostać 
umieszczone półkoliste pręty, na których miały zostać zamo-
cowane kule w kolorach żółtym, białym i czerwonym.

●
Gdy już wyobrazisz sobie projekt Gołkowskiej, zastanów 
się, jakie inne kształty i kolory mogłyby przyjąć zainspiro-

wane jej pracą kompozycje. 
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Tadeusz Dobosz (współpraca Józef Burlewicz)
forma przestrzenna bez tytułu

● 
Rozejrzyj się, czy dziś na Wzgórzu Słowiańskim dominują 
elementy pionowe i poziome, a może jednak okręgi i kule? 
Jakich kształtów i form powinno być tu Twoim zdaniem 

więcej?
Koncepcja tej formy w przestrzeni powstała przy współpracy 
rzeźbiarza Tadeusza Dobosza i malarza Józefa Burlewicza. 

Projekt, zgodnie z propozycją władz 
miasta, został przypisany do Wzgórza 
Słowiańskiego (usypiska gruzu). Okoli-
ce tego miejsca w latach 60. XX wieku 
były zdominowane przez obiekty piono-
we – powojenne ruiny kamienic, kominy 
fabryczne, słupy elektryczne oraz linie 
poziome, takie jak trakcje tramwajowe. 
Artyści zapragnęli przełamać ten układ 
dwoma ustawionymi obok siebie kula-
mi o średnicy 5 metrów. Umieszczone 
na wspólnej podstawie miały stanowić 
kontrast dla otoczenia i dla siebie na-
wzajem. Pierwsza z nich, w ciemnym 
kolorze, miała dawać wrażenie stabilno-
ści. Druga, czerwona, zamontowana na 
krawędzi podstawy, w kierunku, w ja-
kim teren zbiega pochyło w dół, miała 
powodować poczucie zagrożenia. 
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Tadeusz Kantor
Usytuowanie krzesła

●
 Jak myślisz, jak duży musiałby być 
człowiek, by wygodnie rozsiąść się 

na tym ogromnym krześle?
9-metrowa konstrukcja z betonu 
w kształcie składanego krzesła to rzeź-
ba autorstwa Tadeusza Kantora. Malarz, 
scenograf i reżyser był twórcą legen-
darnego krakowskiego teatru Cricot 2. 
Jeśli dziwi Was forma oraz lokalizacja 
tego niezwykłego krzesła, wspomnijmy 
słowa autora: „Krzesło ma być z beto-
nu, krzesło ma być składane. Materiał 
betonu absurdalny w stosunku do tego 
przedmiotu. Pozbawia go jego życiowo-
-codziennej egzystencji”.
Kantor zastrzegał, że krzesło nie może 
być ustawione w odosobnieniu, np. 
na placu, niczym pomnik, a ma być 
zaskakującym, wręcz absurdalnym 
elementem umieszczonym w tkance 
miejskiej, wyłaniającym się spomiędzy 
budynków. Zlokalizowanie go na małym 
skwerze u zbiegu ulic Łaziennej, Rzeź-
niczej i Nowy Świat, w centrum miasta, 
w pełni realizuje koncept artysty. Pro-
jekt z Sympozjum zrealizowano dopiero 
w 2011 roku z okazji Europejskiego 
Kongresu Kultury. Ciekawostką jest, 
że krzesło było jednym z ulubionych 
przedmiotów artysty, który wielokrotnie 
wykorzystywał w swoich pracach. Kan-
tor stworzył aż cztery rzeźby w kształ-
cie krzeseł – w Oslo, w galerii Foksal 
w Warszawie, w miejscowości Huścisko 
i we Wrocławiu. 
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Barbara Kozłowska 
Interpretacja przestrzenna poezji struk-
turalnej Stanisława Dróżdża „Samot-
ność”

●
 Podejdź do grupy rytmicznie uło-

żonych betonowych, błękitnych 
elementów – pewnie doskonale roz-
poznajesz ich kształt. Możesz śmiało 
wejść pomiędzy jedynki, do środka 

instalacji. Jak sądzisz, skąd taki tytuł 
pracy?

O pracy Barbary Kozłowskiej – artystki 
konceptualnej, przedstawicielki kierun-
ku w sztuce zwanego neoawangardą*, 
zaangażowanej nie tylko w twórczość 
artystyczną, ale też naukową, nie 
można opowiadać bez wspomnienia 
o Stanisławie Dróżdżu – twórcy po-
ezji konkretnej** i bez użycia terminu 
„pojęciokształty”. Kozłowska współpra-
cowała z poetą przy nadaniu jego utwo-
rom graficznego odwzorowania, a prace 
te nazywała „poezjografią”. Instalacja 
w parku Popowickim to trójwymiarowa 
forma, którą artystka nadała tekstowi 
stworzonemu przez autora. Jest to 
rodzaj interpretacji, pomysłu na prze-
niesienie poezji w formę rzeźby. Projekt 
instalacji powstał z okazji Sympozjum 

w roku 1970, jednak dopiero w 2017 
roku, po obchodach Europejskiej Stoli-
cy Kultury we Wrocławiu, udało się go 
zrealizować. W przestrzeni Wrocławia 
jest jeszcze więcej realizacji związa-
nych z poezją Dróżdża.

* Neoawangarda – kierunek w sztuce, który rozwi-
nął się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w Euro-
pie, odwoływał się do ruchu awangardy, ponownie 
upominając się o zmianę świata poprzez sztukę, 
mocno związany był z przełomami kulturowymi 
i politycznymi tych czasów.
** Poezja konkretna to po angielsku „concrete 
poetry”, termin często jest tłumaczony dosłownie, 
czyli „poezja betonowa”, pasuje idealnie do instala-
cji Barbary Kozłowskiej. 
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Adam Styka 
kompozycja przestrzenna bez tytułu

Koncepcja malarza i grafika Adama 
Styki zakładała ustawienie 25 sze-
ścianów w przestrzeni miasta. Na tym 
jednak pomysł się nie kończył. Ażurowe 
i pełne kostki o wymiarach od 1 do 4 
metrów, wykonane z metalu (niektóre 
pomalowane) zostały zaprojektowane 
z myślą o placu Kościuszki. Artysta 
założył, że co roku będzie dokładać po 
jednej dodatkowej bryle, rozwijając 
kompozycję w przestrzeni. Pomiędzy 
poszczególnymi sześcianami miało 
zostać zachowane przejście, by umoż-
liwić poruszanie się między nimi. Ca-
łość ulegać miała ciągłemu procesowi 
narastania – kolejne, pojawiające się co 
roku kostki stanowiłyby wizualizację 
upływającego czasu.

●
 Ile sześcianów stałoby dziś na placu 
Kościuszki? Jak sądzisz, jak wyglą-

dałaby dziś przestrzeń tej części 
miasta?
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Jerzy Fedorowicz
Punkt

Jeśli stoisz w centrum placu Legionów 
(dawny plac PKWN), to oznacza, że 
jesteś w punkcie wyznaczonym na pla-
nie geodezyjnym miasta przez Jerzego 
Fedorowicza. Ten artysta konceptualny 
znany był z dzieł opartych na unikal-
nym pomyśle. Lokalizacji tej pracy 
nie uzgadniał z architektami i urba-
nistami Wrocławia, jak chcieli tego 
organizatorzy Sympozjum, a w sposób 
autorytatywny, co podkreślił w opisie 
projektu. Model punktu, przykładowo 
kula o średnicy 3 metrów, miał zostać 
umieszczony we wskazanym miejscu. 
W tym samym czasie dokładnie po 
drugiej stronie kuli ziemskiej, na osi 
przebiegającej przez środek planety 
miał zostać umiejscowiony bliźniaczy 
punkt. Dla realizacji projektu szcze-
gólne znaczenie miała mieć całkowita 
synchronizacja umieszczania punktów 
w wyznaczonych miejscach.

●
 Pójdź tropem artysty i zaznacz punkt 

na mapie – kolejny cel swojej wędrówki 
szlakiem projektów sympozjalnych.
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Konrad Jarodzki 
Krzywa wieża

Konrad Jarodzki ukończył architekturę 
na Politechnice Wrocławskiej i malar-
stwo na tutejszej uczelni artystycznej, 
z którą później związany był jako profesor 
i rektor. Zaproponowane przez niego 
realizacje miały pojawić się na nowych 
osiedlach, jako próba oswojenia architek-
tury i dekoracja przestrzeni. Projekt Krzy-
wej wieży zakładał wykonanie obiektu ze 
stalowych rur, których pęk – zamocowany 

w betonowej platformie o kształcie koła 
– miał być pochylony pod pewnym ką-
tem. Środkową rurę artysta chciał pokryć 
czerwoną emalią, a całość podświetlić 
reflektorami. Skośna forma całości miała 
grać z rytmem pionowych i poziomych 
układów otaczającej ją architektury, przy 
ulicy Grabiszyńskiej, na rogu skrzyżowa-
nia z ulicą Żelazną. Inny proponowany 
na Sympozjum projekt, Wieży świetlnej, 
któremu nie wyznaczono precyzyjnej 
lokalizacji, miał składać się sześciu żel-
betowych słupów, tworzących w przybli-
żeniu prostopadłościan. Środkowa część 
konstrukcji miała uwidaczniać dwie 
bruzdy – pęknięcia, przez które widać 
byłoby szklane, podświetlone, barwione 
rury, przypominające odsłonięte wnętrze 
organizmu. 

●
 Co mogły symbolizować czerwony 

pręt i pęknięcia w wieżach? 
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Ludmiła Popiel 
Linia falista długości 285 m.

●
 Wyobraź sobie czerwoną falującą 

linię stanowiącą element krajobrazu 
ulicy – co Twoim zdaniem zmieniła-

by w percepcji tej przestrzeni?
Artystka, która ukończyła architekturę 
wnętrz w krakowskiej ASP, zajmowała się 
malarstwem geometrycznym, traktując 
obraz jako punkt wyjścia do poszukiwań 
przestrzennych. Sztuka konceptualna 
weszła w obszar jej zainteresowań od 
momentu współtworzonych przez nią 
słynnych plenerów w Osiekach (odbywa-
jących się co roku w latach 1963–1981). 
Niektóre prace tworzyła wraz z Jerzym 
Fedorowiczem –jego realizację Punkt 
znajdziecie również w Mapie. Tytułowa 
falista linia miała stanowić odniesienie 
do oznaczenia i ograniczenia przestrzeni 
oraz zostać wykonana z czerwonego 
plastiku i umieszczona tuż nad ziemią 
wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich. 
Zabudowa tej jednej z największych we 
Wrocławiu arterii została praktycznie 
całkowicie zniszczona w czasie wojny, 
a w latach 60. i 70. zaczęły wzdłuż niej 
powstawać nowe prefabrykowane bloki. 
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Osiedle Celina 

Obszar osiedla Celina został potrakto-
wany przez artystów w sposób szcze-
gólny – swoje projekty postanowiła 
zlokalizować tutaj tzw. Grupa Bogusza 
(Marian Bogusz wraz z zaproszonymi 
plastykami oraz poetami – Andrzejem 
Bartyńskim, Krzysztof Coriolanem,  
Michałem Diamentem, Zygfrydem 
Dudzikiem, Janem Dobkowskim, 
Henrykiem Gałą, Eugeniuszem Nygą, 
Romanem Nygą, Jerzym Olkiewiczem, 
Zdzisławem Stankiem, Anną Szpakow-
ską-Kujawską, Jerzym „Jurry” Zieliń-
skim, Igorem Neubauerem). W efekcie 
artyści mimowolnie stworzyli „Sympo-
zjum w Sympozjum”, dla którego ramy 
stanowiła powojenna architektura.

PROJEKTY GRUPY 
BOGUSZA
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Marian Bogusz, Krzysztof Coriolan, 
Henryk Gała
forma przestrzenna bez tytułu

Współpraca poetów Coriolana i Gały 
z malarzem, scenografem i animatorem 
kultury Marianem Boguszem pokazuje, 
jak dwie, z pozoru odległe, dziedziny 
mogą współgrać w dziele. Zapropono-

wana instalacja miała zostać 
zlokalizowana przy ulicy 
Kruczej i miała składać się 
z kilku rozsianych elemen-
tów. Drewniane słupy o wy-
sokości 170 centymetrów 
miały tworzyć dwie bramy. 
Każda z nich zawierała na-
zwę wykonaną metalowymi 
czcionkami – Oksywie i Ro-
zewie. Przejście przez te 
konstrukcje miało prowadzić 
nas na teren podwórka zago-
spodarowanego kamieniami, 
trawnikami i ławkami, na 
którym artyści zlokalizowali 
długą na 10 metrów formę 
z cienkiej walcowanej blachy. 
Powierzchnia tej instalacji 
miała być pokryta wierszami 
napisanymi przez zaangażo-
wanych w projekt poetów.

● 
Odszukaj na mapie 

pracę, która również po-
wstała we współpracy ar-
tysty i poety, wybierz się 
na spacer i zobacz, jak 

wygląda instalacja, którą 
udało się zrealizować.
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Jerzy „Jurry” Zieliński,  
Roman Nyga 
Geometria uzdrawiająca

10-metrowa instalacja Jerze-
go „Jurry” Zielińskiego (mala-
rza, happenera i poety) oraz 
Romana Nygi (także malarza 
z grupy ARKAT), miała być 
instalowana bezpośrednio 
na ziemi, przy ulicy Kruczej. 
Składałaby się z metalowych 
elementów – blaszanego oka 
o fluoryzujących rzęsach oraz 
blaszanej, luźno wiszącej 
źrenicy podatnej na ruchy 
wiatru. Oko miało zawisnąć 
na ażurowej formie sześcien-
nej z cienkiej giętej blachy. 

● 
Poniżej znajdziesz po-

zostałe projekty, którym 
artyści nie przypisali kon-
kretnej lokalizacji w obrę-
bie osiedla. Odnajdź ich 
fotografie w Mapie i za-

proponuj dla nich własne 
miejsce.

Zdzisław Stanek, formy pla-
styczne na ścianach szczyto-
wych domów bez tytułu 
Michał Diament, formy 
przestrzenne bez tytułu  
Anna Szpakowska-Kujaw-
ska, Kompozycja przestrzenna 
(statyczna)

Zygfryd Dudzik
forma przestrzenna bez tytułu
 
Zygfryd Dudzik – malarz, 
założyciel grupy artystycznej 
ARKAT (Artyści Katowiccy) 
zaproponował kilka osobnych 
rzeźb. Pierwsza z nich to dwie 
kule z tworzywa sztucznego, 
ustawione bezpośrednio na 
ziemi o średnicy 2 metrów 
(niebieska) i 3 metrów (żółta). 
Kolejna 3-metrowa konstruk-
cja miała stanąć na cienkim 
metalowym słupie. Składała 
się z odlanych z tworzywa 
sztucznego ludzkich rąk, rozło-
żonych na boki i zestawionych 
do siebie ramionami. Następ-
na zbudowana była z dwóch 
aluminiowych kul o średnicy 
2,5 metra oraz ustawionej 
pomiędzy nimi aluminiowej 
rzeźby w kształcie kuli z ludz-
ką twarzą. Ostatnia składała 

się z odlanych z tworzywa 
sztucznego ludzkich rąk o wy-
sokości 2 metrów przykrytych 
dużą kulą z przezroczystego 
tworzywa sztucznego o śred-
nicy 3 metrów. 

●
 Założenia Dudzika miały 
spore rozmiary, myślisz, 
że ustawione na osiedlu 
przetrwałyby próbę cza-
su?  W którym miejscu 

osiedla umieściłbyś 
rzeźby? 

Zbigniew Dłubak (współ-
praca Natalia LL, Andrzej 
Lachowicz) 
zespół instrumentów optycz-
nych bez tytułu

„Chcemy poruszyć wyobraźnię 
widza” – zapowiadali w opisie 
swojego projektu artyści. Au-
torów pomysłu, trójkę wszech-
stronnych twórców i teorety-
ków połączyła fotografia oraz 
przekonanie, że rzeczywistość, 
która nas otacza, jest sztuką. 
W swoim projekcie wzięli 
pod lupę krajobraz nowo po-
wstałego osiedla z wielkiej 
płyty. Realizacja przygotowana 
we współpracy z pobliskim 
zakładem Pafawag miała 
składać się z rozmieszczonych 
w przestrzeni elementów: 
największego – Peryskopu* 
(rury stalowej o kształcie kola-
na z umieszczonym wewnątrz 
lustrem), Kompendium (ze-
społu mniejszych peryskopów 
o różnych kątach zgięcia), 
trzech par luster barwionych 
na kolory: żółty, purpurowy 
i niebieski oraz trzech tafli 
szklanych. Zaglądający przez 
wybrany peryskop – niczym 
w łodzi podwodnej – zamiast 
oczekiwanego fragmentu 
krajobrazu miał ujrzeć obraz 
przeniesiony z innego miejsca 
lub odbity w jednej ze szkla-
nych tafli. Artyści na fali owoc-
nej współpracy jeszcze w tym 
samym roku zdecydowali się 
(wraz z Antonim Dzieduszyc-
kim) powołać grupę artystycz-
ną, którą nazwali PERMAFO 
(skrót od słów: permanentna 
fotografia).

* Peryskop – jeden z zaprojektowa-
nych przyrządów optycznych – służy 
do obserwacji przedmiotów zakrytych 
przeszkodami lub znajdujących się 
poza polem widzenia obserwatora. 
W Mapie odnajdziesz jeszcze jeden 
projekt narzędzia, które pozwalało na 
nowo spojrzeć na opatrzony krajobraz. 
Wybierz się na przejażdżkę rowerem 
przygotowaną przez nas trasą Sympo-
zjum Śródmieście i odnajdź go.

●
Cztery kolejne projekty 
nie miały wyznaczonej 
konkretnej lokalizacji. 

Potraktuj je jako możliwe 
do realizacji w każdym 

miejscu na Twojej trasie.

●
Włodzimierz Borowski 
Dialog

Projekt Włodzimierza Borow-
skiego miał swój początek 
w 1969 roku, kiedy to od-
było się III Biennale Form 
Przestrzennych w Elblągu, 
przy okazji którego powstała 
koncepcja pracy Usytuowanie 
krzesła. Wielkoformatowe 
siedzisko ustawione w prze-
strzeni miasta miało zostać 
stworzone wspólnie z tamtej-
szym Zakładem Mechaniki 
Maszyn (ZAMECH). Rok 
później, podczas spotkania 
we Wrocławiu koncepcja 
rozbudowana została o drugi 
mebel. Krzesła, wykonane ze 
stalowych rur, z czerwonymi 
siedzeniami i oparciami, na 
wzór tych z barów mlecz-
nych, miały stanąć w Elblągu 
i Wrocławiu zwrócone ku 
sobie. Zakładana odległość 
pomiędzy nimi nie dawała 
możliwości, by zobaczyć je 
jednocześnie, zatem relacja 
pomiędzy krzesłami miała 
pozostać czymś, co może-
my sobie jedynie wyobrazić 
i przemyśleć.

●
Gdybyś mógł/mogła 

zrealizować projekt po 
swojemu, jakie lokaliza-
cje wybrałbyś/wybrała-
byś dla swoich siedzisk 

i dlaczego?

● 
Zbigniew Gostomski
Zaczyna się we Wrocławiu

W swoim projekcie Zbigniew 
Gostomski, malarz, rysownik 
i twórca sztuki konceptualnej, 
zaproponował umieszcze-
nie w przestrzeni miejskiej 
dwóch rodzajów obiektów. 
Oznaczonych symbolami  
„o” (typ posiadający średnicę 
i wysokość) i „/” (typ posiada-
jący trzy wymiary – wysokość, 
szerokość i długość). Zgodnie 
z instrukcją Gostomskiego 
miały one być lekkie, łatwe 
w montażu, zawsze te same, 
wykonane metodą przemy-
słową, a przede wszystkim 
umieszczone w stałych loka-
lizacjach. Artysta zaznaczył, 
że formy te nie miały niczego 
wyrażać. Początek ich istnie-
nia stanowiłby dowolny punkt 
na mapie. Kolejne obiekty 
pojawiałyby się w przestrzeni 
miasta, kraju, a nawet plane-
ty, w punktach oddalonych od 
siebie o tę samą, wyznaczoną 
wcześniej odległość. Przy-
kładowy układ elementów 
artysta przedstawił na mapie 
Wrocławia, nie wybrał jednak 
konkretnej lokalizacji.

●
Czy potraficie wyobrazić 

sobie świat, w którego 
krajobrazie możecie na-
potkać formę „o” i „/”?

● 
Edward Krasiński 
Projekt A

Linia, jako środek wyrazu 
bliższy rysunkowi, została 
wprowadzona przez Edwar-
da Krasińskiego do działań 
o charakterze rzeźbiarskim. 
Sympozjalna propozycja ar-
tysty, malarza i twórcy form 
przestrzennych, słynnego 
przede wszystkim z używania 
w swoich realizacjach niebie-
skiej taśmy (blue scotch) – 
ogranicza się do trzech 
prostych haseł: „szpula jest 
biała, linia niebieska, litera 
»A« czarna”. Nie wskazuje 
dla swojej pracy konkretnego 
miejsca na mapie Wrocławia. 
Ten skrótowy, choć jasny opis 
kompozycji w połączeniu 
z wizualizacją, na której wi-
dzimy, że szpula jest niemal 
dwukrotnie wyższa od czło-
wieka, daje sporo możliwości 
aranżacji i interpretacji. 

●
Wyobraź sobie, że mo-

żesz zaproponować 
lokalizację tego obiektu. 
Gdzie stanęłoby Twoje 

„A”? Gdzie miałaby 
początek Twoja historia 
opowiadana za pomocą 

niebieskiej linii? Jak 
długa miałaby być? Czy 
przechodnie mogliby ją 
dalej rozwijać? Dokąd 
prowadzi ta niebieska 
nawigacja? A co jeśli 
w stronę nieskończo-

ności? 

●
 Anastazy B. Wiśniewski 
Centrum Sztuki (pręgierz)
 
Anastazy B. Wiśniewski ukoń-
czył malarstwo we wrocław-
skiej Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych 
(PWSSP), zajmował się po-
ezją wizualną, współtworzył 
sztukę poczty*. Artysta, znany 
ze swojej krytycznej postawy 
i poczucia humoru, zapropo-
nował, aby przy okazji Sympo-
zjum powołać osobliwe Cen-
trum Sztuki. Opis projektu 
rozpoczął od zdania: „»Precz 
z plagiatem« […] jedynym 
wyjściem, by nie popełnić 
plagiatu, jest zlecenie”, a na-
stępnie dyrygował: „Zlecenie 
dla wszystkich twórców – zro-
bić widowisko dla krytyków; 
przydzielając kolejne role 
uczestnikom sympozjum: 
Zlecenie dla Rosołowicza – 
być neutralnym na zlecenie; 
Zlecenie dla Hasiora (odliczyć) 
liczyć”. W centrum rysunku 
znalazł się wysoki słup (prę-
gierz), opisany przez artystę 
jako „konstrukcja metalowa 
o 14. stopniu chropowatości”. 
Na wystawie projektów w Mu-
zeum Architektury forma na-
brała realnych kształtów oraz 
różowego koloru, zachęcając, 
aby na ideę Sympozjum spoj-
rzeć z dystansem i zapomnieć 
na chwilę o powadze tego 
wydarzenia.

* Sztuka poczty (mail art) – rodzaj 
działalności artystycznej, kierunek 
w sztuce, korzystający z poczty jako 
medium sztuki i narzędzia artystycz-
nego.

Prace opisane 

1. Jerzy Bereś, Żywy pomnik pt. „Arena”
2. Zbigniew Makarewicz (współpraca 
Ernest Niemczyk), Archeologia Fe-
stung Breslau
3. Oskar Hansen, Światowit
4. Andrzej Wojciechowski, Cokół 
samowystarczalny
5. Henryk Stażewski, Kompozycja 
pionowa nieograniczona. 9 strumieni 
koloru na niebie
6. Anna Szpakowska-Kujawska, Kom-
pozycja przestrzenna (dynamiczna)
7. Władysław Hasior, Pomnik zwycię-
stwa żołnierza polskiego
8. Jerzy Rosołowicz, Neutrdrom 
9. Wanda Gołkowska, Kompozycja 
z elementów ruchomych
10. Tadeusz Dobosz (współpraca 
Józef Burlewicz), forma przestrzenna 
bez tytułu
11. Tadeusz Kantor, Usytuowanie 
krzesła
12. Barbara Kozłowska, Interpretacja 
przestrzenna poezji strukturalnej 
Stanisława Dróżdża „Samotność”
13. Adam Styka, kompozycja prze-
strzenna bez tytułu
14. Jerzy Fedorowicz, Punkt
15. Konrad Jarodzki, Krzywa wieża
16. Ludmiła Popiel, Linia falista długo-
ści 285 m.
17. Osiedle Celina – zespół prac
17a. Marian Bogusz, Krzysztof Corio-
lan, Henryk Gała, forma przestrzenna 
bez tytułu
17b. Jerzy „Jurry” Zieliński, Roman 
Nyga, Geometria uzdrawiająca

Inne prace z określoną 
lokalizacją

17c. Marian Bogusz, Henryk Gała, 
Aleja mojej miłości
17d. Marian Bogusz, Krzysztof Corio-
lan, Henryk Gała, projekt ogrodzenia 
szkoły 
17e. Marian Bogusz, Roman Nyga, 
Andrzej Bartyński, Krzysztof Coriolan, 
Henryk Gała, Eugeniusz Nyga – pro-
jekt karmnika dla przedszkola przy  
ul. Zaporoskiej (dawniej: Sudeckiej)
17f. Jan Dobkowski, kompozycja 
przestrzenna z neonu 
17g. Igor Neubauer, element płaski 
przed wejściem do szkoły od  
ul. Kruczej
17h. Jerzy „Jurry” Zieliński, Plemniki 
słońca
17i. Jerzy „Jurry” Zieliński, Prośba
17j. Jerzy „Jurry” Zieliński, Ucieczka 
z raju
17k. Jerzy Olkiewicz, Stopnie wodne 
18. Grzegorz Kowalski, Kompozycja 
przestrzenna
19. Adam Marczyński (współpraca 
Janusz Orbitowski), Wieża światła
20. Kajetan Sosnowski,  
Kinepentasfera
21. Jan Ziemski, forma przestrzenna 
bez tytułu
22. Zdzisław Jurkiewicz, Dwunas-
tościan
23. Barbara Kozłowska, Zbigniew 
Makarewicz, Ernest Niemczyk,  
Kompozycja Przestrzeni Emocjonalnej 
Miasto-Kosmos 
24. Alfons Mazurkiewicz, 
Sur-Integracja (4 lokalizacje)
25. Alfons Mazurkiewicz, 
De - Kamuflaż - memento vivere
26. Alfons Mazurkiewicz, Biotop 
optymalny (3 lokalizacje)
C. 

Prace opisane, w obszarze osiedla 
Celina (bez precyzyjnej lokalizacji)

● Zbigniew Dłubak (współpraca Na-
talia LL, Andrzej Lachowicz), zespół 
instrumentów optycznych bez tytułu
● Zygfryd Dudzik, forma przestrzen-
na bez tytułu
● Michał Diament, formy przestrzen-
ne bez tytułu 
● Anna Szpakowska-Kujawska, Kom-
pozycja przestrzenna (statyczna) 

Prace opisane (bez precyzyjnej 
lokalizacji) 

● Włodzimierz Borowski, Dialog
● Zbigniew Gostomski, Zaczyna się 
we Wrocławiu
● Edward Krasiński, Projekt A
● Anastazy B. Wiśniewski, Centrum 
Sztuki (pręgierz)

Inne prace (bez precyzyjnej  loka-
lizacji) 

● Bogusław Balicki, forma prze-
strzenna bez tytułu
● Jan Chwałczyk (współpraca Zbi-
gniew Kordylewski), Reproduktor 
widma słonecznego
● Stanisław Fijałkowski, projekt bez 
tytułu
● Oskar Hansen, Autoteatr
● Barbara Kozłowska, Trwanie
● Konrad Jarodzki, Krzywa wieża
● Konrad Jarodzki, Głowa
● Zdzisław Jurkiewicz, Pole percepcji
●  Jarosław Kozłowski, Ekspedycja, 
Zwierciadło
● Andrzej Matuszewski, Dokumenty, 
No i, Dokumentacja miejsca 
● Maria Michałowska, Kompozycja 
przestrzenna z walców betonowych
● Jerzy Rosołowicz, Koncert na 28 
poduszek i zachód słońca
● Kajetan Sosnowski, forma prze-
strzenna Dwa miecze 
● Ryszard Winiarski (współpraca 
Bogumiła Winiarska) Obiekt ukształ-
towany losowo
● Krystyn Zieliński (współpraca An-
drzej Łobodziański) Audycja IV

Ważne miejsca: 

A. MWW Muzeum Współczesne 
Wrocław
B. Muzeum Architektury we 
Wrocławiu
C. Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki oraz Galeria pod Moną Lisą
(już nie istnieją) 
D. Akademia Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu
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LEGENDA I NUMERY

Wrocław w wyniku walk o Festung Breslau* w 1945 roku 
utracił sporą część, przede wszystkim XIX-wiecznej, tkanki 
miejskiej. Powojenne „planowanie od nowa” nie zakładało, 
poza ścisłym centrum, odbudowy miasta w historycznej for-
mie. Na najbardziej zniszczone obszary zachodu i południa 
w latach 60. wkroczyły ekipy budowlane pracujące nad stwo-
rzeniem nowych zespołów mieszkaniowych z wielkiej płyty, 
w specjalnie wyznaczonej przestrzeni, zwykle nienawiązującej 
układem do tej przedwojennej. Interdyscyplinarny zespół 
Sympozjum wybrał do eksperymentu artystycznego przede 
wszystkim dwa obszary Wrocławia – północno-wschodni, 
graniczący ze Starym Miastem, obejmujący dzisiejsze osiedla 
Nadodrze, Ołbin i plac Grunwaldzki, oraz południowo-zachod-
ni, biegnący od Przedmieścia Świdnickiego, przez Gajowice 
do osiedla Powstańców Śląskich. Zachęcamy Was do odbycia 
po tych terenach dwóch wycieczek rowerowych z Mapą, po 
trasach przez nas na planie Wrocławia wyznaczonych (       ).

* Oblężenie Festung Breslau – bitwa stoczona pomiędzy wojskami niemiecki-
mi i radzieckimi w 1945 roku, zakończona zdobyciem przez wojska radzieckie 
miasta Wrocławia, które od 1944 roku było hitlerowską twierdzą.

PÓŁNOC – ŚRÓDMIEŚCIE
Obszar Starego Miasta, graniczący z Odrą, obejmujący sześć 
położonych na niej wysp, Ostrów Tumski i ciągnący się przez 
Nadodrze i Ołbin w kierunku drugiej, północnej odnogi rzeki. 
Charakteryzuje go śródmiejski typ zabudowy, znacznie spu-
stoszonej w wyniku działań wojennych i sytuacji po wojnie – 
wiele kamienic na długo pozostawało w ruinie, co uniemoż-
liwiło ich późniejszą odbudowę. W tej części miasta zostało 
usypanych wiele „gruzogórek”, nadawano im nazwy mające 
podkreślać polskość powojennego Wrocławia, np. Wzgórze 
Polskie, Wzgórze Słowiańskie. Między innymi właśnie w ich 
sąsiedztwie miały zaistnieć sympozjalne prace, których loka-
lizacje na północnym wschodzie w większości przypadków 
stanowiły puste, zazielenione tereny, nienaznaczone kontek-
stem przedwojennej zabudowy. 

POŁUDNIE – ODBUDOWANE MIASTO
Obszar biegnący od ulicy Piłsudskiego ku południu, aż do 
placu Powstańców Śląskich, w wyniku zniszczeń wojennych 
zionął pustką aż do lat 60., kiedy rozpoczęto jego intensywną 
zabudowę budynkami z wielkiej płyty, dzieląc osiami ulic 
Powstańców Śląskich i Wielkiej na umowne części A-B-C-D. 
Północno-zachodni kwartał A to dzisiejsze osiedle Anna, pół-
nocno-wschodnia – Barbara, południowo-zachodnia – Celina 
i południowo-wschodnia – Dorota. Dawna kamieniczna zabu-
dowa stanowiła tu ewenement i miała zostać wtopiona w no-
woczesne tło bloków. Zlokalizowanie projektów w tym ob-
szarze miało z jednej strony kształtować tożsamość nowych 
miejsc, z drugiej tworzyć charakter osiedli, podkreślając 
wyjątkowość i nowoczesność tego obszaru Wrocławia. Kon-
cepcja wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych zakładała 
pozostawienie sporych zielonych przestrzeni między bloka-
mi, oswojenie przestrzeni miało nastąpić przez umieszczanie 
tam sympozjalnych obiektów czy zagospodarowanie ścian 
szczytowych budynków. Szczególnego znaczenia nabierała 
tu intencja władz, by koncepcje przyczyniły się do ocieplenia 
zdehumanizowanej, nowoczesnej przestrzeni wielkomiejskiej.

1
Jerzy Bereś
Żywy pomnik pt. „Arena”

Koncepcję tej pracy stworzył Jerzy Bereś, rzeźbiarz i per-
former*. Artysta założył, że jego projekt zrealizować będzie 
można w dowolnej przestrzeni w mieście. Po raz pierwszy 
dzieło zostało częściowo zaprezentowane w 1972 roku na 
wyspie Piasek, z okazji V Festiwalu Kultury Studentów Polski 
Ludowej. W 1983 roku zniknęło z tej przestrzeni, po to by 
wrócić na miejsce w 2010 roku z okazji 40. rocznicy Sympo-
zjum. Zgodnie z projektem, na wyspie Piasek wyznaczono 
przestrzeń w formie koła i otoczono ją ławkami. Od strony 
północnej połowa koła została pokryta betonem, pośrodku tej 
części postawiono pień dębu odwrócony korzeniami do góry. 
Na drugiej połowie wytyczonego koła posadzono sześć mło-
dych drzewek tego samego gatunku. Studenci wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, zgodnie z wytycznymi twórcy, co 
roku na wiosnę malują korzenie drzewa na zielono. Na co 
dzień ławka znajdująca się w środku kompozycji (jedna z jej 
nóg została osadzona w betonie, druga w ziemi) zaprasza do 
namysłu nad działaniem artysty.

* Performer – osoba tworząca performans, sytuację artystyczną kreowaną na 
żywo, w której szczególne znaczenie ma postać artysty i bezpośredni kontakt 
z widzem.

● 
Usiądź na ławce pośrodku placu. Zastanów się, z czym 

kojarzy Ci się beton. Jakie emocje budzi w Tobie zanurzone 
w nim drzewo? Czy to możliwe, by kiedyś wyrosły na nim 
liście? Spójrz na rosnące obok drzewa – jakie dostrzegasz 

kolory?
 

2
Zbigniew Makarewicz (współpraca Ernest Niemczyk)
Archeologia Festung Breslau

● 
Stań w najwyższym punkcie Wzgórza Andersa. 

Czy wiesz, że pod Tobą znajdują się zburzone podczas 
wojny domy mieszkańców Wrocławia? Pomyśl o ludziach, 

którzy żyli tutaj, zanim rozpoczęła się wojna. Jak wyglądały 
ich domy? Jak lubili spędzać czas? Pomyśl też o ludziach, 

którzy przybyli do Wrocławia po wojnie, którzy musieli 
zostawić swoje domy za wschodnią granicą nowej Polski. 

Może to byli Twoi dziadkowie? Jak się czuli 
w tym mieście? 

Projekt Zbigniewa Makarewicza – rzeźbiarza, twórcy hap-
peningów oraz krytyka sztuki – powstał we współpracy 
z architektem Ernestem Niemczykiem. Koncepcja zakła-
dała stworzenie głębokiego wykopu wewnątrz Wzgórza 
Andersa, jednego z licznych w mieście wzniesień, które 
powstały z gruzów domów zniszczonych podczas oblężenia 
Wrocławia pod koniec II wojny światowej. Zgodnie z planem 
Makarewicza i Niemczyka środowisko akademickie miało 
przeprowadzić w wykopie badania archeologiczne, których 
wyniki zaprezentowane zostałyby w formie wystawy w jego 
wnętrzu. Makarewicz określał ten projekt, tak jak inne przed-
mioty i miejsca zdolne przywoływać wspomnienia, jako 
„kompozycję przestrzeni emocjonalnej”, obiekt miał bowiem 
prezentować mniej znaną historię wojny – życia i przemijania 
jednostek, zwykłych mieszkańców i mieszkanek Breslau.

3
Oskar Hansen
Światowit

● 
Jeśli dotarłeś/łaś do zaznaczonego na mapie punktu 

i patrzysz w stronę rzeki – to pewnie masz przed oczami 
najstarszą część miasta – Ostrów Tumski. A teraz zamknij 
oczy i wyobraź sobie to samo miejsce tuż po wojnie, jako 
morze ruin. Spróbuj pomyśleć o osobach, które wykonały 

tytaniczną pracę, aby oczyścić, zaprojektować i wybudować 
Wrocław na nowo.

Oskar Hansen, architekt, rzeźbiarz, teoretyk, wizjoner oraz 
twórca formy otwartej, inspirując się Światowitem – słowiań-
skim bóstwem o czterech twarzach – zaprojektował narzę-
dzie, które pozwalało spojrzeć na pejzaż Wrocławia z nowej 
perspektywy i docenić skalę powojennej odbudowy miasta. 
Zaproponowana konstrukcja miała składać się z trzech ra-
mion-lunet, umożliwiających obserwację z bulwaru Xawe-
rego Dunikowskiego wybranych, odbudowanych do lat 70. 
fragmentów miasta oraz zestawionego z nim widoku stanu 
po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Realizacji 
projektu podjęły się dwa zakłady przemysłowe: Wytwórnia 
Sprzętu Komunikacyjnego Wrocław oraz Huta Szkła  
Wałbrzych. Jednak i ten projekt nie doczekał się realizacji.
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