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PODSTAWĄ TEJ KSIĄŻKI są wyniki aktywności naukowo-badawczej 

jej autorów biorących udział w międzynarodowym programie Kon-

serwacja Sztuki w Przestrzeni Publicznej ( Conservation of Art in Pu-

blic Spaces –CAPuS UE)1. Wyrazem tego są między innymi doświadczenia, jakie 

autorom udało się zebrać w trakcie współpracy z partnerami z różnych krajów 

biorących udział w programie w zakresie konserwacji dziedzictwa materialne-

go2. W wyniku kilku lat dyskusji, organizowania wykładów i warsztatów, wymia-

ny doświadczeń oraz analizowania wyników badań laboratoryjnych powstał inte-

resujący materiał, który warszawscy autorzy przedstawiają w tym opracowaniu. 

Rozszerzenie to oferuje spektrum refleksji teoretycznych o holizmie w komplek-

sowej ochronie dziedzictwa materialnego i niematerialnego, modeli projektowa-

nia konserwatorskiego, studiów przypadku i praktyk w ochronie dziedzictwa.

Przestrzeń publiczna wyraża bogactwo życia i wartości bliskie człowiekowi, 

będąc wieloaspektową spuścizną człowieka. W tym świetle, traktując dziedzic-

two kultury w jako element kultury nie tylko materialnej, ale także niemate-

rialnej, przedstawiono analizę wartościującą poprzedzającą diagnozę i projekt 

konserwacji, a także przykłady restauracji i rekonstrukcji, gdy są niezbędne. 

Poszczególne rozdziały przedstawiają różne zagadnienia teoretyczne i praktycz-

ne zachowania najnowszej spuścizny sztuk wizualnych w przestrzeni miejskiej, 

a obiektami do prowadzenia tych badań były głównie murale z terenu Warszawy.

Sztuka w przestrzeni publicznej jest bardzo różnorodna zarówno tematycz-

nie, jak i technologicznie. Rozróżnienie pewnych tendencji, również tych w za-

kresie cywilizacji i kultury, powoduje wśród badaczy sztuki, konserwatorów, so-

1  CAPuS – Conservation of Art in Public Spaces; projekt ten otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej, 
Program Erasmus+ Knowledge Alliances, Project N° 588082-EPP-A-2017-1-IT-EPPKA2-KA.; koordynator projektu: 
Uniwersytet Turyński, dr Dominique Scalarone; partner polski: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

2  Partnerem projektu CAPuS jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorzy książki są pracownikami Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, obchodzącego wkrótce swoje 75-lecie. Prof. Iwona 
Szmelter i asyst. Anna Kowalik reprezentują Międzykatedralną Pracownię „NOVUM” Ochrony i Konserwacji 
Sztuki Współczesnej, natomiast dr hab. Tytus Sawicki – Katedrę Konserwacji-Restauracji Malarstwa Ściennego.

WPROWADZENIE
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cjologów, antropologów i urbanistów niemały problem do rozwiązania. Z tymi 

problemami wielokrotnie musieli zmierzyć się autorzy projektu podczas swoich 

badań i analiz. Stąd zaprezentowano słownik powstały we współpracy ze wszyst-

kimi partnerami projektu CAPuS, który został rozbudowany przez polski zespół 

o hasła odróżniające zjawiska wandalizmu, graffiti, postgraffiti, street artu czy 

malarstwa monumentalnego. Opis dynamicznie rozwijającej się najnowszej 

sztuki miejskiej oraz dotycząca jej terminologia zdominowane są przez nazew-

nictwo anglojęzyczne powtarzane przez artystów street artu w globalnym świe-

cie. To zjawiska będące w ciągłym procesie i stąd ich nazewnictwo ma otwarty 

charakter. Eksperymentowanie artystów z różnymi technikami, bez zachowania 

rygorów warsztatowych ich stosowania i przygotowania podłoży, przyczynia się 

do szybkiego niszczenia ich dzieł. Stąd też często ekspresja sztuki w przestrzeni 

publicznej może być nietrwała i ulotna. 

W książce nawiązujemy do szerokich ram ochrony i zachowania dziedzictwa 

kultury w sposób holistyczny, traktując „preservation as an umbrella for con-

servation”3. Przytaczamy przykłady bardzo różnorodnej i specyficznej sztuki 

w przestrzeni publicznej. To m.in. zagadnienia konserwacji malowideł wyko-

nanych na ścianach zewnętrznych na przykładzie muralu „Szczudlarze” Linasa 

Domarackasa oraz murali różnych artystów na Murze Sztuki w Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego. Poddano te dzieła konserwacji w ramach programu studiów 

Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Kształcenie w tym zakresie jest 

realizowane w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego oraz 

w Międzykatedralnej Pracowni „NOVUM” Ochrony i Konserwacji Sztuki Współ-

czesnej. Wyższe magisterskie studia konserwatorskie w Warszawie, które służyły 

ratowaniu tradycyjnych zabytków, obecnie odpowiadają także na nowe wyzwa-

nia ochrony sztuki dawnej i najnowszej, zwłaszcza skomplikowane wobec prze-

łomu kultury, w którym żyjemy. Współcześnie opieka i konserwacja rozumiane 

są w rezultacie 70 latach doświadczeń (od 1947 roku) jako transdyscyplinarne po-

łączenie aktywności o charakterze sztuki i nauki. Z połączenia tych dwóch, wy-

dawałoby się sprzecznych dziedzin, ukształtowała się transdyscyplinarna nauka 

o dziedzictwie (heritage science). Współcześnie w projektach konserwatorskich 

3  Sonkoly, Gábor, Innovation in Cultural Heritage Research. For an integrated European  
research policy, Publications Office of the European Union, Luxemburg 2018.

uwzględniane są wyniki badań humanistycznych i przyrodniczych, analityki 

instrumentalnej, innowacyjnej praktyki, która często ma charakter odkryć, re-

spektowania aspektów społeczno-kulturowych, a także ekonomicznych ochrony 

dziedzictwa. 

Opisane w książce projekty konserwatorskie dotyczące sztuki w przestrzeni 

publicznej nie są realizowane w pustce społecznej, ale w konkretnej przestrzeni 

miejskiej, uwarunkowanej prawnie, administracyjnie i ekonomicznie. Trudno-

ści związane z konserwacją takich obiektów wynikają z tego, że są one wysta-

wione na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, nie są chronio-

ne dachem ani procedurami instytucji kultury, takich jak muzea i galerie, choć 

pełnią istotną społeczną funkcję. Nowatorskość projektów konserwatorskich 

dedykowanych sztuce ulicy respektuje oddolny nurt sztuki nieinstytucjonalnej, 

często amatorskiej, a mimo to wartościowej, reprezentującej często przełom 

kultur, który charakteryzuje się dużą zmiennością form i temporalnymi, często 

efemerycznymi komunikatami artystycznymi. Ochrona, która jest wspierana 

przez liczne, woluntarystyczne grupy uczestników i odbiorców, może zapocząt-

kować transformację przestrzeni miast w rodzaj galerii/muzeum pod otwartym 

niebem. Jednakże pomyślność w realizacji tej idei zależy od zaangażowania wie-

lu aktorów w sieci dedykowanej kulturze – nie tylko artystów i konserwatorów, 

ale także ludzi o różnym rodowodzie profesjonalnym. Obserwujemy na co dzień 

bardzo szybkie tempo zmian środowisk miejskich oraz powiązanie tego wzro-

stu z ciągłym wprowadzaniem nowych rozwiązań ekostrukturalnych, społecz-

no-ekonomicznych. Wszystkie te czynniki budują w przestrzeni publicznej uni-

katową tożsamość historyczną. JUTRO DZIEDZICTWA SZTUK WIZUALNYCH 

POWSTAJE JUŻ DZISIAJ.

IWONA SZMELTER

TYTUS SAWICKI

ANNA KOWALIK

WARSZAWA, 2 MAJA 2021
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I W O N A  S Z M E LT E R 1 R O Z D Z I A Ł

na przykładach sztuki  w przestrzeni publicznej

Holizm w ochronie 
i konserwacji sztuki 

współczesnej

1



1716

INTEGRACJA W PODEJŚCIU do zachowania spuścizny kulturalnej  

w zakresie sztuk wizualnych jest racjonalnym zwrotem w rozumieniu sen-

su istnienia dziedzictwa kultury, jego ochrony i konserwacji. Istotne jest za-

stosowanie rozszerzonego rozumienia dziedzictwa kultury w XXI wieku, które 

obejmuje całokształt dziedzictwa materialnego, niematerialnego, a także cyfro-

wego1. W tym kierunku zmierzają zarówno organizacje życia publicznego, jak 

UNESCO, ICOMOS, jak i zawodowego konserwatorów, których w 2021 roku łączy 

dewiza „Przekraczanie granic: zintegrowane podejście do ochrony” podczas 19 

Triennial ICOM-Conservation Committee w Pekinie2.

Zgodnie z założeniami heritage science celem tego opracowania jest całościo-

we przedstawienie problemów zachowania i konserwacji dziedzictwa kultury, 

szczególnie będących symptomem zmian przełomu cywilizacyjnego, w którym 

dziedzictwo nie może stracić swego znaczenia ani też zawęzić się do wąskich nisz 

zawodowych. Optymalna jest transdyscyplinarna, otwarta postawa poznawcza, 

zarówno w zakresie opieki nad sztuką tradycyjną, jak i nowymi formami spuści-

zny współczesnej. Na naszych oczach „sztuka w przestrzeni publicznej” staje się 

cennym elementem dziedzictwa kultury3.

W stosunku do zarządzania zachowaniem dziedzictwa kultury i krajobrazu, 

w tym miejskiego, ma zastosowanie idea „usług ekosystemowych” zawierająca 

ochronę i konserwację na podstawie wielu różnych pojęć, takich jak tożsamość, 

miejsce, genius loci czy pamięć, ale także usługi ekologiczne. Idea ta prowadzi 

do poprawy stylu życia ludzi i bezpośrednio przyczynia się do dobrobytu 

gospodarczego i społecznego4. Dziedzictwo sztuk wizualnych, które współcześnie 

określane jest od zarania powstania sztuki, trwa równolegle do rozwoju sztuki, 

1 Sonkoly, Gábor, Vahtikari, Tanja, Innovation in Cultural Heritage Research. For an integrated European Research Policy, 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018;  

https://www.reach-culture.eu/wp-content/uploads/2018/12/Innovation_in_Cultural_Heritage_Research.pdf  
(dostęp: 2.01.2021).

2 Patrz tytuł: Transcending Boundaries: Integrated Approaches to Conservation, The 19th ICOM-CC Triennial 
Conference in Beijing, 17–21 maja 2021; https://virtualconference.icom-cc2020beijing.com/. 

3  Shank, Will, Hess, Norris D., Giving contemporary murals a longer life: the challenges for muralists and conservators, 
International Institute for Conservation, 2008.

4  Fairclough, Graham, 21st Century Lifestyles: Landscape, Heritage And Urba Identity, Marco Fioravanti, 
Saverio Mecca (eds.), The Safeguard of Cultural Heritage: A Challenge From the Past for the Europe of Tomorrow, 
COST strategic workshop, 2011, Firenze: Firenze University Press, 2011, Proceedings e report.

FOT. 1.1. Paryskie genius loci – skwer im. Igora Strawińskiego – zaułek z fontannami między budynkami 

kościoła Saint Merri i Centre Georges Pompidou. Rzeźba Niki de Saint Phalle na pierwszym planie, w tle 

monumentalny street art z 2011 roku zatytułowany Cicho! (Chut!/Shhh! lub Chuuutt!) Jefa Aérosola.

1.1.  WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ

https://www.reach-culture.eu/wp-content/uploads/2018/12/Innovation_in_Cultural_Heritage_Research.pdf
https://virtualconference.icom-cc2020beijing.com/
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zważywszy że granica między przeszłością a teraźniejszością jest płynna5. 

Obecnie to szerokie pole krytycznych studiów poświęconych dziedzictwu 

i nowoczesności6. Zgodnie z obecnymi tendencjami w teorii zachowania 

spuścizny kulturalnej w tych ogólnych ramach funkcjonuje także „urban art”, 

czyli sztuka w przestrzeni publicznej.

Tematem tego opracowania powstałego na warszawskim Wydziale Konserwacji 

i Restauracji Dzieł Sztuki są holistyczne zagadnienia zachowania spuścizny „sztuki 

miejskiej” XX/XXI wieku w zakresie konstytutywnym dla nowego rozumienia 

dziedzictwa kultury, dodajmy, że w jej całościowym znaczeniu, materialnym 

i niematerialnym, a także cyfrowym, rosnącym na znaczeniu w XXI wieku. 

Spełniając rolę partnera międzynarodowego projektu Conservation of Art in 

Public Spaces (CAPuS)7 w opracowaniu tym uzupełniają wyniki poza wytyczony 

w nim zakres kultury materialnej, dostępny on-line. 

Obecnie rozszerza się na intrygującą społecznie spuściznę nowych form sztuki 

w przestrzeni publicznej, sztukę m.in. tzw. street artu, charakterystyczną dla 

przestrzeni miejskiej od ponad pięćdziesięciu lat. W holistycznej ramie wartości 

jest pełnym odzwierciedleniem odbioru obiektu lub miejsca ze strony jednostki lub 

grupy społecznej, od kontrkultury, przez elementy wandalizmu, po propagowanie 

stylu życia, łącząc pole psychologii i socjologii społecznej, ekonomii. 

Laurajane Smith argumentowała, że „nie ma takiej rzeczy jak »dziedzictwo«”8. 

Ta słynna konstatacja obrazuje sens holistycznego traktowania dziedzictwa, które 

staje się konstytutywnym procesem kulturowym, identyfikuje te rzeczy i miejsca, 

którym można nadać znaczenie i wartość jako „dziedzictwo” odzwierciedlające 

współczesne i kulturowe wartości społeczne, debaty i aspiracje. 

Autorka tego opracowania przedstawia w jego dalszym ciągu analizę 

wartościującą jako pierwszy krok identyfikujący dzieła niezbędny przed 

podjęciem diagnozy i decyzji konserwatorskich dotyczących metod ich 

5 Patrz: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sztuki-wizualne;3983522.html,https://
www.britannica.com/art/visual-arts (dostęp 20.01.2021).

6  Rodney, Harrison, Heritage. Critical Approaches, London, Routledge, 2012, s. 13.

7  CAPuS – Conservation of Art in Public Spaces; this project has received funding from the European Commission, 
Program Erasmus+ Knowledge Alliances, Project N° 588082-EPP-A-2017-1-IT-EPPKA2-KA.; project coordinator: 
University of Turin, Dr. Dominique Scalarone; Polish partner: Academy of Fine Arts in Warsaw..

8  Smith, Laurajane, The Uses of Heritage, Oxford, Routledge, 2006, s. 11.

FOT. 1.1.A. Cicho! Zbliżenie na 

mural Jefa Aérosola w 2011 roku. 

FOT. 1.2.B. Fragment z opisem 
restauracji muralu w 2018 roku.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sztuki-wizualne;3983522.html
https://www.britannica.com/art/visual-arts
https://www.britannica.com/art/visual-arts


2120

zachowania. Pojawienie się w XX/XXI wieku nowych form współczesnej sztuki 

w przestrzeni ulicznej w ma charakter „sztuki w procesie” i, co ważne, jej 

otwarty charakter procesu dzieje się zarówno w skali lokalnej, o której traktuje 

kilka rozdziałów tej książki, jak i globalnej. Współcześni konserwatorzy dzieł 

sztuki muszą przekraczać granice i wychodzić poza tradycyjne podejścia do 

konserwacji charakterystyczne dla ich lokalnych szkół, aby nadążyć za upływem 

czasu i rozkładem nietrwałej sztuki współczesnej, zwłaszcza narażonej na 

szybkie zmiany w ekspozycji na zewnątrz. Projekty konserwatorskie, które mają 

transdyscyplinarną naturę, są poświęcone zachowaniu tożsamości dzieła sztuki.

Mając w perspektywie utrzymanie wartości dziedzictwa, wpisują się w wiodącą 

tendencję rozwoju teorii i praktyki konserwatorskiej w XXI wieku, równocześnie 

zarządzając zmianami materialnymi w procesie konserwacji, integrując wielu 

aktorów i nie dopuszczając do alienacji zadań i zbytniego zawężenia wielu 

technicznych specjalności konserwatorskich. 

FENOMEN SZTUK WIZUALNYCH MA charakter otwartego procesu. Biorąc 

pod uwagę stałą dyspozycję człowieka do twórczości, jest całkowicie naturalny 

trwający ponad pół wieku boom na sztukę. Zjawiska sztuk wizualnych odnawiają 

się w kolejnych pokoleniach ludzkości w nowych formach z siłą, którą trudno 

przewidzieć. 

Jej zmienny charakter rzutuje na meandry ochrony i konserwacji. Dzieła sztuki 

wraz z czasem ulegają erozji, nie zawsze są pożądane przez społeczeństwo, pa-

dają też ofiarą złej woli ludzi, kataklizmów i wojen. Jako społeczność generalnie 

się z tym nie godzimy, dając przyszłość naszej przeszłości i teraźniejszości, która 

ma bardzo krótkie temporalne znaczenie i natychmiast przechodzi do przeszło-

ści, stając się po procesie niezbędnej analizy wartościującej kolejnym elementem 

dziedzictwa kultury, które podlega opiece, zachowaniu, ewentualnej konserwa-

cji, restauracji i różnych form rekonstrukcji, o ile są niezbędne9. Formy sztuk 

wizualnych przez ostatnie dwieście lat często dryfują ku destrukcji, co wynika 

9  Szmelter, Iwona, Fenomen	sztuk	wizualnych	i	meandry	ich	ochrony.	Filozofia	i	elementy	nowej	
teorii i praktyki konserwacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, passim.

po części z przyczyn behawioralnych, zaniechaniu przez artystów zasad popraw-

ności warsztatowej, zmierzają ku brakowi starań o zagwarantowanie trwałości. 

O tym, że w sztuce trwałość przestała być wartością, dobitnie stwierdziła Maria 

Poprzęcka w książce o impasie w sztuce, która ma silny, refleksyjno-prowokują-

cy wydźwięk. Odnosząc się do sztuki współczesnej, badaczka rozwija dalej zna-

ną sentencję: „Sztuka długa, życie krótkie, okazja ulotna, doświadczenie niebez-

pieczne, sąd niełatwy” (łac. Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum 

periculosum,	iudicium	difficile), tłumacząc jej nieadekwatność do większości dzieł 

sztuki XX/XXI wieku10. 

10  Poprzęcka, Maria, Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019, s. 94.

FOT. 1.3. Sztuka ulicy w Pompejach na 

zewnętrznych ścianach domów według 

akwareli Luigi Bazzani 1896, obecnie 

w Wiktoria i Albert Muzeum w Londynie. 

Źródło:	Wikimedia	Commons,	domena	publiczna

1.2. URBAN ART – SZTUKA W PROCESIE
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Niestety, także sztuka ulicy zaprzecza istocie powyższej szlachetnej sentencji 

i wśród motywacji często stawia na elementy, które implikują zagrożenie „Ars 

longa” takie jak anonimowość większości twórców, rola sztuki jako aktywności, 

która jest prowadzona często z zaskoczenia i nie zawsze jest legalna, nie zawsze 

oparta na profesjonalnym warsztacie artystycznym. Obecnie równolegle jednak 

uzyskują popularność publiczne zamówienia na street art, które mają charakter 

zmierzający do trwałości, jako dekorujące murale będące inwestycją w estetykę 

miasta lub też okazjonalne dekoracje o charakterze handlowym, propagando-

wym lub patriotyczno-publicystycznym. 

WARTO PRZYPOMNIEĆ MŁODY RODOWÓD zjawisk współczesnej sztuki 

miejskiej w przestrzeni publicznej, rzeźb, instalacji, tzw. street art (przyjęty 

powszechnie termin angielski, w języku polskim „sztuka ulicy”). Historycznie 

jest stosowany od późnych lat siedemdziesiątych jako prąd artystyczny, ale 

i cywilizacyjny. 

Jednak granice sztuk wizualnych są otwarte, z każdym nowym zjawiskiem 

lub nawet eksperymentem są przesuwane w nowych kierunkach11. Każda sztu-

ka o charakterze nowatorskim, jako nieznane dotąd zjawisko, jest obserwowana 

z ostrożnością i niepokojem, co wynika z natury behawioralnej człowieka, ale też 

wynika z obserwacji szybkości niszczenia nietrwałej sztuki. Początki braku akcep-

tacji sztuki, które kojarzone były z aktami wandalizmu, nie powinny dotyczyć dzieł 

w przestrzeni publicznej. Konieczne jest pozostawienie poza dyskusją obiegowych 

uprzedzeń i negatywnych opinii, a także uogólniania i sztywnych klasyfikacji onto-

logicznych i zamiast tego rozważyć indywidualnie konkretny status każdego dzieła 

sztuk wizualnych. Zadanie takie określone jest jako etyka kazuistyczna, rozważa-

na dla każdego casusu indywidualnie12. W zależności od konkretnego dzieła nie-

11  Danto C., Arthur, What	Art	Is,	Yale University Press, New Haven, London, 2013. 

12 van de Vall, Renée, The Devil and the Details: The Ontology of Contemporary Art in Conservation 
Theory and Practice, “The British Journal of Aesthetics”, Vol. 55, no. 3, 2015, pp. 285–302.

które przypadki będą łatwiejsze do ustalenia, inni z kolei bardzo skomplikowane. 

Zwłaszcza w odniesieniu do niektórych dzieł wizualnych w sztuce współczesnej, 

takich jak na przykład obiekty z tworzyw sztucznych w przestrzenie zewnętrznej, 

które trzeba nono-stop monitorować i pokrywać powłokami ochronnymi13. Wiele 

trudności niesie zachowanie street art, a zwłaszcza wtedy, gdy murale jako sztuka 

wizualna są prezentowane z elementami performatywnymi, co ma często miejsce 

jak w przypadku studiów przypadku opisanych w tej książce.

Dla wyjaśnienia odbiorcom i interesariuszom (stakeholderom) spoza kręgu 

profesjonalistów, będącym partnerami w ochronie dziedzictwa kultury, istotne 

jest rozróżnienie między sztuką nowoczesną a współczesną, które ma znamiona 

porządkujące tok myślenia. Nie można szafować tymi określeniami bez uzasad-

nienia w rzeczywistym wizerunku dzieła sztuki. Termin „sztuka nowoczesna” 

ma wiele znaczeń związanych z nowością postaw artystycznych manifestujących 

się w ekspresji w czasie ostatnich dwustu lat. Powszechnie początki sztuki no-

woczesnej wiązane są z późnym okresem twórczości malarza Francisca de Goi. 

Sztuka nowoczesna jest zatem bardzo różnorodna i luźno osadzona w ramach 

czasu ostatnich dwóch stuleci, obejmuje nowości, w tym ruchy awangardowe XX 

wieku, z którymi najczęściej jest kojarzona. 

Natomiast określenie „sztuka współczesna” oznacza jedynie jej temporalność jako 

towarzyszącą współczesnym generacjom. Może przedstawiać formy od tradycyjnych 

do nowatorskich. Nie ma zakazów. Sztuka funkcjonuje dychotomicznie, dotycząc 

zarówno sztuk utrzymanych w tradycyjnych dyscyplinach sztuk plastycznych, jak 

i nietypowych, zgodnie z wolną wolą twórczą artystów.

Każde dzieło sztuk wizualnych, a także sztuka w przestrzeni publicznej mogą 

zatem mieć skrajnie indywidualny charakter, a typologia może mieć zastosowanie 

jedynie w analizie dzieł powtarzalnych w swej dyscyplinie.

13 Stigter, Sanneke, Beerkens, Lydia, Outdoor	polyester	sculpture	in	transit:	Joep	van	Lieshout’s	
Mobile	Home	for	Kröller-Müller,	2008, ICOM Committee for Conservation, ICOM-CC, 
15th Triennial Conference New Delhi, 22–26 September 2008, preprints.

1.3. PROCESY W SZTUKACH WIZUALNYCH  

W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
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RELATYWNE I ZALEŻĄCE OD CHARAKTERU dziedzictwa zasady opieki nad 

spuścizną współczesnej sztuki miejskiej ma na celu przedstawić niniejsza książka 

w tym i kolejnych rozdziałach. Uzasadnieniem zakresu zagadnień poruszanych 

w kolejnych opracowaniach w tej publikacji odpowiadają na wyzwania narodzone 

w XX wieku charakteryzujące kulturę i styl życia ludzi w ostatnim stuleciu.

Według Normana Fairclougha od 2000 roku pojawiły się ważne narzędzia poli-

tyczne i promocyjne dla ochrony krajobrazu kulturowego14: to Europejska Kon-

wencja Krajobrazowa (EKK), znana jako konwencja florencka z 2000 roku, Kon-

wencja z Faro w sprawie wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa 

z 2005 roku oraz „Krajobraz w zmieniającym się świecie”, dokument dotyczący 

polityki naukowej EFS/COST na temat badań krajobrazu z 2010 roku.

Pierwsza z nich – konwencja florencka (EKK 2000 r.) wyjaśnia, że krajobraz jest 

wszędzie i zawiera wszystkie okresy historii (w tym bardzo nowoczesne), wszyst-

kie cechy (nie tylko piękne lub uporządkowane), wszystkie typy wiejskie, miejskie, 

morskie itd. Obejmuje wielorakie i mnogie poglądy, zarówno zewnętrzną, jak i we-

wnętrzną perspektywę. Wyjaśnia, że krajobraz żyje (stale się zmienia i przekształ-

ca) i dlatego musi być zarządzany i modyfikowany, a nie tylko chroniony.

Konwencja z Faro z 2005 roku dodaje szersze spojrzenie na dziedzictwo kultu-

ry, przedstawia działania związane z tworzeniem i konstruowaniem dziedzictwa 

(zamieszkanego krajobrazu), a także jego strukturę. Podkreśla, że   dziedzictwo 

kultury jest generalną wartością społeczeństwa, które podobnie jak krajobraz 

może tworzyć silna tożsamość narodowa i lokalna, poczucie miejsca i świado-

mość pamięci. Natomiast raport „Krajobraz w zmieniającym się świecie” (ESF/

COST Science Policy Briefing (SPB41) do wyżej wymienionych konwencji stano-

wił przejście do badań umożliwiających działania.

Przykłady w tym opracowaniu przedsta wiają m.in. zjawiska graffiti i street 

artu przez pryzmat widzenia opiekunów ich trwałości i istnienia tej sztuki w ta-

kich sytuacjach, gdy nie mają efemerycznego lub nielegalnego charakteru. Tak-

że najnowsze, współczesne zróżnicowanie spuścizny sztuk wizualnych wymaga 

14  Fairclough, Graham, 21st Century Lifestyles: Landscape, Heritage And Urba Identity, op. cit., s. 50–54.

różnorodnego podejścia i szukania podpory w nazewnictwie, dla którego wpro-

wadzone jest współczesne słownictwo, terminy głównie wywodzące się z j. an-

gielskiego, mające swe odpowiedniki w akcjach artystycznych na całym świecie.

Genius loci

O zachowaniu tożsamości dziedzictwa sztuk wizualnych stanowią dzieła, lokalna 

kultura, duch miejsca zwany genius loci, a obecnie należy wziąć pod uwagę także 

globalne trendy w sztuce.

1.4. O OPIECE, OCHRONIE I KONSERWACJI DZIEŁ, 
PRZESTRZENI, GENIUS LOCI

FOT. 1.4. (A+B) Instalacja 
Pegazy przed historycznym 
budynkiem Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, 
autorstwa Beaty Konarskiej, 
we współpracy z Pawłem 
Konarskim, mecenas: 
Biblioteka Narodowa. 
Społeczni sponsorzy 
ochrony i rekonstrukcji 
-  p. Kraszewscy z ‘El-box’. 
Fot. Beata Konarska.
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„Pod	pojęciem	ducha	miejsca	(genius loci)	rozumie	się	wyraz	tożsamości	miejsca,	

które	staje	się	przez	to	miejscem	znaczącym.	Można	przyjąć,	że	każde	miejsce	ma	

swego ducha, tj. swój genius loci,	 który	 jest	 związany	z	 tradycją.	Zanim	 jednak	

ów	duch	zostanie	odkryty	i	nazwany	przez	społeczność	lokalną,	miejsce	pozostaje	

martwe,	jest	więc	raczej	nie-miejscem.	(...)	Tradycja	jest	bardziej	przypisana	do	miej-

sca	niż	do	 ludzi.	Tradycja	miejsca	najbardziej	 spektakularnie	wiąże	 się	z	kulturą	

materialną	danej	grupy	społecznej,	która	to	kultura	opiera	się	 jednak	na	kulturze	

symbolicznej,	a	zwłaszcza	normatywnej.	Zarówno	bowiem	poszczególne	budowle,	

jak	i	sposoby	zagospodarowania	przestrzennego	są	zgodne	z	wartościami	i	norma-

mi	danej	grupy.	Tradycję	miejsca	można	więc	wiązać	z	 tożsamością	 terytorialną	

danej	grupy	społecznej,	a	zatem	i	z	jej	ruchliwością	przestrzenną.	Tradycję	miejsca	

można	zatem	utożsamiać	z	 jego	duchem.	Duch	miejsca	 jest	więc	kategorią	obiek-

tywną,	a	przynajmniej	intersubiektywną.	(...)	Duch	miejsca	jest	korelatem	kultury	

symbolicznej i normatywnej”15.

Żywotność spuścizny najnowszej nawet w miejscach publicznych o unikatowej 

i cenionej atmosferze jest paradoksalnie najbardziej zagrożona. Współczesna 

sztuka w przestrzeni miejskiej zanika, staje się najszybciej zniszczona, może oca-

leć zarówno na drodze jej konserwacji, jak i wynikać ze zrównoważonego rozwo-

ju i partycypacyjnej roli społeczeństwa.

W zadaniach opiekunów miejskiej sztuki jest wiele modeli postępowania 

i stopni ich realizacji, od biernej opieki i „konserwacji poprzez dokumentację” 

aż do czynnej ochrony i aktywnej konserwacji-restauracji. Generalnie zidenty-

fikowano trzy kluczowe wymiary planowania ochrony, które można dostosować 

do indywidualnych studiów przypadków. Omówione zostaną w dalszej części 

opracowania, a są to:

 • narzędzia i metodyka planowania zapewniające ochronę; 

 • identyfikacja, analiza wartościująca i uznanie dziedzictwa;

 • projektowanie konserwatorskie – cele i zasady ochrony.

15 źródło definicji: Zbigniew Rykiel, Marika Pirveli, Przestrzeń	miasta	a	duch	miejsca	–	przykład	Rzeszowa 
[w:] Przestrzeń	antropogeniczna	miasta	Lublina:	waloryzacja,	wytwarzanie,	użytkowanie, Józef Styk (red.), 
Część pierwsza materiałów z konferencji, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2009, s. 177–178.

Dzieła współczesnej sztuki w przestrzeni miejskiej podlegają ciągłym zmianom, 

od kilku już dekad mają globalny charakter, ale nadal są trudne do sklasyfikowa-

nia ze względu na ich ciągły rozwój. Anglojęzyczny źródłosłów terminu street art 

stosowany jest powszechnie w zakresie współczesnej sztuki ulicznej na całym 

świecie, także w literaturze konserwatorskiej. 

Zaczynając ab ovo – zjawisko sztuki ulicznej w Polsce ma wyjątkowo długą historię 

i znak powtarzający się od kilkudziesięciu lat – symbol tzw. Polska Walcząca.  

FOT. 1.5 Genius loci, kładka pamięci  

w miejscu jej lokalizacji w warszawskim 

getcie, świetlna instalacja i 

fotoplastykony z dokumentalnymi 

fotografiami. Fot.	Iwona	Szmelter	(A+B)

FOT 1.5.B. Współczesna świetlna 
instalacja symbolizująca 
bramę do getta w Warszawie, 
fotoplastikon z dokumentalnymi 
zdjęciami. Fot. Iwona Szmelter

FOT. 1.5.A. Historia kładki do 

getta. Fot. Iwona Szmelter
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Znak w nielegalnej sztuce miejskiej16 od 1940 roku wykorzystywany często 

w okresach zniewolenia kraju przez najeźdźców, okupantów faszystowskich czy 

sowieckich. Znak Polski Walczącej rozumiany jako najstarsze street logo, używany 

od 70 lat do dzisiaj, jest od 2014 roku chroniony prawem ze względu na symbolikę.

W latach 70. było początkowo silnym przejawem aktywności środowisk 

kontrkulturowych, w tym przede wszystkim opozycyjnych i punkowych. Miało 

podłoże odzwierciedlające przemiany upadającego systemu za żelazną kurtyną 

i krytyki rodzącego się neoliberalizmu. Z czasem, z nasileniem po przełomie 

politycznym 1989 roku, termin ten zaczął definiować „wolną” sztukę miejską 

i angażującą widza głównie społecznie i estetycznie, w przeciwieństwie do graffiti 

i tagowania opartego na tekście. 

Zakresowa definicja street artu obejmuje różne formy – od sztuk wizualnych 

jak graffiti, murale, wlepki, szablony, cut-outy, a także modyfikowane formy 

plastyczne już istniejące, jak np. plakaty, reklamy. Należy zauważyć, że sztuka 

ulicy wraz z obecnym w sztuce zwrotem konceptualnym oraz performatywnym 

rozszerza swoje znaczenie i wiele z realizacji nawiązuje do konceptualizmu, 

ma elementy sztuki opartej na czasie (time-based	media). Zwrot performatywny 

stanowią tzw. street party, happeningi, parady, flash moby. Często street art 

zmierza w kierunku jako performensu lub też syntezy sztuk, włączając muzykę, 

16  Rutkiewicz, Marcin, Sikorski, Tomasz, Graffiti	w	Polsce	1940–2010, Carta Blanca, Warszawa 2011.

FOT. 1.6.A. Znak Polski 

Walczącej (P – jak Polska 

z kotwicą) od 1942 roku 

widnieje na murach 

Warszawy jako symbol 

oporu. Źródło:	Wikimedia	

Commons, domena publiczna

FOT. 1.6.B. Współczesny mural 
ze znakiem Polski Walczącej 
z symbolami nawiązującymi 
do miejskiej tożsamości 
i historii Woli w Warszawie. 
Autor Igor Chołda (Aqualoopa), 
2018 rok. Fot. Iwona Szmelter
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światło, spontaniczny taniec, jak capoeirę, hip-hop, rap. Biorąc pod uwagę 

społeczne oddziaływanie tych form sztuki w przestrzeni publicznej, niektórzy 

autorzy interpretują zjawisko dwojako, jako street art wizualny oraz street art 

performatywny17. 

Halina Taborska stwierdziła: to,	 jak	 definiuje	 się	 sztukę	 publiczną,	 wyznacza	

kierunek	 badań,	 prowadząc	 albo	 ku	 jej	 utrwalonym	 formom,	 ku	 tradycyjnej	

estetyce	 i	 socjologii	 sztuki,	 albo	 w	 stronę	 eksperymentu	 artystycznego	 i	 obszarów	

nie	 oznaczonych	 jeszcze	 przez	 filozofię18. Inicjatywę w kierunku właściwego 

rozpoznania i muzealizacji są częste, m.in. wykazują artyści tacy jak Cedar 

Lewisohn, będący kuratorem wystawy „Street art” w Tate Modern w 2008 roku. 

Tamże wysunięto na pierwszy plan wartości artystyczne i wpływ na uznanych 

artystów, w tym Basquiata i Picassa19. 

Obecnie sztuka w przestrzeni ulicznej tworzy spuściznę o bardzo szerokim 

zakresie, zarówno kontrowersyjną, gdy stanowi akty wandalizmu, jak 

i wartościowe dzieła, pożądane społecznie, wciąż badane na wielu polach nauki 

o dziedzictwie kultury. 

W wyniku łącznych doświadczeń zarówno z praktyki, jak i teorii pisząca te słowa 

reprezentuje pogląd, że street art stanowi w sztuce rodzaj otwartego procesu, 

którego spuścizna, o ile reprezentuje wartości artystyczno-estetyczne, społeczno-

ekonomiczne w całym ich kompleksie (o tym poniżej), to staje się najbardziej 

nowatorską, a jednocześnie symboliczną spuścizną sztuki współczesnej naszej 

generacji.

Warte jest podkreślenia, że te globalne działania artystyczne w przestrzeniach 

publicznych mają swoje lokalne odmiany i charakter, angażują społeczności 

w różnych wymiarach oddziaływania. Tak jak w street art wizualno-performa-

tywnym Linasa Domarackasa „Szczudlarze” z udziałem dzieci i dorosłych sąsia-

dów przy ul. Stalowej w Warszawie, mający cel przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu (patrz rozdział 3), inne zawierają formy kontestacji lub społecz-

nego protestu, dokumentując poprzez sztukę czasy, w których żyjemy.

17  Niziołek, Katarzyna, Czy	street	art	jest	sztuką	społeczną?	Kulturotwórczy	i	obywatelski	sens	sztuki	ulicznej	 
w	perspektywie	koncepcji	społecznych	enklaw [w:] „Pogranicze. Studia Społeczne”, 
 tom XXVI „Wokół sztuki społecznej”, Białystok 2015, s. 54–55.

18  Taborska, Halina, Współczesna	Sztuka	Publiczna, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 1996, s. 15. 

19  Levisohn, Cedar, Street	Art:	The	Graffiti	Revolution,	Tate Modern, 2009, https://www.tate.
org.uk/press/press-releases/street-art-tate-modern (dostęp 10.02.2021).

TAKA OPCJA OZNACZA ZATRZYMANIE prac konserwatorskich na 

dokumentacji obiektu, tzw. konserwacji poprzez dokumentację. Dotyczy to 

sztuki, której rozpadu nie da się zatrzymać, sztukę na podłożach przeznaczonych 

do wyburzeń. Inaczej postrzegamy sztukę także taką, która jest efemeryczna 

z założeń jej twórcy lub też jej efemeryczność wynika z jej natury. Rozróżnienie 

to wprowadzone jest na podstawie teorii nominalistycznej. Rozróżnienie 

zaproponowane przez Nelsona Goodmana dotyczy odmiennej „prawdy” sztuki 

w jej dwóch rodzajach. Dotyczą sztuki autograficznej, jak malarstwo, rzeźba, 

które istnieją w konkretnej formie, oraz sztuki allograficznej, jak teatr, muzyka, 

a obecnie performans, w których ich sensem są kolejne odtworzenia. Według 

interpretatorów wiele rodzajów sztuki trudno jest jednoznacznie zakwalifikować, 

by móc je zachować jako kompleksowe działanie artystyczne, stanowią miks 

autograficzny/allograficzny, jak np. architektura współgrająca z otoczeniem 

i jego aranżacją, performens z elementami sztuki materialnie istniejącej sztuki, 

synteza sztuk z elementami teatru, muzyki i tańca – w tym ostatnim wcieleniu 

często funkcjonuje sztuka w przestrzeni ulicznej20. Niektóre street arty nie mogą 

być konserwowane z przyczyn prawnych (patrz rozdział 2). Rozwiązaniem jest 

wykonanie profesjonalnej dokumentacji takiej sztuki metodą zwaną konserwacja 

poprzez dokumentację. 

Obszerne rozważenie roli intencji artystów we współczesnej sztuce ma 

fundamentalne znaczenie21, stanowi rodzaj metodologii postępowania, 

niezbędnych badań konserwatorskich. W zależności od wyników gromadzenia 

wiedzy o ideach i intencjach artystów, wytycznych w procesie konserwatorskim, 

nie tylko ze względu na prawo autorskie, zagadnienia te mają różne 

20 Goodman, Nelson, The Language of Arts. An approach to the theory of symbols, Hackett Publishing Company, 
1976. O architekturze jako przykładzie miksu traktuje artykuł Remei Capdevili Werning Nelson	Goodman’s	
Autographic-Allographic	Distinction	in	Architecture:	The	Case	of	Mies	van	der	Rohe’s	Barcelona	Pavilion	[w:] From 
Logic to Art, Themes from Nelson Goodman, Gerhard Ernst et al. (eds.), De Gruyter, Ontos Verlag 2009, 269–292; 
https://www.degruyter.com/view/book/9783110327199/10.1515/9783110327199.269.xml (dostęp: 28.12.2020 r.).

21  van Saaze, Vivian E. J. P., From	intention	to	interaction:	Reframing	the	artist’s	interview	in	
conservation research [w:] In	Art	d’aujourd’hui	patrimoine	de	demain, M. Stefanaggi, R. Hocquette 
(eds.), Champs-sur-Marne 2009, SFIIC/Institut National du Patrimoine, 20–28.

1.5. OPCJA: ZACHOWAJ SYTUACJĘ TAKĄ, JAKA JEST 

https://www.tate.org.uk/press/press-releases/street-art-tate-modern
https://www.tate.org.uk/press/press-releases/street-art-tate-modern
https://www.degruyter.com/view/book/9783110327199/10.1515/9783110327199.269.xml
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CZAS, BY POWSZECHNIE OBECNE nowe trendy artystyczne w przestrzeniach 

publicznych, obecne na całym świecie w ich różnorakich odmianach, także 

w Polsce, czemu więcej miejsca poświęcamy w tej książce, poddać nie tylko 

społecznej dyskusji, co ma miejsce na całym świecie, ale krok po kroku włączyć 

w krwiobieg zachowania dziedzictwa sztuk wizualnych. 

Obserwacja zagrożeń istnienia sztuki w przestrzeni publicznej często nie 

sprowadza się do przyczyn natury behawioralnej, jak wielu mniema. Z jednej 

strony autorzy street artu cenią anarchię, choć konkursy i planowane zamówienia 

na dzieła często legalizują te procesy artystyczne. Z drugiej strony obserwowany 

jest brak odpowiedzialności za estetykę miast. Potrzeba „zaprojektowania 

otoczenia” realizowana jest sporadycznie w niewielu miastach. To istnienie 

pewnych reguł, poszanowanie i uwzględnienie miejsca dla różnorodnej 

formy sztuki, najkrócej to system „odpowiedzialnego współfunkcjonowania 

i współplanowania przyszłości w społeczeństwie”24.

W ochronie dziedzictwa zarówno kultury, jak i natury, a zwłaszcza 

rozpatrywanych tu sztuk wizualnych w przestrzeni miejskiej proponuje się 

rozszerzenie zespołu specjalistów przy podejmowaniu decyzji i realizacji 

projektów konserwatorskich. Wśród wymogów zrównoważonego rozwoju 

podstawę może stanowić socjologiczna teoria „Actor-network theory (ANT)”, 

znana od lat 80. XX wieku i społecznie akceptowana. Jednym z twórców ANT jest 

Bruno Latour, profesor socjologii, antropologii i filozofii, mający twórczy wpływ 

na powstanie teorii sieci społecznych25, ale nie w pełni dającej możliwości pracy 

krytycznej. Według Yvonne Rydin, w teorii „aktora sieci” można zmieścić wiele 

działań wpływających na życie społeczne w różnych dziedzinach26. Ta nowa 

społeczna perspektywa wiąże się także z możliwościami w ochronie dziedzictwa 

sztuki w przestrzeni miejskiej. 

24  Wizualne	niewidzialne.	Sztuki	wizualne	w	Polsce.	Stan,	rola	i	znaczenie, Dorota Folga-Januszewska, 
Joanna Kiliszek (red.), Projekt „Obserwatorium kultury” MKiDN zrealizowany przez Akademię 
Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP) we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Poznaniu 
(UAM) oraz Centrum Badania Opinii Społecznej(CBOS), Wyd. ASP, Warszawa 2018, 11.

25  Latour B., Reassembling	the	Social:	An	Introduction	to	the	Actor-Network	Theory, Oxford University Press 2005.

26 Rydin, Yvonne, Using	Actor-Network	Theory	to	understand	planning	practice, “Planning Theory”, 2012, 12 (1), s. 23–45.

1.6. OPCJA OTOCZENIA OPIEKĄ

FOT. 1.7. Tymczasowe graffiti na 

płotach wokół ruin w dzielnicy Wola 

w Warszawie. Fot. Iwona Szmelter

uwarunkowania22. Są jednak sytuacje, w których nie ma innego moralnie 

uzasadnienia działania niż „robienie niczego”, jak określa to Jonathan Ashley-

Smith – „etykę robienia niczego”23.

22 Wharton, Glenn, Artist intention and the conservation of contemporary art [w:] E. Hamilton, 
K. Dodson (eds.),	Objects	Specialty	Group	Postprints,	Volume	Twenty-Two	2015, The American 
Institute for Conservation of Historic & Artistic Works, Washington; http://resources.
culturalheritage.org/osg-postprints/wp-content/uploads/sites/8/2015/05/osg022-01.pdf

23 Ashley-Smith, Jonathan, The Ethics of Doing Nothing, “Journal of the Institute of Conservation” 2018, 41 (1): 6–15. 

https://philpapers.org/go.pl?id=LATRTS&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fmarket.android.com%2Fdetails%3Fid%3Dbook-AbQSDAAAQBAJ
http://resources.culturalheritage.org/osg-postprints/wp-content/uploads/sites/8/2015/05/osg022-01.pdf
http://resources.culturalheritage.org/osg-postprints/wp-content/uploads/sites/8/2015/05/osg022-01.pdf
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DZIEDZICTWO KULTURY, W TYM SZTUKI wizualne, wbrew logice przetrwania 

charakteryzującej gatunek ludzki, jest wprawdzie tematem mocno angażującym 

społeczeństwo, ale schodzi na dalszy plan w antropocenie, ostatnio nagannie ocenianej 

epoce człowieka i od około 200 lat prowadzonej przez niego industrializacji27. 

Panuje powszechny pogląd, że zarówno sztuka, potrzeby społeczno-kulturalne, 

jak i dziedzictwo kultury nie były w pełni docenione wobec dominanty przemysłu 

i nauk przyrodniczo-ścisłych. Poniechanie tak bardzo żywotnych spraw ludzkich 

budzi frustrację wielu młodych twórców i implikuje ich reakcje często wyrażane 

w przestrzeni miejskiej. W ślad za powszechnie dostrzeganą sztuką w przestrzeni 

miejskiej nastąpiło pojawienie się zagadnień związanych z jej ochroną i dbałością 

o zachowanie sztuki w przestrzeni publicznej i jej konserwacji-restauracji, które 

będą omawiane metodą holistyczną w kolejnych podrozdziałach. 

27 Art in the Anthropocene: Encounters among aesthetics, politics, environments and epistemologies, Etienne Turpin, 
Heather Davis (red.), Open Humanities Press, 2015; https://library.oapen.org/ (dostęp: 12.11.2019 r.).

1.7. SKUTKI ANTROPOCENU W OCHRONIE DZIEDZICTWA

FOT. 1.8. Rynek Śródecki w Poznaniu po 

aranżacji przestrzeni przez iluzjonistyczny 

mural 3D na bocznej ścianie kamienicy 

(z lewej kamieniczki, piekarz, trębacz, kot 

na dachu), Klasztor Księży Filipinów (na 

wprost), brama kościoła św. Małgorzaty 

(z prawej). Pomysłodawcą dzieła był Gerard 

Cofta – pasjonat historii osiedla i radny, 

projekt – Radosław Barek, w 2015 roku 

zrealizowała projekt Fundacja Artystyczno-

Edukacyjna PUENTA. Mural przyczynił się do 

procesu rewitalizacji przedmieścia i stanowi 

atrakcję dla zwiedzających. Fot. Archiwum 

Roweromaniaka	Wielkopolskiego	No	96P-39.	

Źródło:	Wikimedia	Commons,	domena	publiczna

Angażującymi różnych aktorów są etapy opieki prowadzące do całościowej 

ochrony dzieł są kolejno – ocena prawnego, administracyjnego i społecznego 

aspektu street artu, badania i rozszerzone programy działania. To analiza 

wartościująca, ocena stanu zachowania i rozbieżności powstałych w ekspresji 

dzieł wskutek ich destrukcji, interpretacja idei i intencji twórcy oraz kontekstu 

powstania dzieła. Dołączają do właściwego rozpoznania utworu rezultaty 

identyfikacji materiałowo-technologicznej. Wszystkie te składowe łącznie 

prowadzą do zrozumienia potrzeb zachowania dzieła i jego konserwacji. Mają 

one charakter badawczy, poprzedzając diagnozę, koncept i projekt wyboru 

zakresu konserwacji, restauracji lub rekonstrukcji. Dane te dopiero stają 

się wyjściowymi wytycznymi w strategii podejmowania decyzji dotyczących 

zachowania dziedzictwa nowej sztuki w przestrzeni publicznej. 

http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/33191
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ZATEM CZY MA ZNACZENIE NOWE 
ROZUMIENIE DZIEDZICTWA KULTURY?

Rozwój teorii ochrony dziedzictwa w kierunku nowego rozumienia dziedzictwa 

kultury (materialne, niematerialne i cyfrowe) jest stałym i otwartym w charak-

terze procesem. Patrząc historycznie na poglądy w starożytności, wiekach śred-

nich i narodzinach nowożytności, stwierdzamy, że choć były bogate w różnorod-

ne myśli ogniskujące się wokół spuścizny człowieka, to jeszcze nie operowały 

wprost pojęciami „wartości”, „kultury” i „cywilizacji”. Przełomowa dla zachod-

niej kultury była oświeceniowa rama konceptualna kultury, edukacji, terminy 

dziedzictwa, „sztuk pięknych”, dyscyplin sztuki i ówczesny system wartości. To 

czas narodzin wielu nowych kierunków badawczych mających za podstawy roz-

poznanie dziedzictwa i jego wartościowanie, jak podstawy konserwacji opisa-

ne w Capitolato Pietro Edwardsa w XVIII wieku. Gorące dyskusje towarzyszyły 

wartościowaniu spuścizny w rodzących się kolekcjach publicznych, a szczególne 

emocje towarzyszyły „burzy murkom” niszczącym pałace i kościoły jako reper-

kusji rewolucji francuskiej. Zapalczywość dyskutantów potrafiła przenieść spory 

o wartości kultury na ulice. Wartościowanie i systematyzacja celów towarzyszyła 

pracy organizatorów historycznych struktur ochrony dziedzictwa. Pokłosie od-

miennych poglądów teoretyków XIX w. (Ruskin, Viollet-le-Duc) do dzisiaj rzuca 

cień na możliwość racjonalnego odbioru społecznego wartości dziedzictwa, wy-

wołuje mody, gusty i nieodpowiedzialne działania. W XX w. prymat konserwacji 

nad rekonstrukcją w zachodniej kulturze (Boito, Dehio, Riegl, Brandi) skutkował 

szeregiem norm, ochroną wartości autentyzmu w całym jego bogactwie (Nara 

Document). We współczesnym rozumieniu różnorodności filozofii opieki i kul-

tur całego świata nie ma dogmatów w wartościowaniu ani sztywnych doktryn 

jego opieki. Wartościowanie dziedzictwa, a co za tym idzie – systemy opieki spu-

ścizny dziedzictwa kultury – zawierają w sobie wszystkie konsekwencje wyni-

kające z interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem jakie miały/mają miejsce na 

przestrzeni dziejów i lokalizacji geograficznej. Dlatego niniejsze opracowanie 

jest przypomnieniem potrzeby analizy w świetle relatywizmu historycznego, od-

wołania się do źródeł przedstawiających zmian idei jako podstawy wartościowa-

nia i korzeni kultury. 

Remedium na zagrożenia niesione przez skutki antropocenu dla dziedzictwa 

stanowi nowe rozumienie dziedzictwa kultury, które ma naturę holistyczną, nie 

ogranicza się do żadnej z dotychczas dominujących tendencji, przedstawia spuściznę 

zarówno materialną, jak i niematerialną oraz rodzące się dziedzictwo digitalne.

NOWE ROZUMIENIE DZIEDZICTWA KULTURY JAKO MATERIALNEGO, 

NIEMATERIALNEGO I DIGITALNEGO upowszechniono dzięki tzw. Joint 

Programming Initiative – on Culture Heritage and Global Change (JPI CH), 

powołane w 2010 roku przez Radę Europy28. To bardzo ważna zmiana, która 

czeka na jej pełne instytucjonalne wdrożenie, gdyż obejmuje szerokie spektrum 

poprzez jasno wyrażone terminy Strategii JPI CH29:

DZIEDZICTWO MATERIALNE obejmuje artefakty (na przykład przedmioty, 

obrazy, znaleziska archeologiczne itp.), Budynki, konstrukcje, krajobrazy, miasta 

i miasta, w tym miejsca przemysłowe, podwodne i archeologiczne. Obejmuje 

to ich położenie, związek ze środowiskiem naturalnym i materiały, z których 

wszystkie te produkty powstają, od prehistorycznych skał po najnowocześniejsze 

tworzywa sztuczne i produkty elektroniczne. DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE 

obejmuje praktyki, w tym artystyczne, reprezentacje, wyrażenia, sztukę 

niematerialną, wspomnienia, wiedzę i umiejętności, które społeczności, 

grupy i jednostki konstruują, używają i przekazują z pokolenia na pokolenie. 

DZIEDZICTWO CYFROWE obejmuje teksty, bazy danych, obrazy 

nieruchome i ruchome, audio, grafikę, oprogramowanie i strony internetowe. 

Część tego cyfrowego dziedzictwa powstaje ze skanowania lub konwersji 

fizycznych obiektów, które już istnieją, a niektóre są tworzone cyfrowo lub  

„rodzą się cyfrowo”.

Patrząc synoptycznie, dziedzictwo kultury jest procesem, a za tym dziedzictwo 

sztuk wizualnych także jest procesem otwartym w czasie. Ich ochrona jest tym 

bardziej procesem, konsekwentnie konserwacja i wszystkie jej formy też mają 

charakter procesu. To jest wszak naturalną cechą żywych zjawisk związanych 

z kulturą, że dyskurs ich dotyczący ma otwarty charakter. Natomiast by procesy 

te mogły przebiegać, to ważna jest stabilność ekosystemu kulturowego, który za-

28  autorka reprezentowała stronę polską w latach 2010–14.

29  Patrz: http://jpi-ch.eu (dostęp: 30.04.2020 r.), “Objectives of the Joint Programming Initiative 
on Cultural Heritage (JPI CH). The main objective of JPI CH is to promote the safeguarding of 
cultural heritage in its broader meaning including tangible, intangible and digital assets”.

http://jpi-ch.eu
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leży od połączenia rozumienia wartości sztuki i jej dziedzictwa, idei i ludzi. Stąd 

doktryny konserwatorskie, monotematyczne teorie i dogmaty charakterystyczne 

dla XIX i XX wieku w większości nie są wszechobowiązującymi zaleceniami, jak-

kolwiek w wielu przypadkach klasycznych sztuk nie straciły na aktualności. Są 

specyficzne sytuacje, gdy przyjęte a priori założenia sprawdzają się idealnie. Na-

dal funkcjonują w europocentrycznym świecie pewne z góry ustalone zasady do-

tyczące prymatu konserwacji nad restauracją i są powszechnie przyjęte w muze-

ach w stosunku do sztuki dawnej. Jednak światopogląd taki nie jest sztywną ramą 

w stosunku do różnorodnego pochodzenia spuścizny kulturalnej, a podejmowa-

nie decyzji konserwatorskich przestało być akceptowaną   realizacją preferencji 

którejś ze stron. Zrutynizowanie struktur ochrony dziedzictwa stanowi egzysten-

cjalne zagrożenie dla całego ekosystemu kulturowego. W XX wieku istotne jest, że 

„każda wspólnota, poprzez swą zbiorową pamięć i świadomość przeszłości, jest 

odpowiedzialna za identyfikację oraz zarządzanie własnym dziedzictwem”30. 

Elementy dziedzictwa są rozumiane jako nośniki wielu rόżnych wartości zmie-

niających się w czasie. Wzajemna tolerancja dla wartości różnych kultur i no-

wych form sztuki implikuje potrzebę kształcenia i dialogu nawet między skrajny-

mi protagonistami. Odpowiedź na pytanie, czy ma znaczenie nowe rozumienie 

dziedzictwa kultury, jest twierdząca, gdyż stanowi o żywotności i dobrostanie 

najnowszego dziedzictwa.

OPIEKA NAD ŻYWĄ KULTURĄ jest zagadnieniem otwartym. Generalnie  

sytuacja obiektów zabytkowych w przestrzeni ulicznej jest ujęta wieloma 

regulacjami prawnymi, administracyjnymi i dobrą praktyką konserwatorską. 

Natomiast innowacyjny charakter mają zasady podejścia do zachowania 

współczesnej sztuki w przestrzeni ulicznej i także nowe zagadnienia w ochronie, 

zarządzaniu spuścizną sztuk wizualnych i konserwacji. Założeniem jest 

30  Fragment Karty Krakowskiej 2000, Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji,  
materiały konferencyjne, IHKZ, Kraków, 23–26.10.2000 r., 189.

1.8. O IDEI ZACHOWANIA, OPIECE I KONSERWACJI 

SZTUKI PUBLICZNEJ I STREET ARTU

FOT. 1.9. A+B. Intencją 
artysty Fabia Rieti było 
stworzenie iluzji wizualnej 
w oddziaływaniu muralu, 
które wpisze się w krajobraz 
ulicy w Paryżu (rue Étienne 
Marcel). Iluzja wizualna 
w sztuce, zwana trompe 
l’oeil, skłania widza do 
postrzegania namalowanego 
obrazu jako trójwymiarowych 
przestrzeni, które ożywiają 
i dynamizują tkankę 
miasta. Fot. Iwona Szmelter



4140

indywidualne traktowanie dzieł. W języku sztuki panuje otwartość ontologiczna, 

jak to ujmuje Goodman: „W malarstwie […] żadna z właściwości obrazu jako 

takiego nie jest wyróżniana jako konstytutywna; żadna taka cecha nie może 

zostać odrzucona jako przypadkowa, i żadnego odchylenia jako nieistotnego”31.

Sztuki wizualne w XX wieku za sprawą wystąpienia Duchampa i dadaistów 

włączyły w środki przekazu zwrot konceptualny ponad sto lat temu, a także 

przełom performatywny ponad pół wieku temu, w różnych lokalizacjach na świecie 

w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Niesie to nowe spojrzenie na istotę przekazu 

sztuk wizualnych pełnej praktyk kulturalnych i oddziaływania na odbiorców:

Współczesny	koncept	żywej	kultury	kieruje	uwagę	ku	praktykom	kulturalnym	ludzi,	

ich	uwarunkowaniom	i	ich	wytworom	–	zarówno	materialnym,	jak	i	niematerial-

nym.	 Istotne	 jest	w	 tym	wypadku	dla	nas	 przełamanie	 poglądu,	 iż	wdrażanie	do	

udziału	w	kulturze	musi	się	odbywać	w	układzie	pionowym,	hierarchicznym	(…);	

chciałoby	się	rzec,	iż	z	tego	punktu	widzenia	idealna	postać	żywej	kultury	jest	kra-

iną łagodności,	w	której	wzajemny	szacunek	regulować	mogą	relacje	między	ludźmi	

oraz	między	ludźmi	a	światem32.

Opieka i proces konserwatorski zaczyna się od analizy wartościującej (o czym 

więcej w punkcie 1.13) zrozumienie znaczenia różnych sztuk wizualnych, street 

artu, murali i innych obiektów w ich różnych aspektach. Dane i informacje wy-

nikające z wywiadu z artystą są niezbędne do identyfikacji dzieła, wyniki badań 

uzupełniają wiedzę o technologii dzieła. 

Zatem zgodnie z nauką i wiedzą w XXI wieku powinny to być badania 

transdyscyplinarne, zaczynając od ustalenia autorstwa i historii obiektu, 

badań humanistycznych, kontekstu powstania dzieła i jego znaczenia 

społecznego oraz badań techniki i technologii oraz oceny stanu technicznego. 

Jak w każdym przypadku przed diagnozą konserwatorską należy określić „co 

konserwujemy”, jakie wartości i przekaz dzieła są dla niego charakterystyczne, 

31 “In painting […] none of the properties the picture has as such – is distinguished as constitutive; no 
such feature can be dismissed as contingent, and no deviation as insignificant” [w:] Nelson Goodman, 
Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, Hackett, Indianapolis, 1976, 116.

32 http://ozkultura.pl/co-badamy (dostęp: 2.01.2021 r.).

FOT 1.10. Monumentalny mural kamień	

i co w Warszawie (1400 m2) projektu 

Wiktora Malinowskiego wykonany 

z zespołem w 2009 roku. Koncepcja 

minimalistyczna łączy formę napisu 

„kamień i co?” oraz uciekający czerwony 

balonik. Zachowane po wojnie domy 

w stanie ruiny upamiętniają dramatyczny 

los mieszkańców. Fot. Iwona Szmelter

FOT. 1.11. Znikający czerwony balonik nad 
lapidarnym napisem na muralu kamień	
i co kamienicy przy ulicy Waliców 14 przez 
ostatnią dekadę był symbolem pamięci, wszedł 
do kanonu sztuki miejskiej w Warszawie, 
choć nie jest zabytkiem. Fot. Iwona Szmelter

http://ozkultura.pl/wpisy/115
http://ozkultura.pl/co-badamy
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a nie zawsze oczywiste, zwłaszcza jeśli przyjmujemy wyłącznie punkt widzenia  

zachowania materii. 

Analiza wartościująca pozwala dostrzec więcej dodatkowych aspektów 

znaczenia obiektu oraz jego roli społecznej jako tzw. żywej kultury. Określenie 

„co badamy” jest niezbędne, jeśli mamy to chronić i otaczać opieką. Zatem żywa 

kultura według sieci „Obserwatorium żywej kultury”33 : 

Na	pewno	nie	stanowi	zamkniętego,	stabilnego	układu,	również	na	poziomie	warto-

ści	i	znaczeń	(dlatego	m.in.	odżegnujemy	się	tu	od	pojęcia	»hierarchie	wartości«	su-

gerującego	 stabilność	 i	niezmienność).	Zarazem	uważamy,	że	badacz	nie	może	dać	

się	uwieść	owej	migotliwej	zmienności	i	dynamizmowi,	bowiem	pod	powierzchniową	

warstwą	kultury	(zwaną	tu	rzeczywistością	kulturalną)	można	odkryć	zadziwiające	

nieraz	w	swej	stałości	zjawiska	i	procesy.	

Koncepcję wyjątkowego traktowania dzieł jako przykładu moralnej kazuistyki na 

polu teorii i etyki konserwacji sztuki współczesnej przedstawiła filozofka Renée 

van de Vall w 2009 roku. 

Apelowała do konserwatorów o przeanalizowanie „wyjątków”, w jaki sposób 

zastosowano zasady paradygmatyczne w celu podjęcia właściwych decyzji 

dotyczących opieki nad dziełami sztuki współczesnej. Proponowała skupienie 

się w trudnej ocenie przy pojedynczych studiach przypadków34. Niezależnie 

od kazuistyki wynikającej z indywidualnym przypadków dzieł istotne są 

uwarunkowania prawne podjęcia prac. 

Zagadnienia prawne sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej 

przedstawione są przez dr Żanetę Gwardzińską w rozdziale 2. W prawnym 

i społecznie donośnym rozumieniu graffiti i sztuka street artu mają różnorodny 

charakter mieszczący się w wachlarzu interpretacji, od pracy twórczej, ekspresji 

tworzenia do nielegalnego aktu wandalizmu35.

33  http://ozkultura.pl/co-badamy (dostęp 20.01.2021 r.).

34 van de Vall, Renée, Towards a Theory and Ethics for the Conservation of Contemporary Art [w:] Art 
D’Aujourd’Hui	moine	de	Demain,	Conservation	et	Restauration	des	Oeuvres	Contemporaines, 13es 
journées d’études de la SFIIC, Institut National du Patrimoine, Paris 2009), 51–56.

35  Dajnowicz-Piesiecka, Diana, Ekspresja	tworzenia	czy	akt	zniszczenia?	–	problematyka	graffiti	w	świetle	
wybranych aspektów prawnokarnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2019 Nr 43, s. 53.

W PODEJŚCIU DO ZAGADNIEŃ KONSERWATORSKICH pierwszorzędne 

znaczenie ma identyfikacja dzieł i poznanie idei oraz przesłania artystów 

stanowiących podstawy ich kreatywności, następnie ich zdania na temat trwania 

ich prac, materiałów i technologii. Ochrona i ewentualna konserwacja sztuk 

wizualnych stanowią zachowanie i kontynuację kreatywności artystów, ciągłej 

od początku cywilizacji ludzkiej. I tylko dzięki dbałości i profesjonalizmowi 

konserwatorów mają szansę, by trwać nieprzetrwanie. Zasady ochrony sztuk 

wizualnych nie są sztywnym zbiorem zaleceń, jakkolwiek opierają się na ogólnie 

przyjętej metodyce i etyce projektu konserwatorskiego. Podobnie rola artysty-

twórcy dzieła nie upoważnia do pełnego przestrzegania jego zamiaru i tzw. 

artystycznych sankcji według terminologii filozofki Sheri Irvin36. Współczesne 

debaty dotyczą tzw. biografii dzieł, obejmując intencjonalność, autorstwo 

w kontekście zmian dzieł, które przynosi czas, autentyczność wobec rozbieżności, 

jakie zauważamy między obecnym a wcześniejszym, wyjściowym stanem 

i ekspresją dzieła. Wówczas intencjonalność staje się złożonym zagadnieniem, 

którego konserwator nie może traktować naiwnie. Kontekst powstania pracy 

i pamięć autorów dzieł często zmieniają się w kolejnych wywiadach, a także 

wobec osób indagujących artystę, jak kuratorzy, dyrektorzy galerii i wielu 

doświadczonym konserwatorów37. 

Zarówno zamiary artystów, ich intencje, jak i idee prac można ocenić 

na podstawie wypowiedzi artystów, różnego zakresu umów, dokumentacji 

pomocniczej oraz wywiadów z artystami lub kwestionariuszy. Wypowiedź 

artysty (the artists statement) często dotyczy ogólnego kontekstu ideologicznego, 

w którym można umieścić omawianą pracę38.Zgodnie z prawem autorskim 

36 Irvin, Sheri, The	Artist’s	Sanction	in	Contemporary	Art, “Journal of Aesthetics and Art Criticism” 2005.63 (4): 315–326.

37  Wharton, Glenn, Artist Intentions and the Conservation of Contemporary Art, Objects Specialty Group Postprints, Volume 
Twenty-Two, American Institute for Conservation, Washington D.C. 2016. http://resources.conservation-us.org/
osg-postprints/wpcontent/uploads/sites/8/2015/05/osg022-01.pdf; Wharton, Glenn, Engel, Deena, Taylor J. Marvin, 
The	Artist	Archives	Project:	David	Wojnarowicz, Studies in Conservation, International Institute for Conservation, 
London 2016, Vol. 61. S2-241-247; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00393630.2016.1181350.

38 Gordon, Rebecca, Hermens Emma, The	artist’s	intent	in	flux, CeROArt 2013; http://ceroart.revues.org/3527.

1.9. ZAGADNIENIE INTENCJONALNOŚCI W KONSERWACJI. 

KONTEKST WYWIADÓW Z ARTYSTAMI WSPÓŁCZESNYMI

http://ozkultura.pl/wpisy/1171
http://ozkultura.pl/wpisy/1171
http://ozkultura.pl/wpisy/629
http://ozkultura.pl/wpisy/2024
http://ozkultura.pl/co-badamy
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00393630.2016.1181350
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potencjalnie dużą rolę odgrywa zgoda artysty na interwencje konserwatorskie, 

co ewentualnie może potwierdzić umowa, wywiad z artystą, legalność powstania 

dzieła (zwłaszcza istotna w przestrzeni miejskiej). Optymalna dokumentacja 

konserwatorska obiektu zawiera informacje o idei i przesłaniu dzieła, technice 

i materiałach, zgodzie artysty na zachowanie i konserwację jego dzieła. Dane te 

powinny zostać uzyskane podczas wywiadu przeprowadzonego według tzw. Dobrej 

Praktyki Wywiadów z Artystami, opracowanej na podstawie długich konsultacji 

i doświadczeń w International Network for Conservation of Contemporary 

Art (INCCA)39, a sam wywiad powinien być nagrany z zachowaniem istotnych 

wypowiedzi artysty, natomiast ewentualny transkrypt wywiadu optymalnie 

winien być autoryzowany przez twórcę i dołączony do dokumentacji obiektu. 

Umowa lub certyfikat jest jednym ze sposobów, w jaki artysta wywiązuje się ze 

swojej odpowiedzialności wobec dzieła. To autorytatywne źródło przydatne ku-

ratorowi lub konserwatorowi. W postępowaniu administracyjnym niezbędna jest 

39  https://www.incca.org/files/incca-guide-good-practice-artists-interviews

ocena prawnych uwarunkowań podjęcia działań ochronnych i konserwatorskich 

a także ocena biorąca pod uwagę zdania autorów prac, często płynne i zmienne, 

różne aspekty administracyjne i możliwości konserwatorskie, by podjąć działa-

nia aktywnej konserwacji, ewentualnie restauracji lub rekonstrukcji etc. 

MODELE POSTĘPOWANIA SĄ OTWARTYM zasobem służącym adaptacji 

projektu do indywidualnych potrzeb dzieł. Główne zainteresowania badawcze 

dla obiektów utrzymanych w tradycyjnych dyscyplinach i technologiach 

artystycznych obejmują koncepcje autentyczności i materialnego znaczenia 

w sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem intencji artystów i kwestii 

konserwatorskich. 

Otwarcie na dyskusję w obecnym rozumieniu dziedzictwa kultury jako mate-

rialnego, niematerialnego i cyfrowego jest warunkiem rozwoju teorii i metodyki 

konserwatorskiej, zwłaszcza w obecnym czasie zmian i przełomu cywilizacyj-

nego40. W zakresie kompetencji opiekunów miejskiej sztuki funkcjonuje wiele 

modeli postępowania i stopni ich realizacji, od biernej opieki i „konserwacji po-

przez dokumentację”, aż do czynnej ochrony i aktywnej konserwacji-restauracji. 

Generalnie zidentyfikowano trzy kluczowe wymiary planowania ochrony, które 

można zastosować w studiach przypadków. Omówione zostaną w dalszej części 

opracowania, a są to:

1. wstępna analiza wartościująca, narzędzia i metodyka planowania zapew-

niające ochronę;  

2. identyfikacja obiektu, pełna analiza wartościująca i uznanie dziedzictwa;

3. projektowanie konserwatorskie - cele i zasady ochrony.

Podstawę moralną, zobligowanie do ochrony wartości kultury niematerialnej 

przedstawiają dokumenty międzynarodowe o światowym zasięgu41. Specyfika 

środowiskowa i lokalne uwarunkowania prawne i administracyjne implikują ko-

40  Strange, Ian, Whitney, David, The changing roles and purposes of heritage conservation in the UK,  
“Planning Practice & Research”, Taylor & Francis, 18:2-3, pp. 219–229, Routlege 2010. 

41  UNESCO Konwencja 1972, Konwencja o Dziedzictwie Niematerialnym 2003, Dokument 
z Nara 1994, Burra Charter od 1999 – stale aktualizowana; www.unesco.org. 

 1.10. MODELE POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

FOT. 1.12. Kompozycja horyzontalna, Tadeusz 
Sieklucki, obiekt z Biennale Rzeźby z 1968 roku, 
restaurowany w 2010 roku i przeniesiony na skwer 
im. płk. Pacak-Kuźmirskiego. Fot. Iwona Szmelter

http://www.unesco.org
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nieczność dostosowania projektów do krajowych wymagań, jak dobitnie ukazuje 

to analiza na przykładzie Wielkiej Brytanii i Chin42. Metody projektowania kon-

serwatorskiego w Polsce, gdy konserwacja jest kształtowana od ponad 75 lat przez 

środowisko konserwatorsko-akademickie, wymaga także adaptacji do sytuacji 

prawno-ekonomicznej. Na tej podstawie budowany jest projekt konserwatorski, 

o transdyscyplinarnym charakterze (o czym niżej). Realizacja interwencji w ra-

mach projektu konserwacji może przebiegać na różnym poziomie zaawansowa-

nia prac. Po niezbędnych ustaleniach powyżej wymienionych i podjęciu diagnozy 

kolejnym krokiem w zachowaniu jest strategia podejmowania decyzji i ustalenia 

w dyskusji konserwatorskiej możliwości i koncepcji zachowania dzieła. 

DLA JASNOŚCI I PRZYJĘCIA WSPÓLNEJ terminologii w polskim środowisku 

przytaczam je w wersji uzgadnianej od 2000 roku, począwszy od publikacji Iwony 

Szmelter43, a następnie konsultowanych i koordynowanych przez Bogumiłę 

Roubę44, aż do ostatnio opublikowanej wersji z dnia 10.02.2021 r. To zbiorowe 

opracowanie jest wyrazem tożsamości zawodowej konserwatorów, obejmującej 

70 lat kształcenia i doświadczeń polskich wyższych szkół konserwatorskich45:

42 Chen, Feu, Ludwig, Carol, Sykes, Oliver, Heritage Conservation through Planning: A Comparison of Policies  
and Principles in England and China, “Planning Practice & Research”, Taylor & Francis on-line, Routlege 2020.

43 Szmelter, Iwona, The Strategy of Project Decision Making Design in Conservation Policy, 5th EC Conference, 
Postprints, Cracow, Cultural Heritage Research: a Pan-European Challenge, 2002; www.heritage.ceti.pl 
(dostęp: 20.01.2021 r.); Szmelter, Iwona, Strategia	Decyzyjna	i	projektowanie	konserwatorskie	na	tle	przeglądu	teorii	
i doktryn konserwatorskich, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Łódź, 2000, 61-63,168–170.

44  Rouba, Bogumiła, Proces	ochrony	dóbr	kultury	–	pojęcia,	terminologia [w:] Materiały z konferencji „Ars longa –  
vita brevis – tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki”, J. Flik (red.), Toruń 2003, 349–379.

45  patrz: acca05a061ff3177b8c21227f2025b71.pdf (nid.pl). Koordynacja: Bogumiła J. Rouba. Współpraca i konsultacje:  
prof. dr hab. Iwona Szmelter, prof. dr hab. Andrzej Koss, dr hab. prof UMK Piotr Niemcewicz,  
prof. dr hab. J. Olszewska-Świetlik, prof. dr hab. Mieczysław Stec, dr Anna Forczek-Sajdak,  
mgr Karolina Molga, prof. dr hab. Edward Kosakowski, mgr Piotr Białko, dr Agnieszka Kosakowska,  
dr hab. prof. UMK Małgorzata Pronobis-Gajdzis, dr Karolina Zimna-Kawecka, mgr inż. arch. Beata Piaskowska,  
dr inż. Waldemar Affelt, dr inż. arch. Ulrich Schaaf (dostęp: 10.02.2021 r.). 

1.11.  PROJEKTOWANIE KONSERWATORSKIE –  

GENERALNE TERMINY I DEFINICJE KONSERWATORSKIE
FOT. 1.13.A. Biennale Rzeźby w metalu lokalizacja 1968–1975. 
Ekspozycja Dużych Rzeźb stanowiła trzykilometrową uliczną 
galerię wzdłuż ul. Kasprzaka. Źródło:	Archiwum	Fotopolska.pl

FOT. 1.13.B. Obecna ekspozycja Rzeźby w metalu z Biennale w 1968 roku. Z 60 

obiektów przetrwała jedynie część dzieł, które w latach 2009–2010 wyremontowano  

i polichromowano. Obecnie są eksponowane na skwerze im. płk. Pacak-Kuźmirskiego.

http://www.heritage.ceti.pl
https://www.nid.pl/upload/iblock/acc/acca05a061ff3177b8c21227f2025b71.pdf
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NA PODSTAWIE ANALIZY WARTOŚCIUJĄCEJ i koniecznych wstępnych 

badań wyznacza zasadniczą rolę zabytku46 oraz możliwą bezpieczną funkcję 

społeczną, np. obiekt o charakterze reprezentacyjnym przeznaczony do funkcji 

muzealnych i w ograniczonym zakresie użytkowych, trwała ruina pełniąca rolę 

atrakcji turystycznej, obiekt możliwy do nadania funkcji użyteczności publicznej, 

hotelarskiej, wykorzystania komercyjnego itp. 

Plan strategiczny jest koncepcją zarządzania obiektem ze wstępną wersją 

projektu konserwatorskiego definiującego pełną problematykę z nim związaną 

i zawierającego wskazania, np. rodzajów badań i ekspertyz niezbędnych do jego 

rozpoznania. 

Określa on także zakres prac koniecznych dla funkcjonowania obiektu, perspek-

tywy jego ochrony oraz utrzymania efektów konserwacji i restauracji. Plan stra-

tegiczny (opracowany przez autorski zespół), składany we właściwym urzędzie 

konserwatorskim (w wersji drukowanej i cyfrowej) wyznacza kierunki działań 

i stanowi podstawę spójnych decyzji konserwatorskich, wydawanych na prze-

strzeni przyszłych lat.

 

 

NA PODSTAWIE KONSERWATORSKIEJ ANALIZY wyników 

wielodyscyplinarnych badań (z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych, 

których efektem jest właściwe rozpoznanie zabytku, jego historii, napraw 

i nawarstwień historycznych, budowy technicznej i technologii, badania 

stanu zachowania oraz przyczyn zniszczeń) i w oparciu o nie, zdefiniowanej 

diagnozy konserwatorskiej oraz po dokonaniu analizy wartościującej wyznacza 

zasadnicze założenia skorelowanych celów i zakresów działań konserwatorskich 

i restauratorskich niezbędnych dla zachowania cech (atrybutów) decydujących 

o wartościach materialnych i niematerialnych zabytku. Działania te mają 

46  Pojęcie zabytku zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Zabytek jest elementem dziedzictwa według ratyfikowanych przez Polskę Konwencji, w tym 
Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Konwencji 
UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku i późniejszych. 

PLAN STRATEGICZNY OCHRONY ZABYTKU/ELEMENTU DZIEDZICTWA 

PROJEKT KONSERWATORSKI 

FOT. 1.14. Miejska ekspozycja w 2021 roku rzeźb z Biennale w 

1968 roku: Stalowa Etiuda, Jan Jaworski; z lewej Totem, Krystian 

Jarnuszkiewicz; na wprost Żagle, Adam Smolan;  

z prawej Melodia Elżbieta Rolke -Misztal. Fot. Iwona Szmelter
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prac w obiektach złożonych, wielowątkowych zespół projektowy współpracuje 

ze sobą na etapie badań i podczas tworzenia projektu, ale także podczas jego 

realizacji, dokonując ewentualnie niezbędnych modyfikacji. W obiektach 

dużych i złożonych projekt ma znaczenie podstawowe, jako rama określająca 

całość niezbędnych działań i wymaga zatwierdzenia przez WKZ (wojewódzkiego 

konserwatora zabytków), jednak przy realizacji w trybie etapowym ścisłego 

dopracowania i pozwolenia WKZ wymagają programy prac przewidzianych do 

wykonania w najbliższym czasie49. Przyjęty i zatwierdzony przez WKZ projekt 

staje się podstawą do zatwierdzania szczegółowych programów na kolejne etapy 

prac, pod warunkiem ich spójności z dokumentem głównym. Ostateczna forma 

projektu konserwatorskiego zawiera:

 • kartę identyfikacyjną zabytku;

 • kompleksowe rozpoznanie obiektu wraz ze sprawozdaniami 

z wielodyscyplinarnych badań i analizą wartościującą; 

 • program(-y) prac konserwatorsko-restauratorskich zawierający(-e) 

diagnozę, koncepcję i proponowane postępowanie (metody i materiały); 

 • harmonogram; 

 • projekty specjalistyczne (branżowe, np. architektoniczne, 

konstrukcyjne, budowlane, instalacyjne itp.); 

 • wizualizację przewidywanych efektów projektowanych 

działań – docelowy wygląd obiektu; 

 • kosztorysy i inne załączniki – w zależności od rodzaju obiektu, rodzaju 

przewidywanych prac i wymagań administracyjnych;  

Projektowanie konserwatorskie – opracowanie projektu na podstawie wyników 

wielodyscyplinarnych badań oraz diagnozy konserwatorskiej i analizy warto-

ściującej, wyznaczającego zasadnicze założenia, cel i zakres niezbędnych dzia-

łań, program i harmonogram zadań ułożonych we właściwej kolejności wraz 

z propozycjami metod i materiałów, także z określeniem planowanego efektu 

49  Pozwolenie WKZ na realizację programu cząstkowego warunkowane jest zawartym w projekcie 
takim rozpoznaniem całości, aby pojedynczy element, np. wyposażenia, nie stawał się po pracach 
elementem obcym i niespójnym z estetyką całości. Wykonanie konserwacji i restauracji jednego 
ołtarza nie może mieć miejsca bez rozpoznania nawarstwień i kolorystyki pozostałych, rozpoznania 
estetyki i dekoracji ścian oraz skomponowania wartościowej estetyki całego wnętrza.

zagwarantować możliwości wypełniania założonych funkcji zabytku, np. 

prace utrwalające ruinę, prace adaptacyjne części, całości, prace ratujące lub 

wzmacniające materię zabytku itp. 

Projekt konserwatorski zawiera program i harmonogram zadań ułożonych we 

właściwej47 kolejności wraz z propozycjami metod i materiałów, określa także 

planowany efekt końcowy. Program i harmonogram zadań wymaga podziału 

na zadania priorytetowe (prace do natychmiastowego wykonania), zadania 

długofalowe i zadania cyklicznie powtarzalne (monitoring, prace z zakresu 

profilaktyki). Zadania konserwatorsko-restauratorskie przedstawiane są według 

klucza: otoczenie obiektu, sam obiekt, wyposażenie. Projekt konserwatorski 

musi wyczerpywać całokształt problematyki związanej z obiektem po to, by nawet 

podczas prac prowadzonych tylko przy części zabytku (np. fragmenty murów, 

pojedynczy ołtarz, obraz, kodeks itp. będące częścią zespołu) nie pomijać kontekstu 

– jego estetyki, warunków i bezpieczeństwa funkcjonowania w otoczeniu. 

Projekt konserwatorski powstaje w wyniku zespołowej współpracy 

niezbędnych specjalistów, koordynowanych przez osobę, której branża jest zgodna 

z dominującą w danym obiekcie problematyką (konserwator dzieł sztuki lub 

konserwator architektury lub konserwator zabytków archeologicznych). Projekty 

prac budowlano-konserwatorskich, budowlanych, konstrukcyjnych, branżowe 

projekty instalacji itp. są jego częściami składowymi podporządkowanymi 

jednakże ogólnej koncepcji i problematyce konserwatorskiej48. Zespół 

projektowy jest uprawniony do autorskiego nadzoru w trakcie realizacji prac lub 

może być ich wykonawcą w formule prawnej „zaprojektuj i wykonaj”. 

Projekt konserwatorski ma charakter otwarty i może być etapowy, co oznacza, 

że w trakcie prowadzenia prac, w miarę pozyskiwania nowej wiedzy o obiekcie 

(np. odkrycie polichromii, niewidocznych wcześniej elementów konstrukcji itp.), 

istnieje możliwość modyfikowania programu prac. Szczególnie w przypadkach 

47  Co oznacza, że prace związane z naprawą dachu, osuszeniem itp. powinny być wykonane przed 
przystąpieniem do konserwacji polichromii, że ołtarze po pracach konserwatorsko-restauratorskich 
nie powinny wrócić do zagrzybionego i wilgotnego kościoła, a działania archeologiczne nie mogą 
powodować zakurzenia obiektów świeżo oddanych po pracach, zaś konserwację zabytkowego księgo-
zbioru powinno poprzedzić przygotowanie pomieszczeń do ich bezpiecznego przechowywania.

48  W zależności od potrzeb uczestnikami tworzenia projektu i uczestnikami samej realizacji mogą być arche-
olodzy, inżynierowie, konstruktorzy, chemicy, fizycy, mikrobiolodzy, geolodzy, historycy sztuki, heraldycy, 
muzycy itp., pracujący w granicach swojej specjalności na rzecz realizacji celów konserwatorskich.
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końcowego, dokonane zgodnie z zasadami dobrej praktyki, etyki konserwator-

skiej i podporządkowane dobru obiektu.

Reasumując, nie ma nic cenniejszego niż dobra teoria, a praktyka 

konserwatorska zależy od odpowiedniego nazwania zagadnień i problemów. 

Zasady i terminy są dyskutowane w środowisku i na bieżąco aktualizowane. 

W ŻYWIOLE ZMIAN W XX/XXI WIEKU powstały nowe i pełnoprawne 

zagadnienia jak nowe formy sztuki w przestrzeni publicznej, różnorodność 

kulturowa niepoddająca się kryteriom sztuki tradycyjnej w kręgu kultury 

1.12. WYZWANIA ETYCZNE WOBEC 

ZMIAN W SZTUKACH WIZUALNYCH

FIG. 1.15A. Totem, Krystian Jarnuszkiewicz, rzeźba, metal 

polichromowany, Galeria Rzeźby podczas Biennale 1968, 

nadal eksponowany w przestrzeni ulicznej w 2021 roku. 

FIG. 1.15B. Totem, Krystian Jarnuszkiewicz, 
fragment zniszczeń polichromii podstawy 
rzeźby, Galeria Rzeźby 1968–2021.

FIG. 1.15C. Walka, Wiktoria Iljin, metal 

polichromowany, Galeria Rzeźby 1968–2021.

FIG. 1.15D. Walka, Wiktoria Iljin, fragment centralny 

konstrukcji obiektu, Galeria Rzeźby 1968–2021.

FIG. 1.15E. Planetoida, Henryk Wróblewski, Galeria Rzeźby 1968–2021.

FIG. 1.15F. Planetoida, Henryk Wróblewski; coroczne oczyszczanie 

rzeźby. Zdaniem autorki najważniejsze jest przyjęcie, że konserwacja 

jest otwartym procesem, konsekwencją takiego założenia projektu 

konserwatorskiego niezbędne jest po zakończonej aktywnej 

konserwacji monitorowanie obiektu, które pozwoli przedłużyć 

żywot dzieła i także wyniki interwencji konserwatorskiej.

1.15A

1.15C

1.15E 1.15F

1.15D

1.15B
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zachodnioeuropejskiej. Obserwuje się silny zwrot społeczny w sztuce, 

a w formach uprawianych widoczny jest zwrot performatywny, sztuka hybrydowa, 

w rozlicznych przejawach prowadzący aż do syntezy sztuk. Wreszcie potężne są 

skutki informatycznego przełomu cywilizacyjnego. Te nowe wyzwania niosą idee 

sztuki nowoczesnej i współczesnej, nietypowe środki wyrazu i dowolna materia/

niemateria dawniej oceniana przez tradycyjnych krytyków jako „nieartystyczna”. 

Różnorodność potęgują sztuka konceptualna, a także dzieła sztuki oparte na 

czasie (time-based	media) jak sztuka zrodzona cyfrowo, wideo, internetowa, i wiele 

innych50. 

Te zarówno tradycyjne, jak i nowe formy przejawiają się we wszelkiego rodzaju 

działaniach artystycznych w przestrzeni publicznej. Konsekwentnie także powin-

ny być obecne w ochronie i konserwacji, zatem z tego powodu równoprawnie 

funkcjonują potrzeby zachowania zarówno materii, jak i idei. W ramach przyjętej 

metodologii dotyczącej sztuki dawnej musimy wybrać te zasady pracy konserwa-

tora, które odpowiadają charakterowi nowej sztuki. Dla poznania „prawdy” w kon-

tekście autentyzmu niezbędna jest zatem krytyczna interpretacja działa sztuki, co 

jest możliwe poprzez rozpoznanie i ochronę jego elementów, jego ideę, materiał, 

kontekst i wewnętrzną jedność, zgodnie z intencjami artysty i postrzeganiem in-

tegralności jego dzieła. W poszukiwaniu „prawdy” sztuki współczesnej istotna jest 

m.in. współpraca z artystami lub odnalezienie źródłowych informacji o dziele, 

50  Laurenson, Pip, Authenticity,	Change	and	Loss	in	the	Conservation	of	Time-Based	Media	Installations,	“Tate 
Papers 6”, 2006; http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/06autumn/laurenson.htm.

FIG. 1.16.A. Galeria Rzeźby z Biennale w 1968 roku, widok 
skweru im. płk. Pacak-Kuźmirskiego w 2021. Fot. Iwona Szmelter 

FIG. 1.16.B. Glob, Mieczysław Kałużny, w tle Planetoida, 

Henryk Wróblewski, Galeria Rzeźby 1968–2021.

FIG. 1.16.C. Żyrafa, Władysław Dariusz Frycz, metal polichromowany, Galeria Rzeźby 1968–2021.

FIG. 1.16.D. Jutrzenka, Teresa Brzóskiewicz, metal polichromowany, Galeria Rzeźby 1968–2021.

FIG. 1.16.E. Awangarda, Bronisław Kubica, Galeria Rzeźby 1968–2021.

1.16A

1.16C 1.16D 1.16E

1.16B
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które stwarzają możliwość weryfikacji obiegowych i rutynowych identyfikacji. 

Inne etyczne wyzwanie stanowi wybór postępowania w obliczu zastanych 

przemalowań na oryginalnym dziele, które mogą być wielorakiego znaczenia. 

Zachowujemy je bez wątpienia, o ile są to autorskie zmiany. O ile jednak mają 

wtórny charakter, należy rozważyć usuwanie nawarstwień o wartości artystycznej, 

zwanych w literaturze palimpsestami. Natomiast z moralnym przyzwoleniem 

usuwane są objawy wandalizmu, jakie często spotykamy w przestrzeni publicznej.

W postrzeganiu obowiązków konserwatorskich istotny jest także obecny zwrot 

w sztuce w kierunku cyfrowym. Tu nie należy mylić w szerokim rozumieniu sztuki 

oryginalnie powstałej cyfrowo z rejestracją-dokumentacją. W węższym i bliskim idei 

zachowania dziedzictwa to są też liczne rejestracje cyfrowe istniejących dzieł sztuki, 

zwłaszcza gdy są nietrwałe, jak w przypadkach przytoczonych w dalszej części książki. 

Funkcjonują jako cyfrowe odwzorowanie działa sztuki ulicznej, cyfryzacja 

niosąca przeniesienie idei dzieła na nowe nośniki, dotyczącego procesów 

z rzeczywistości wirtualnej („wirtualne ciało sztuki”). 

Etapami opieki prowadzącymi do ochrony różnorakich dzieł są rozszerzone 

programy badawcze i nowe typy działania w porównaniu z dotychczasowymi: 

analiza wartościująca, ocena stanu zachowania i rozbieżności powstałych 

w ekspresji dzieł wskutek ich destrukcji, interpretacja idei i intencji twórcy 

oraz kontekstu powstania dzieła, właściwe rozpoznanie utworu i identyfikacja 

materiałowo-technologiczna – łącznie prowadzące do zrozumienia potrzeb 

zachowania dzieł i konserwacji. Mają one charakter badawczy, poprzedzając 

diagnozę, koncept i projekt wyboru zakresu konserwacji, restauracji lub 

rekonstrukcji. Dane te dopiero stają się wyjściowymi wytycznymi w strategii 

podejmowania decyzji dotyczących zachowania dziedzictwa. 

Ostrożność w podejmowaniu decyzji jest niezbędna, jeśli zależy nam na pełnej 

kontynuacji istnienia dzieł, a nie wyłącznie ich ograniczenia do kultury materialnej.

WARTOŚCIOWANIE DZIEDZICTWA KULTURY JEST otwartym zapisem 

idei, różnorodnych kultur i cywilizacji. Zakłada się, że potrzeba wartościowania 

towarzyszy człowiekowi od jego pra-początków jako nadawania znaczenia własnej 

egzystencji. Wartościowanie jest niezbędne i winno być zobiektywizowane, 

1.13. ANALIZA WARTOŚCIUJĄCA – CO I DLA KOGO KONSERWUJEMY

gdy poprzedza niezbędny namysł nad diagnozą, jego ochroną i konserwacją. 

Pomijając zarówno doktrynalne rygory, jak i subiektywne upodobania, 

proponowany proces kompleksowego wartościowania powinien być zatem 

procesem otwartym na nowe formy sztuk wizualnych51. Przy tym istotne jest 

wskazanie wartości, a nie klasyfikacja prowadząca do selekcji.

Wprowadzono termin „wartościowanie” w odniesieniu do sztuki dopiero 

na przełomie XIX/XX wieku, w tzw. szkole wiedeńskiej, co było szczególnie 

potrzebne dla uniknięcia sztywnych doktryn wobec pojawienia się nowych 

form sztuki. Wiele interpretacji teoretycznych złożyło się na obecne elastyczne 

podejście do wartościowania, od prezentowanych przez Aloisa Riegla, Waltera 

Frodla, Erikę Avrami oraz Martę de la Torre z zespołem z Getty Conservation 

Institute, autorkę tych słów i wielu innych. W kontekście zagadnień poruszanych 

w tym opracowaniu istotne jest odejście od rutynowego stosowania pryncypiów 

Karty Weneckiej, a pojęcie konserwacji zostało rozszerzone i określa się jako:

	„(…)	wszelkie	działania	mające	na	celu	zachowanie	kulturowego	znaczenia	obiek-

tu	lub	miejsca	dziedzictwa	i	jest	to	proces	rozpoczynający	się	w	chwili	obecnej.	Miej-

scu	przypisuje	się	wartości	kulturowe	i	wyodrębnia	się	je	do	ochrony”52. 

W konsekwencji zmian cywilizacyjnych i ponad stu lat, które minęły od warto-

ściowania wprowadzonego przez Aloisa Riegla obecne opracowania uwzględ-

niają różnorodne źródła, podsumowują je, ale i rozszerzają pole o wieloaspekto-

wość, która odpowiada różnorodności sztuki w przestrzeni publicznej.

51  Harald L., Fredheim, Khalaf, Manal, The	significance	of	values:	heritage	value	typologies	
re-examined, “International Journal of Heritage Studies”, 22:6, 466–481, 2016.

52 de la Torre, Marta, Values and Heritage Conservation, “Heritage & Society”, 
Taylor & Francis on-line, Routlege 2013, 6:2, 155–166. 
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TAB. 1. Kompleksowa, holistyczna rama analizy wartościującej

WARTOŚCI KULTUROWO-HISTORYCZNE WARTOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
W

A
RT

O
ŚĆ

 A
RT

YS
TY

C
ZN

A
 D

ZI
ED

ZI
C

TW
A • Zakłada się, że wartości 

artystyczne ujawniają się 

odbiorcy w wyniku procesu 

poznania dziedzictwa

• Obok uznanych społecznie 

wartości istnieje względna 

wartość artystyczna – zgodność 

z współczesną wolą twórczą

W
A

RT
O

ŚĆ
 E

KO
N

O
M

IC
ZN

A
  

D
ZI

ED
ZI

C
TW

A
 J

A
KO

 Ź
RÓ

D
ŁA

 

jako źródła:

• dobrostanu społecznego

• turystyki kulturowej 

• zapewnienia miejsc pracy

W
A

RT
O

ŚĆ
 E

ST
ET

YC
ZN

A

• w tym estetyczna i edukacyjna 

wartość dawności

• spełnianie aspektów 

współczesnej estetyki 

(atrakcyjność wizualna) i in.

W
A

RT
O

ŚĆ
 E

D
U

KA
C

YJ
N

A

• dla rozwoju społecznego

• dziedzictwo jako dowód 

ciągłości rozwoju i dowód 

potrzeb jego zapewnienia 

• budowa poczucia społecznego 

dobrostanu 

W
A

RT
O

ŚĆ
 H

IS
TO

RY
C

ZN
A

•  Wartość historyczna

• ochrona historycznego 

charakteru stref, w tym 

wartość pamiątkowa (miejsce 

pamięci ważne dla historii 

i wizerunku miejsca)

• historia idei i ludzi (pamięć 

ludzka)

• narodowa wartość

• wartość misyjna (edukacyjny 

przekaz „przeszłości dla 

przyszłości”) i in.

W
A

RT
O

ŚC
I S

P
O

ŁE
C

ZN
E

• poznanie, wzbogacenie wiedzy 

dla rozwoju społecznego

• wartość zachowania 

regionalnej i lokalnej specyfiki

• zapewnienie miejsc pracy

• wartość informacji i „rynkowa” 

dla emulacji i odtworzeń 

świadectw historycznych 

wydarzeń, bitew i in.

W
A

RT
O

ŚĆ
 T

O
ŻS

A
M

O
ŚC

I  
 ID

EN
TY

FI
KA

C
JI

• rola dziedzictwa kulturowego 

w tożsamości społeczeństwa, 

zarówno globalnej, 

regionalnej, jak i jednostkowej

• rozwój osobisty

W
A

RT
O

ŚC
I F

U
N

KC
JO

N
A

LN
E • użytkowość

• jako dokument działalności 

człowieka w przeszłości; 

pomysł i wykonanie, i in.

• miejsca pracy

 

W
A

RT
O

ŚĆ
 N

A
U

KO
W

A

znaczenie badań, odkryć, wartość 

technik i technologii (heurystyka 

w twórczej myśli, znaczenie odkryć 

i nowych teorii) 

W
A

RT
O

ŚC
I S

P
O

ŁE
C

ZN
E

dla zwiększenia udziału 

społeczeństwa w relacjach 

z dziedzictwem, partycypacji 

w sztuce (tzw. społeczeństwa 

refleksyjnego). Wpływ wartości 

dziedzictwa (materialnych, 

niematerialnych, digitalnych) na 

wybór modelu turystyki

W
A

RT
O

ŚĆ
 A

U
TE

N
TY

C
ZN

O
ŚC

I J
A

KO
 P

RO
C

ES
U

• desygnaty materialne 

w kulturze

• holizm we współczesnym 

rozumieniu całego bogactwa 

znaczenia autentyzmu  

– materii/lub idei  

• wiarygodność dziedzictwa na 

polu dziedzictwa materialnego, 

niematerialnego, cyfrowego 

• zagadnienia podejścia 

partycypacyjnego do wartości 

dziedzictwa

W
A

RT
O

ŚĆ
 „P

RO
D

U
KT

U
 K

U
LT

U
RO

W
EG

O
” budowania tożsamości przez:

• wartość regionalną, polityczną

• wartość dla grup 

mniejszościowych

• cyfrowe odtworzenia 

sytuacyjne historii dla 

turystyki kulturowej

• zdolność do reprodukcji 

(oddziaływanie masowe)

W
A

RT
O

ŚC
I E

M
O

C
JO

N
A

LN
E • dla wrażenia w sensie 

estetycznym lub historycznym 

wywoływanego przez obiekt 

(feeling)

• prowokowanie empatii 

i zrozumienia ciągłości kultury 

(genius loci)

W
A

RT
O

ŚC
I  

SP
O

ŁE
C

ZN
O

-O
P

ER
A

C
YJ

N
E • przydatność dla twórcy 

i odbiorcy  

we wzajemnej aktywności

• potencjalna wartość dla 

przyszłej eksploatacji 

i generowania wartości 
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W
A

RT
O

ŚC
I D

O
KU

M
EN

TA
LN

E • jako dowód, dokument 

działalności człowieka 

w przeszłości (pomysł 

i wykonanie)

• wartość archiwalna dla 

zachowania kultury 

materialnej, techniki, wartości 

idei politycznych, wartości 

regionalnej i in.

W
A

RT
O

ŚC
I S

P
O

ŁE
C

ZN
O

-
A

D
M

IN
IS

TR
A

C
YJ

N
E

• do organizowania form życia 

społecznego dla różnych 

generacji i grup edukacyjnych 

od przedszkola do seniorów

• do celów relaksacyjnych

• do celów rehabilitacyjnych

W
A

RT
O

ŚC
I I

N
TE

G
RA

LN
O

ŚC
I

• oznacza kompletność 

w odniesieniu zarówno do 

obiektu, jak i jego aspektu 

historycznego. 

• Określenie jej pozwala 

odpowiedzieć na pytanie, 

w jakim stopniu ( jak dobrze) 

oceniany obiekt reprezentuje 

dany okres lub temat, który ma 

ilustrować 

W
A

RT
O

ŚĆ
  

IN
D

YW
ID

U
A

LN
EG

O
 S

YM
BO

LU

istotna dla znaku towarowego i dla 

budowania wizerunku, np. osoby, 

produktu, miejscowości, regionu, 

przez związek z wydarzeniem 

historycznym, tradycją lub postacią

W
A

RT
O

ŚC
I W

 Z
A

KR
ES

IE
 

KR
EA

TY
W

N
O

ŚC
I

• dzieło ludzkiego geniuszu 

twórczego o artystycznym lub 

technicznym charakterze, 

w sztuce użytkowej styl obiektu 

(design), tu także jako wartość 

rzadkości, unikatowości, 

wyjątkowości

W
A

RT
O

ŚĆ
 N

O
W

O
ŚC

I zaskakujący charakter sztuki, 

która spełnia naturalne ludzkie 

przyjemności i zaspokojenie 

zaciekawienia, wartość atrakcji, 

znaczenie dla zarządzania 

zmianami 

W
A

RT
O

ŚC
I W

 P
RZ

ES
TR

ZE
N

I S
P

O
ŁE

C
ZN

EJ

• położenie obiektu (location), 

projekt w sensie układu 

elementów tworzących formę, 

plan, oddziaływanie struktury 

dzieła na przestrzeń

• fizyczne otoczenie obiektu 

(setting) jako gra w przestrzeni 

i czasie (brandyjska teoria 

restauracji)

W
A

RT
O

ŚC
I L

O
KA

LN
E 

RZ
EM

IO
SŁ

A • zachowanie umiejętności 

rzemieślniczych danej kultury 

w danym miejscu i czasie 

(workmanship)

• kontynuacja naturalnego 

charakteru otoczenia, 

związków człowieka 

z materiałem, z którego 

wykonano obiekt w danej 

epoce (materials)

WE WSPÓŁCZESNYM ŚRODOWISKU ISTOTNE są szerokie ramy 

wartościowania i komunikowanie znaczenia, aby ich ochrona jednoczyła zasady 

praktyki. W zależności od indywidualnego obiektu wartości są przypisywane, 

a nie wewnętrzne; są zmienne, nie statyczne, mogą podważyć ustalone zasady 

ochrony dziedzictwa. Przyczyna zmian tkwi zarówno w indywidualnym 

charakterze spuścizny, jak i w docenieniu wartości niematerialnych, które jako 

płynne i będące wyrazem praktyk kulturalnych i ruchów społecznych są lustrem 

nowoczesnej i współczesnej sztuki docenianej przez kilka już generacji, odbioru 

obiektu lub miejsca ze strony jednostki lub grupy. Dla naszych rozważań o sztuce 

w przestrzeni publicznej mają zastosowanie socjologiczne definicje: 

„(…)	wartości idee, zjawiska, materialne i niematerialne przedmioty, stany, rze-

czy,	osoby,	grupy	itp.,	które	są	przez	jednostkę,	warstwę,	grupę,	klasę	społeczną	itp.	

dodatnio	lub	ujemnie	oceniane	lub	aprobowane	czy	odrzucane.	Wartości	stanowią	

jeden	z	głównych	wyznaczników	i	celów	ludzkiego	działania.	(…)	wartości kultu-

rowe	kulturowo	uwarunkowane,	ustanawiane	i	przekazywane	poglądy	na	to,	co	

pożądane,	 korzystne	 i	wartościowe	w	danej	 rzeczywistości	 społecznej;	 poglądy	 te	

wchodzą	we	wzajemne	relacje	według	hierarchii,	tworząc	w	obrębie	określonej	kul-

tury	system	wartości	i	norm”53.

Naukowa ocena współczesnej sztuki miejskiej odnosi się do holistycznej ramy 

wartościowania (patrz rama poniżej), ale dotyczy też wartości symbolicznej. Jest 

istotna w przypadku zjawisk szczególnie ilustrujących epokę, tj. rozwoju form 

twórczości artystycznej, stosunków społecznych, a także poglądów ideowych 

i postacie je symbolizujących, gospodarki (w tym techniki). Powstaje wówczas 

wartość dokumentu dziejów dawnych i także nieodległych w czasie jako elemen-

tów „scenografii dziejowej”, świadka, statysty lub uczestnika przemian dziejo-

wych, niesie informacje polityczne, społeczne, kulturalne.

Poniższa autorska holistyczna rama wartościowania nawiązuje do generalnych 

dwóch spojrzeń na przyczyny i funkcje wartościowania, co umożliwia całościowe 

53 Olechnicki, Krzysztof, Załęcki, Paweł, Słownik	socjologiczny, Graffiti BC, Toruń 1997, s. 239.

NOWY SYSTEM WARTOŚCIOWANIA
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ich traktowanie. Aby zachęcić do podejścia holistycznego, ta podwójna 

rama stanowi całościową propozycję wartościowania, nie przedstawiając 

fałszywych dychotomii dziedzictwa kulturowego/naturalnego i materialnego/

niematerialnego. 

Ze względu na rozległość tematów wprowadzono tabelaryczną prezentację 

zbliżonych ram kategorii I kulturowej oraz II – ekonomiczno-społecznych, które 

są wzajemnie aktywne i uzupełniają się. Ich sformułowania są prezentowane 

obok siebie, co wydaje się być praktycznym rozwiązaniem. 

I kategoria podstawowa to wartości kulturowe, w tym artystyczne, estetyczne, 

historyczne i inne. II kategoria to wartości społeczno-ekonomiczne.

W każdej z tych kategorii proponowana jest analiza wartościująca, z jednej 

strony przedstawiająca wartości z humanistycznego punktu widzenia, a z drugiej 

– społeczno-ekonomiczne.

Większość spośród wartości jest w literaturze określana enigmatycznie jako 

wartość symbolu. To pojemne określenie „symbolu” przydatne jest w mediacjach 

z laikami. Autorka w powyższej koncepcji wartościowania przedstawia 

szerszą ramę analizy wartościującej, która będzie miała szerokie zastosowanie 

w profesjonalnych debatach. Dzięki kompleksowemu i holistycznemu ujęciu 

łączy aspekty wartościowania. W praktyce rama analizy wartościującej umożliwia 

identyfikację dzieła/obiektu w opiece, co ważne, jego zarówno znanych, jak 

i słabych punktów, by jasno określić, co i jak należy chronić. 

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie ramy wartościowania, wprowadzono 

możliwość zastosowania łącznego kulturowego kontekstu dzieł i ich społecznych 

i ekonomicznych aspektów. To prowadzi do włączającego podejścia do 

współczesnych dzieł sztuki żyjących w nowoczesnej architekturze i szerzej 

– w przestrzeni publicznej54. Taka postawa wymaga wyboru preferencji 

w projekcie konserwatorskim, diagnozy, konceptu i programu konserwacji. 

Ramy analizy wartościującej kierują do zauważenia zróżnicowanego charakteru 

i znaczenia dzieł/obiektów.

Zarys tej wieloaspektowej struktury wartościowania prezentowany był na 

Interim Meeting International Council of Museums – Conservation Committee 

54 Beerkens, Lydia, Seymour, Kate, An inclusive approach to modern artworks living on modern 
architecture, ICOM-CC, 2021, https://virtualconference.icom-cc2020beijing.com/.

FOT. 1.17. Rzeźba Melodia Elżbieta Rolke-Misztal, metal 

polichromowany, Galeria Rzeźby z Biennale w 1968 

roku. Obecnie w tzw. galerii Samochodowej wzdłuż 

ul. Kasprzaka w Warszawie. Fot. Iwona Szmelter

file:///Volumes/GoogleDrive/Mo%cc%81j%20dysk/STREETART/2021%20CAPuS%20FINA%c5%81%20KSIA%cc%a8Z%cc%87KI_IS_7%20czerwca/javascript:;
file:///Volumes/GoogleDrive/Mo%cc%81j%20dysk/STREETART/2021%20CAPuS%20FINA%c5%81%20KSIA%cc%a8Z%cc%87KI_IS_7%20czerwca/javascript:;
https://virtualconference.icom-cc2020beijing.com/
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(ICOM-CC), Working Group History and Theory w Kopenhadze w maju 2013 r., 

następnie publikowane w CeROArt jako tekst zintegrowany z tabelą ( j. ang.)55, 

następnie w publikacji „Sztuka i Dokumentacja” (w j. polskim i abstrakt w j. 

ang.) w 2017 roku, w publikacji o holizmie jako przyszłości ochrony dziedzictwa 

kultury w „Wiadomościach Konserwatorskich” (w j. polskim i j. ang.) w 2018, 

w monografii O	 fenomenie	 sztuk	 wizualnych	 i	 meandrach	 ich	 ochrony;	 filozofia	

i elementy nowej teorii i praktyki konserwatorskiej56. 

W profesjonalnych debatach konserwatorskich nie można traktować sztuk 

wizualnych jako tymczasowych i bez analizy wartości dzieł planować ich ochrony, 

działać w sensie uznania faktów i ich rozumienia. „Jutronauci” twierdzą, że 

dzięki sztuce w przestrzeni publicznej będzie ona pełnić funkcję galerii pod 

otwartym niebem. Nawet jeśli prognozy się nie sprawdzą, to i tak warto snuć 

plany, ponieważ zmuszają nas do zastanowienia się nad przyszłością i tym, gdzie 

chcemy w niej być57. Istnieje potrzeba zaprojektowania środowiska człowieka, 

udziału sztuki w przestrzeni publicznej dla jego dobrostanu. Implikuje to 

funkcjonalność systemu konserwacji jako odpowiedzialnej ochrony wartości 

spuścizny człowieka. 

HOLISTYCZNIE TRAKTOWANA SZTUKA W PRZESTRZENI publicznej to 

zarówno artefakty, w obrębie których możemy odkrywamy przeszłe historyczne 

układy społeczne i kulturowe, jak i niedawno powstałe miejsca i dzieła. 

Przesuwane granice czasowe dziedzictwa sztuk wizualnych, w tym współczesnej 

sztuki, to naturalny w czasie proces. 

Dziełu w określonym miejscu przestrzeni publicznej można przypisać wiele 

wartości kulturowych i społeczno-ekonomicznych i na tej podstawie wyodrębnić 

je do ochrony i konserwacji, optymalnie wraz z wymaganymi prawnymi 

55  patrz: Szmelter, Iwona, New Values of Cultural Heritage and the Need for a New Paradigm 
Regarding its Care, CeROArt, http://ceroart.revues.org/3647 (dostęp: 20.07.2020 r.).

56  Szmelter, Iwona, Fenomen	sztuk	wizualnych	i	meandry	ich	ochrony.	Filozofia	i	elementy	nowej	
teorii i praktyki konserwacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

57  Jutro jest teraz, zbiorowe opracowanie, Agora, Warszawa 2020, passim.

1.14. UWAGI KOŃCOWE 

i administracyjnymi zgodami. Nie zawsze to jest możliwe, ale istotne jest 

współgranie projektu konserwatorskiego z planami urbanistycznymi, zwłaszcza 

że tylko część sztuki w przestrzeni miejskiej jest planowana i zamawiana, 

a ogromna jej większość powstała jako oddolny ruch artystyczny. Nowatorski przez 

powszechny udział i globalny w skali przełom artystyczny, widoczny zwłaszcza 

w sztuce miejskiej, stał się znakiem naszych współczesnych czasów i często 

świadczy o talentach nowych generacji artystów. O ile jednak sytuacja obiektów 

zabytkowych w przestrzeni ulicznej jest od dawna ujęta wieloma regulacjami 

prawnymi i metodyką postępowania, o tyle wciąż wyzwaniem jest wdrożenie 

opieki konserwatorskiej nad współczesną sztuką w przestrzeni miejskiej. 

FOT. 1.18. Street art z postaciami historycznymi (na pierwszym planie Ludwik 
Zamenhof, twórca esperanto) w bramie przy ul. Nowolipki 4 na Muranowie 
w Warszawie, w pobliżu której Zamenhof mieszkał. Fot. Iwona Szmelter

http://ceroart.revues.org/3647
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Jak pokazują relacje konserwatorów działających w ekosystemie miasta, prace 

na tym polu są trudne do wdrożenia w kontekście legalności i pułapek procedur 

administracyjnych. Często mają pionierski charakter w zakresie wdrażania 

zasad Dobrej Praktyki Konserwatorskiej, która z jednej strony napotyka na 

bezprecedensowo nietrwałe materiały i technologie artystyczne, a z drugiej 

powinna być planowana szeroko, mając rozszerzone zadania społeczne 

w ekosystemie miasta. 

Zasady podejścia do zachowania współczesnej sztuki w przestrzeni ulicznej 

często mają innowacyjny charakter, wymagają otwartości i transdyscyplinarności, 

z niezbędną współpracą z artystami i spełnieniem zawiłych procedur społecznych 

włącznie. 

Przy tym zachowanie znaczenia obiektu lub miejsca dziedzictwa to proces 

optymalnie analizowany w holistycznej ramie wartościowania. To nowe 

zagadnienia w ochronie i konserwacji najnowszego dziedzictwa kultury, które jest 

często zaskakujące i nieoczywiste. Składa się na novum w ochronie i konserwacji 

sztuki najnowszej nie tylko w kontekście nowego podejścia technologicznego 

do nietrwałości środków, konserwacji przez dokumentację, jak mniema 

wielu. Przede wszystkim potrzebna jest wiedza o współczesnych przemianach 

cywilizacyjnych i przy tym podejście indywidualne do często nietypowych dzieł. 

Indywidualne traktowanie dzieł to wprawdzie powszechnie znana ogólna 

zasada w konserwacji-restauracji dzieł, ale staje się imperatywem w przypadku 

sztuki nowoczesnej i współczesnej, stąd dla podkreślenia wyjątkowości 

postępowania konserwatorskiego mowa o roli etyki kazuistycznej. Początkiem 

konserwacji jest właściwe rozpoznanie dzieła, analiza wartościująca i wyniki 

badań obiektu, w sztuce najnowszej wywiady z autorami jako „wiedza 

z pierwszej ręki”, rozważenie aspektów materialnych, niematerialnych 

i cyfrowych w zachowaniu. W tym kontekście sztuka w przestrzeni publicznej 

jest żywym, otwartym procesem, także jej zachowanie i konserwacja mają 

charakter otwartego procesu z udziałem wielu grup zawodowych. Respektują 

takie podejście wspomniane realizacje z zakresu ochrony, które w tym tomie 

przywołujemy z terenu miasta stołecznego Warszawy, jak zachowanie muralu 

powstałego w wyniku współpracy z mieszkańcami „Szczudlarze” Domarackasa, 

cykl różnorodnych kompozycji streetartowych z Ogrodu Różanego przy Muzeum 

Powstania Warszawskiego.

Holistyczna aktywność na polu zachowania dziedzictwa kultury ma cechy kon-

serwatorskiego projektowania dla jutra, co ważne, potwierdzonego przez żywy 

odbiór społeczny. Dotyczy pola studiów konserwatorskich w nauce o dziedzic-

twie, począwszy od szeroko rozumianego dziedzictwa kultury, pamięci, genius 

loci, miejsca, do badań i wiedzy o konserwacji obiektów kultury materialnej. 

Transdyscyplinarne działanie konserwatorskie i wspólne zaangażowanie 

z lokalnymi społecznościami prowadzą do zachowania miejsc i pamięci, dają 

zielone światło dla trwania różnorodnej formy sztuki. 

Współcześni konserwatorzy dzieł sztuki muszą przekraczać granice 

tradycyjnych doktryn dotyczących zachowania kultury materialnej, będących 

produktem określonego czasu i powstałych przed rozszerzeniem rozumienia 

dziedzictwa kultury jako materialnego, niematerialnego i cyfrowego. Muszą 

zatem wychodzić poza tradycyjne podejście do konserwacji, aby nadążyć za 

FOT. 1.19. Biennal, Maciej Szańkowski, rzeźba metalowa 

o zrekonstruowanej polichromii. Obiekt z Biennale 

Rzeźby w 1968 w Warszawie, obecnie eksponowany 

w tzw. galerii Samochodowej wzdłuż ul. Kasprzaka 

w Warszawie. Źródło: Wikimedia	Commons,	domena	publiczna
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zmianami, utratą idei i rozkładem niekiedy nietrwałej z wyboru materii sztuki. To 

często jedyna droga, by wychodzić naprzeciw indywidualnym wartościom dzieł, 

zachować ich rolę społeczną i funkcję w przestrzeni miejskiej, przy dbałości 

o tożsamość dzieł i jednoczesnym zarządzaniu zmianami materialnymi.

Zachowanie sztuki w przestrzeni miejskiej staje się na naszych oczach 

przykładem zastosowania holistycznej, integrującej roli konserwacji w tkance 

miejskiej, integrującej różne aspekty dziedzictwa. Ma reperkusje w nauce 

o dziedzictwie i praktyce konserwatorskiej, nie unikając roli w ekonomii, 

dbałości o estetykę miasta. To najbardziej widoczne dla mieszkańców miast, 

ale i dyskutowane pole konserwacji, które umożliwia im udział w kształtowaniu 

dziedzictwa. Kim Dovey argumentuje: 

„Kształcenie	społeczności	w	zakresie	badań	i	obrony	swoich	cennych	miejsc	jest	ła-

twiejsze	do	uzasadnienia	niż	stwierdzenie,	że	takie	miejsca	mają	być	chronione	pra-

wem	przed	rozwojem.	Takie	podejście	pozwala	uniknąć	niektórych	dylematów	(…),	

ponieważ	nie	mierzy,	nie	definiuje,	nie	osądza	ani	nie	paraliżuje	miejsc	o	wartości	

społecznej.	Raczej	wzmacnia	i	umożliwia	ludziom	definiowanie	siebie	i	miejsc	w	ra-

mach	ogólnego	rozwoju	demokratycznego	życia	społecznego”58.

Ochrona dziedzictwa kultury jest to zatem silnie integrujący środowisko trend 

pozwalający na ujęcie badań we wszystkich dziedzinach nauk społecznych, hu-

manistycznych i fizycznych. Podstawą dobrej opieki konserwatorskiej zatem jest 

holistyczne podejście do zachowania sztuk wizualnych i świadomość rozszerze-

nia dotychczasowych doktryn konserwatorskich wobec spuścizny sztuki XX/XXI 

wieku zagrożonej nietrwałością. Utrudnioną rolę w dialogu ze wszystkimi strona-

mi i aktorami procesu ochrony dziedzictwa, którzy są nim zainteresowani, moż-

na ułatwić przez połączenie różnych aspektów dziedzictwa, a jako benefit trans-

dyscyplinarnej aktywności jest szansa na satysfakcję wielkiej liczby odbiorców.  

JUTRO ZACZYNA SIĘ TERAZ!

58  Dovey, Kim, On Registering Place Experience, “People’s Places: Identifying and Assessing Social Value for Communities”, 
Australian Heritage Commission, Canberra 1994, 33.  
Do tłum.: “Educating communities to research and defend their places of value is easier to justify than the 
determination that such places are to be protected by law against development. Such an approach avoids some of 
the dilemmas (…) in that it does not measure, define, judge or paralyse places of social value. Rather it empowers 
and enables people to define themselves and places as part of the general development of democratic social life”.

FOT. 1.20. Baza, Józef Markiewicz, metal polichromowany, Galeria 
Rzeźby z Biennale w 1968 roku, obecnie w tzw. galerii Samochodowej wzdłuż ul. Kasprzaka w Warszawie. Fot. Iwona Szmelter
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https://philpapers.org/go.pl?id=LATRTS&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fmarket.android.com%2Fdetails%3Fid%3Dbook-AbQSDAAAQBAJ
https://www.tate.org.uk/press/press-releases/street-art-tate-modern
https://www.reach-culture.eu/wp-content/uploads/2018/12/Innovation_in_Cultural_Heritage_Research.pdf
https://www.reach-culture.eu/wp-content/uploads/2018/12/Innovation_in_Cultural_Heritage_Research.pdf
http://www.heritage.ceti.pl
http://ceroart.revues.org/3647
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Ż A N E TA  G W A R D Z I Ń S K A

22 R O Z D Z I A Ł czyli sztuki współczesnej  w przestrzeni publicznej

Prawne aspekty 
ochrony, konserwacji i 
restauracji street artu
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POCZĄTEK XX W. rozpoczął cykl debat nad umasowieniem społe-

czeństwa i przemian społecznych, które wpłynęły również na po-

strzeganie sztuki. Ewolucja sztuki sprawiła, że obecnie nie ograni-

cza się ona wyłącznie do malarstwa i rzeźby, lecz wyrażana jest również w formie 

wizualizacji świetlnych, instalacji, grafiki komputerowej, komiksu, jak również 

sztuki w przestrzeni publicznej (street art). Cechą wyróżniającą sztukę współ-

czesną jest niezależność artystów i ich odwaga do wyrażania własnych poglą-

dów, m.in. poprzez łączenie pozornie niepasujących do siebie form, takich jak 

na przykład malarstwo, kolaż i rysunek1. Każdy z powyższych elementów może-

my odnaleźć w sztuce w przestrzeni publicznej, którą należy postrzegać dwuwy-

miarowo, tj. jako street art wizualny oraz street art performatywny2. Niemniej 

ekspresja artystyczna twórcy zmaterializowana w przestrzeni publicznej często 

narusza przepisy prawne, w szczególności dochodzi do naruszenia przepisów 

prawa wykroczeń, a w przypadku zniszczenia rzeczy dużej wartości przepisów 

prawa karnego.

Nie są to jedyne przypadki, gdy przepisy prawne wkraczają w działalność ar-

tystyczną artystów. Do zetknięcia się prawa ze sztuką i sztuki z prawem docho-

dzi także przy zawieraniu umów cywilnoprawnych na wykonanie określonego 

utworu (tj. umowy zlecenia czy też powszechniejszej umowy o dzieło), umów na 

konserwację obiektu, umów regulujących udział artysty w festiwalu streetarto-

wym czy też w przypadku rozliczania corocznego zeznania podatkowego. Prawo 

jest zatem powszechnie obecne w życiu codziennym artystów, chociaż oni sami 

starają się nie wracać na nie szczególnej uwagi, traktując je jako mało istotny 

1  Gwardzińska Żaneta, Prawo	wobec	ochrony	e-dziedzictwa,	czyli	jak	teraźniejszość	wpływa	na	ewolucję	 
współczesnego	muzealnictwa [w:] Własność	intelektualna	a	dziedzictwo	kulturowe,  
M. Jankowska, P. Gwoździewicz-Matan, P. Stec (red.), Warszawa 2020, s. 460 i nast.

2  Podział przyjęty za: Niżyńska, Aleksandra, Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, 
Warszawa 2011, passim. Na jego podstawie Katarzyna Niziołek (K. Niziołek, Czy	street	art	jest	sztuką	społeczną?	
Kulturotwórczy	i	obywatelski	sens	sztuki	ulicznej	w	perspektywie	koncepcji	społecznych	enklaw, „Pogranicze. Studia 
Społeczne” tom XXVI, 2015, s. 54–55) stworzyła zakresową definicję street artu wizualnego i perfomatywnego. W jej 
ocenie formami street artu wizualnego są: murale, graffiti, wlepki, szablony, plakaty, cut-outy oraz przerabiane 
zewnętrzne reklamy (adbusting, subver tising, culture jamming, brandalism). Street art performatywny zastanowią zaś 
street party, happeningi, parady, flash moby, rap, hip-hop, b-boying (oraz b-girling), capoeirę, a także inne aktywności 
artystyczne podejmowane w otwartych przestrzeniach publicznych przyjmujące często formę społecznego protestu.

2.1. STREET ART A PRAWO – UWAGI WSTĘPNE
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element codzienności. Nie jest to postawa godna pochwały, dlatego że artyści po-

winni zabezpieczać swoje interesy w zawieranych umowach cywilnoprawnych, 

czego w praktyce często nie czynią.

W niniejszym rozdziale zostanie poczyniona syntetyczna analiza prawna wy-

branych zagadnień dotyczących działalności artysty w przestrzeni publicznej. 

Fundamentem rozważań będzie ukazanie, że nie każda czynność artystycz-

na jest na gruncie prawnym dozwolona. Następnie zostaną poddane analizie 

uprawnienia artysty oraz problematyka konserwacji i restauracji dzieł twórców 

działających w przestrzeni publicznej. Przyjęty schemat nie jest przypadkowy3, 

ponieważ ukaże on również odrębności pomiędzy dwoma głównymi gałęziami 

prawnymi – prawem karnym sensu largo4 i prawem cywilnym, a także prawem 

autorskim oraz prawem międzynarodowym.

ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE ASPEKTÓW PRAWNYCH street artu należy 

rozpocząć od wyjaśnienia, że na gruncie prawnym nie istnieje rozróżnienie 

wizualnych form street artu. Wszystkie dzieła artystyczne w przestrzeni 

publicznej na gruncie prawnym uznawane są za utwory na podstawie ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych5. Zgodnie z art. 

1 ust. 1 przedmiotowej ustawy utworem jest „każdy przejaw działalności twórczej 

o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 

wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Taka konstrukcja prawna sprawia, 

że za utwory mogą zostać uznane zarówno wizualne, jak i performatywne formy 

street artu. 

W prawie autorskim próżno szukać pojęć charakterystycznych dla sztuki, np. 

grafik, rzeźbiarz, malarz. Pojęcie twórcy obejmuje osoby, które prowadzą dzia-

łalność stricte artystyczną, jak i osoby tworzące utwory w ramach bieżącej dzia-

3  Podobna korelacja została zauważona przez Katarzynę Grzybczyk (zob.: Grzybczyk Katarzyna, Ikony popkultury 
a	prawo	własności	intelektualnej.	Jak	znani	i	sławni	chronią	swoje	prawa, Warszawa 2018,  passim.

4  Zob.: Prawo karne sensu largo obejmuje nie tylko prawo karne, lecz również prawo wykroczeń oraz 
prawo karne skarbowe (Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2020, s. 4 i 13).

5  Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288; dalej: „prawo autorskie” lub „pr. aut.”.

2.2. DZIEŁA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I PRAWA JEGO AUTORÓW

łalności6. Twórcą jest zidentyfikowana osoba, która wniosła twórczy wkład do 

utworu7, niezależnie od tego, czy ma pełną lub ograniczoną zdolność do czyn-

ności prawnych, czy też jest jej pozbawiona8. Utwory tworzone w przestrzeni 

publicznej w większości są dziełami anonimowych twórców. Jednym z nich jest 

Banksy, lecz jego działalność artystyczna jest problematyczna zarówno dla praw-

ników, jak i urzędników9. Chęć zachowania anonimowości przez artystę unie-

możliwia mu dochodzenie osobistych praw autorskich na podstawie prawa wła-

sności intelektualnej, tj. prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. 

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że na gruncie art. 8 pr. aut. 

twórcom przysługują prawa autorskie, z zastrzeżeniem, że przez twórcę rozumie 

się osobę, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach 

utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek 

inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Tym samym ustawodawca 

powiązał status twórcy z danymi osobowymi osoby, która stworzyła dane dzieło, 

nazwiskiem osoby fizycznej. Taka konstrukcja prawna sprawia, że prawa autor-

skie ściśle związane są z danymi osobowymi, a zatem chcąc korzystać z ochrony 

autorskoprawnej, twórca zobowiązany jest ujawnić swoje nazwisko. W przypad-

ku, gdy artysta pragnie zachować swoje autorstwo w poufności, w imieniu twór-

cy prawa i obowiązki wynikające z praw autorskich przysługują producentom 

lub wydawcom utworu (zastępcze powierzenie praw autorskich [art. 8 ust. 2 pr. 

aut.], a w razie ich braku właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi [art. 8 ust. 3 pr. aut.]). 

Tematyka prawa autorskiego jest niezwykle szeroka, dlatego też chcąc trzymać 

się ściśle określonych w uwagach wstępnych ram opracowania, nie będzie ona 

przedmiotem szerokiej analizy.

6  Łada Piotr , Prawo autorskie w muzeum. Przewodnik ze zworami umów, Warszawa 2019, s. 27.

7  Por.: Barta Janusz, Dzieło	muzyczne	i	jego	twórca	w	świetle	przepisów	prawa	autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1980, nr 20, s. 72.

8  Sieńczyło-Chlabicz Joanna, (red.), Prawo	własności	intelektualnej, Warszawa 2013, s. 61.

9  Zob.: https://sukces.rp.pl/piekne-rzeczy/18546-banksy-wlasnosc-intelektualna-euipo-unia-europejska/ (dostęp: 9.02.2021 r.).

https://sukces.rp.pl/piekne-rzeczy/18546-banksy-wlasnosc-intelektualna-euipo-unia-europejska/
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DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNĄ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ możemy 

podzielić na dwie grupy, tj. działalność tworzoną na zlecenie właściciela 

nieruchomości, na której utworzone ma zostać dzieło, a także samowolną 

działalność artystyczną zagrożoną odpowiedzialnością karną lub wykroczeniową. 

O ile działalność „za zgodą właściciela nieruchomości” nie rodzi negatywnych 

skutków prawnych dla artysty (zazwyczaj jest ona również odpłatna), tak 

w przypadku samowolnej działalności artysty może stać się on sprawcą 

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu z art. 63a Ustawy 

z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń10, czyli bezprawnego umieszczenia 

utworu w miejscu publicznym bez zgody zarządzającego tym miejscem. 

W przypadku samowolnych twórców ich zachowanie będzie wyczerpywać 

znamiona wykroczenia określonego w art. 63a k.w., jeśli wykonają oni rysunek 

lub napis w miejscu ogólnodostępnym dla nieokreślonej bliżej liczby osób, które 

jednocześnie nie zostało przeznaczone do takiego celu11. Tym samym odpowie-

dzialność na podstawie art. 63a k.w. może ponieść również osoba, która umieści 

utwór nie tylko w miejscu publicznym, lecz także w miejscu wystawionym na wi-

dok publiczny, czyli widocznym dla nieokreślonej liczby osób, i sprzeczny z wolą 

tego, komu przysługuje tytuł prawny do dysponowania tym miejscem w omawia-

nym zakresie12. Warto również podkreślić, że stworzenie utworu w przestrzeni 

publicznej może doprowadzić do uszkodzenia rzeczy bądź też zniszczenia jej lub 

uczynienia niezdatną do użytku. Wówczas dojdzie do zbiegu dwóch wykroczeń 

– wykroczenia z art. 63a k.w. oraz wykroczenia z art. 124 k.w.13, a w przypad-

ku gdy utwór zostanie samowolnie wykonany na zabytku, czyn artysty będzie 

spełniał znamiona przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku z art. 108  

10  Dz.U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.; dalej: „k.w.” lub „kodeks wykroczeń”.

11  Dajnowicz-Piesiecka Diana., Ekspresja	tworzenia	czy	akt	zniszczenia?	–	problematyka	graffiti	w	świetle	
wybranych aspektów prawnokarnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2019 Nr 43, s. 53.

12  Jankowski, Wojciech, Komentarz	do	art.	63a [w:] Kodeks	wykroczeń.	
Komentarz,. T. Grzegorczyk (red.), Warszawa 2013, s. 293.

13  Zgodnie z art. 124 § 1 k.w. kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli 
szkoda nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2.3. ARTYŚCI JAKO SPRAWCY WYKROCZEŃ PRZECIWKO 

PORZĄDKOWI I SPOKOJOWI PUBLICZNEMU LUB MIENIU ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-

mi14. Verbi causa w 2019 r. 21-letni mężczyzna umieścił graffiti na elewacji Pa-

łacu Branickich, co naraziło go na odpowiedzialność karną z tytułu uszkodzenia 

zabytku15, a także przestępstwa niszczenia rzeczy o szczególnym znaczeniu dla 

kultury, jej uszkodzenia lub czynienia niezdatnej do użytku (art. 294 § 2 w zw. 

z art. 288 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny16).

Na potrzeby niniejszego opracowania szczegółowe rozważania dotyczące zbie-

gu wykroczeń, przestępstw oraz wykroczeń, a także zbiegu kilku przestępstw zo-

staną pominięte. Należy jednak pamiętać, że stworzenie przez artystę utworu 

w przestrzeni publicznej (rozumiane na gruncie prawa karnego i prawa wykro-

czeń jako czyn sprawcy) może spełniać znamiona więcej niż jednego wykrocze-

nia lub więcej niż jednego przestępstwa.

Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że przestępstwo i wykroczenie 

nie są pojęciami tożsamymi (rys. 1). Wprawdzie kodeks karny nie zawiera defi-

nicji ustawowej przestępstwa, jednak w doktrynie powszechnie przyjmuje się, 

że przestępstwem jest „czyn (działanie lub zaniechanie) człowieka, zabroniony 

przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, zawiniony umyślnie 

lub nieumyślnie oraz społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomym”17. 

Kluczowym elementem konstrukcji prawnej przestępstwa jest przypisanie winy 

sprawcy czynu zabronionego, bowiem tylko w takim przypadku może on podle-

gać odpowiedzialności karnej. W efekcie osoba niepoczytalna (tj. osoba, która 

nie mogła rozpoznać znaczenia czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą 

kary w trakcie jego popełnienia lub pokierować swoim postępowaniem z powo-

du choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czyn-

ności psychicznych) nie podlega odpowiedzialności karnej. Co więcej, na podsta-

14  Dz.U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378; dalej: „u.o.z.” lub „ustawa o ochronie zabytków”. W tym miejscu 
należy poczynić uwagę, że zgodnie z art. 108 ust. 1 u.o.z. kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli zaś sprawca działał nieumyślnie, to 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

15  Zob.: http://srodmiescie.policja.waw.pl/rs/aktualnosci/90994,Farba-w-sprayu-pomalowal-zabytkowy-palac.html  
(dostęp: 9.02.2021 r.).

16  Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.; dalej: „k.k.” lub „kodeks karny”.

17  Gardocki, Lech, Pojęcie	przestępstwa	i	podziały	przestępstw	w	polskim	prawie	karnym, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio G, Ius. Vol. 60 (2013), s. 30.

http://srodmiescie.policja.waw.pl/rs/aktualnosci/90994,Farba-w-sprayu-pomalowal-zabytkowy-palac.html
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wie art. 10 § 1 k.k. odpowiedzialności karnej co do zasady18 nie podlega osoba, 

która nie ukończyła 17 lat (nieletni). Czyny popełniane przez osoby nieletnie nie 

są przestępstwami. Nieletni nie podlegają odpowiedzialności karnej, jednak sto-

suje się wobec nich środki przewidziane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich19.

Ponadto, zgodnie z art. 1 § 2 k.k. nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, 

którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Oznacza to, że społeczna szkodli-

wość jest immanentną cechą przestępstwa, pozwalającą odróżnić czyny błahe od 

poważnych oraz na uznanie za przestępstwo tylko takich czynów, które realnie 

szkodzą określonym dobrom jednostki bądź dobru społecznemu20.

18  Kodeks karny reguluje wyjątki od powyższej zasady, niemniej z uwagi  
na tematykę niniejszego opracowania nie będą one omawiane.

19  Dz.U. z 2018 r. poz. 969.

20  Zob.: Wyrok SA w Katowicach z 13 stycznia 2005 r., II AKa 455/04, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 1, s. 21.

W odróżnieniu od przestępstwa wykroczenie posiada definicję ustawową.  

Kodeks wykroczeń w art. 1 § 1 definiuje wykroczenie jako „czyn społecznie szko-

dliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod 

groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub naga-

ny”, który musi być zawiniony przez sprawcę (art. 1 § 2 k.w.). Podstawową różnicą 

pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem jest to, że podlegają one penalizacji 

na podstawie różnych ustaw. Ponadto różni je stopień szkodliwości społecznej 

czynu – w przypadku wykroczenia mamy do czynienia z mniejszą szkodliwością, 

dlatego też kara za popełnienia wykroczenia jest niższa.

ZAGADNIENIEM KLUCZOWYM, KTÓRE SZEROKO zostało omówione 

w niniejszej monografii w zakresie konserwatorskim, jest konserwacja 

i restauracja dzieł funkcjonujących w przestrzeni publicznej, w szczególności 

street artu, różnych murali i graffiti. Problematyka ta jest niezwykle złożona, 

ponieważ możliwość ochrony dzieła związana jest ściśle z jego sytuacją prawną. 

Ponadto możliwość konserwacji dzieł sztuki ulicznej komplikuje ich często 

nielegalny sposób stworzenia. O ile w przypadku murali ich konserwacja 

powinna zostać zapewniona na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej 

pomiędzy artystą a właścicielem nieruchomości, na której dany mural ma zostać 

namalowany, tak w przypadku graffiti umowy na ich stworzenie są epizodyczne. 

W przypadku braku takich ustaleń za konserwację muralu powinien odpowiadać 

właściciel nieruchomości, na której został on namalowany, chyba że twórca nie 

przekazał mu w formie pisemnej pod rygorem nieważności21 swoich autorskich 

praw majątkowych do utworu. Wówczas w przypadku braku konsensusu między 

stronami dotyczącego konserwacji dzieła powinien rozstrzygnąć sąd. 

Należy również podkreślić, że istnieją dzieła sztuki ulicznej wpisane do rejestru 

zabytków, np. warszawski mural „Muchozol” (w rejestrze zabytków od 2020 r.)22. 

21  Zob.: art. 53 pr. aut.

22  Zob.: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26118693,muchozol-pod-ochrona-pierwszy-warszawski-mural-z-
-czasow-prl-u.html (dostęp: 10.02.2021 r.).

2 2.4. KONSERWACJA I RESTAURACJA STREET ARTU 

W PRAWIE POLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM

RYS. 1. Różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. Źródło:	Opracowanie	

własne	na	postawie:	art.	1	kodeksu	wykroczeń	oraz	definicji	przestępstwa	autorstwa	Lecha	

Gardockiego	(Gardocki	L.,	Pojęcie	przestępstwa	i	podziały	przestępstw	w	polskim	prawie	karnym,	

„Annales	Universitatis	Mariae	Curie-Skłodowska”	Sectio	G,	Ius.	Vol.	60	(2013),	s.	30).

Czyn (działanie lub 
zaniechanie) człowieka, 

zabroniony przez ustawę pod 
groźba kary jako zbrodnia 
lub występek, zawiniony 
umyślnie lub nieumyślnie 
oraz społecznie szkodliwy w 

stopniu wyższym niż znikomym

Czyn społecznie szkodliwy, 
zawiniony, zabroniony przez 
ustawę obowiązującą w czasie 
jego popełnienia pod groźbą 
kary aresztu, ograniczenia 
wolności, grzywny do 5000 

złotych lub nagany

P
R

Z
E

S
T

Ę
P

S
T

W
O

W
Y

K
R

O
C

Z
E

N
IE

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26118693,muchozol-pod-ochrona-pierwszy-warszawski-mural-z-czasow-prl-u.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26118693,muchozol-pod-ochrona-pierwszy-warszawski-mural-z-czasow-prl-u.html


8584

W takim przypadku obowiązek ochrony dzieła wynika z ustawy o ochronie za-

bytków, a osoba, która nawet nieświadomie niszczy zabytek (m.in. poprzez za-

niedbanie lub zaniechanie), podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 

108 tejże ustawy. Problem konserwacji i restauracji dzieła rozwiązuje w takim 

przypadku ustawa o ochronie zabytków.

Ochrona prawna sztuki w przestrzeni publicznej wynika z obecnie obowiązu-

jących przepisów prawnych, które zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczypospoli-

tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.23 należy stosować według konstytucyjnego 

katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego (rys. 2). Najwyższym rangą 

aktem prawnym jest Konstytucja i każdy akt prawny niższej rangi musi być z nią 

zgodny, gdyż zawiera ona dyrektywy wykładni dla aktów prawnych niższego rzę-

du. Następnie zastosowanie znajdują ustawy (np. prawo autorskie, prawo ochro-

ny zabytków), ratyfikowane umowy międzynarodowe (np. Konwencja24 UNESCO 

w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyję-

ta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji 

Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej 

sesji25, Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r.26) oraz roz-

porządzenia (np. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań ar-

chitektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków27). Powszechnie obo-

wiązującymi źródłami prawa w Polsce są również akty prawa miejscowego, czy-

li takie, które obowiązują na terenie organu, który je wydał. Zaliczamy do nich 

przede wszystkim uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego.

23  Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.; dalej: „Konstytucja”.

24  Praktyka wykształciła wiele nazw umów międzynarodowych, np. traktat, konwencja, układ, porozumienie, jednak nie 
ma między nimi istotnej różnicy.

25  Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190.

26  Dz.U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018.

27  Dz.U. z 2018 r. poz. 1609. W tym miejscu należy poczynić uwagę, że tytuł aktu prawnego jest nazwą własną, a tym samym 
zmiana nazwy organu administracji publicznej, który wydał dany akt prawny, nie pływa na zmianę jego nazwy. 

W doktrynie przyjmuje się, że ratyfikowane umowy międzynarodowe powinny 

być interpretowane zgodnie z konstytucją (wykładnia prokonstytucyjna), a obo-

wiązujące akty prawne o randze ustawowej powinny zostać dostosowane do przy-

jętych standardów międzynarodowych28. W praktyce związane jest to najczęściej 

z nowelizacją ustaw w związku z ratyfikowaniem konkretnej umowy międzynaro-

dowej i koniecznością uspójnienia obowiązujących przepisów prawnych.

Oprócz aktów prawnych powszechnie obowiązujących istnieją również akty 

prawne zaliczane do tzw. soft law (rys. 3), czyli miękkiego prawa międzynarodo-

wego, do którego zaliczamy uchwały niemające charakteru wiążącego oraz inne 

niewiążące akty międzynarodowe, m.in. porozumienia nieposiadające charakte-

ru umowy międzynarodowej29. I choć regulacje międzynarodowe o charakterze 

28  Tak np. Zalasińska, Katarzyna, Ochrona	miejsc	światowego	dziedzictwa	w	prawie	polskim	–	plan	naprawczy, „Ochrona Zabyt-
ków” 2012, nr 4, s. 133.

29  Srogosz, Tomasz., Źródła prawa międzynarodowego [w:] Prawo	międzynarodowe	publiczne, J. Barcik, T. Srogosz, Warszawa 
2007, s. 118.

RYS. 2. Źródła prawa w Polsce. Źródło:	Opracowanie	własne.

KONSTYTUCJA

USTAWY

RATYFIKOWANE UMOWY 
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AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
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soft law odgrywają istotną rolę prawotwórczą30, to jak zauważa R. Bierzanek31, 

nie można ustalić ich zakresu. W efekcie organizacje międzynarodowe tworzą 

akty o charakterze soft law w celu dążenia do globalnej standaryzacji norm praw-

nych. Jednym z takich aktów prawnych jest redagowany przez 45 uczestników 

konferencji na temat autentyzmu zorganizowanej przez rząd Japonii wraz z IC-

COROM, ICOMOS i UNESCO w japońskim mieście Nara w 1994 r.32. Przedmioto-

wy dokument poszerza rozumienie tradycyjnie przyjętych pojęć z zakresu kon-

serwacji zabytków oraz wprowadza pojęcia autentyzmu respektującego wartości 

kulturowe i społeczne każdego państwa. Dokument z Nara ujednolicił definicję 

autentyzmu, jednocześnie proponując przyjęcie holistycznego spojrzenie na 

praktykę konserwatorską, szanującą różnorodność kulturową i różnorodność 

dziedzictwa. 

30  Srogosz, Tomasz., Źródła prawa, op. cit., s. 118.

31  Bierzanek, Remigiusz, Studia	nad	społecznością	międzynarodową.	Źródła	prawa	międzynarodowego, Lublin 1991, s. 64.

32  The Nara Document on Authenticity (1994), www.icomos.org/charters/
nara-e.pdf (dostęp: 10.02.2021 r.); dalej: „Dokument z Nara”.

Soft law charakteryzuje się dobrowolnością. Nakaz przestrzegania jego norm 

wywodzi się z zasad etycznych i związany jest z wyznawanymi wartościami oraz 

przynależnością do określonej społeczności, organizacji, związku etc. Niemniej 

jednak miękkie akty prawne mogą wpływać na powszechnie obowiązujące akty 

prawne poprzez przyjęcie określonych dyrektyw wykładni, a w ostateczności na 

kształt i zakres nowelizacji tych aktów prawnych.

OCHRONA PRAWNA DZIEŁA STREET artu uwarunkowana jest od 

okoliczności, w których ono powstało. Dzieła możemy zatem podzielić na takie, 

które powstały bez naruszenia przepisów prawnych (tzw. legalne street arty), oraz 

na dzieła będące efektem naruszenia prawa przez ich twórców (tzw, nielegalne 

steet arty). Poczynione w niniejszym rozdziale rozważania dotyczące aspektów 

prawnej ochrony i konserwacji dzieł streetartowych ukazały, że nie istnieją 

żadne środki prawnej ochrony sztuki ulicznej powstałej z naruszeniem prawa. 

Ewentualna ochrona takiego dzieła uzależniona jest od woli właściciela obiektu, 

na którym ono powstało. Dotyczy to w szczególności graffiti, które postrzegane 

są jako akty wandalizmu i ulegają często zamalowaniu w celu przywrócenia 

elewacji budynku do stanu poprzedniego. Jeśli jednak właściciel chciałby poddać 

takie dzieło konserwacji, wówczas może tego dokonać. 

Inaczej jest w przypadku dzieł streetartowych powstałych legalnie. Wiele 

współczesnych murali powstaje na zamówienie, często w wyniku wygrania kon-

kursu. Tworzenie sztuki, która nie narusza prawa, powinno jednocześnie zapew-

niać środki jej ochrony. W obecnym stanie prawnym najskuteczniejszą formą 

ochrony dzieł sztuki w przestrzeni publicznej są umowy zawierane pomiędzy 

artystami a właścicielami obiektów, na których powstanie dzieło (inwestora-

mi). Umowy te powinny zatem przewidywać sposoby ochrony, konserwacji oraz 

restauracji danego muralu lub graffiti, np. wskazanie, że zamawiający pokryje 

koszty konserwacji dzieła przez profesjonalnego konserwatora-restauratora lub 

zespół wyspecjalizowany w konserwacji tego rodzaju dzieł. Warto pokreślić, że 

w prawie obowiązuje swoboda zawierania umów, co oznacza, że postanowie-

nia umowy mogą być kształtowane dobrowolnie, o ile nie naruszają przepisów 

2.5. UWAGI KOŃCOWE

RYS. 3. Stosowanie regulacji prawnych. Źródło:	Opracowanie	własne.
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prawa. W efekcie dobrze skonstruowana umowa, wnikliwie regulująca sposób 

postępowania z dziełem, jest gwarantem jego ochrony, dlatego należy przykła-

dać szczególną uwagę do postanowień w niej zawartych. Niemniej w przypad-

ku pominięcia w umowie aspektów związanych z konserwacją dzieła należy pa-

miętać, że zgodnie z art. 16 pr. aut. twórcy przysługują nieograniczone w czasie 

osobiste prawa autorskie, a w szczególności prawo do nienaruszalności treści 

i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. Dla konserwatora oznacza 

to, że przed przystąpieniem do prac konserwatorskich33 powinien upewnić się, 

że twórca dzieła wyraził zgodę na jego konserwację, mimo że przeprowadzenie 

określonych prac konserwatorskich zwiększa trwałość dzieła, nie ingerując jed-

nocześnie w jego ogólną formę wizualną, a uzupełniając jego fizyczne ubytki po-

wstałe na skutek jego eksploatacji. Za pozyskanie takiej zgody powinien odpo-

wiadać właściciel dzieła, który nabył je od twórcy (np. wspólnota mieszkaniowa). 

Interwencje konserwatorskie stanowią bowiem szeroko rozumianą ingerencję 

w utwór, a ta wymaga zgody twórcy34 wyrażonej w umowie lub ad hoc przez 

twórcę przed konserwacją. Jeśli twórca nie wyrazi zgody na konserwację, wów-

czas nie może ona zostać przeprowadzona, a jeśli podjęte zostaną interwencje 

konserwatorskie, twórca ma prawo żądać ich zaniechania na podstawie art. 78 

ust. 1 pr. aut. wraz z zadośćuczynieniem od naruszyciela jego praw.

W praktyce zdarza się również, że konserwacji wymaga dzieło, którego twórca 

nie żyje. W takim przypadku zachowanie utworu leży w interesie społecznym, 

a wszelkie prace konserwatorskie, o ile spadkobiercy artysty się temu nie sprze-

ciwiają35, są pożądane w celu zachowania utworu dla przyszłych pokoleń, chyba 

że twórca wyraził za życia inną wolę co do dzieła. Wówczas należy uszanować 

wolę twórcy. 

33  W tym miejscu należy poczynić uwagę, że interwencje konserwatorskie chronione są prawem autorskim. Pogląd 
taki przedstawił m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji podatkowej o numerze ITPP1/443-
164/12/BK z dnia 27 kwietnia 2012 r., w której czytamy: „Prace konserwatorskie jako jedna z dziedzin sztuk 
plastycznych, chronione są prawem autorskim, gdy stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze. Po otrzymaniu wynagrodzenia (honorarium) za wykonanie prac, prawa autorskie przenoszone są na 
zleceniodawcę. Prawo autorskie obejmuje również opracowywaną przez konserwatora dzieł sztuki dokumentację 
naukowo-historyczną” (zob.: https://www.podatki.biz/interpretacje/0235341.txt, dosęp: 16.02.2021 r.).

34  A po jego śmierci jego spadkobierców, chyba że twórca postanowił inaczej.

35  Zgodnie z art. 78 pr. aut. po śmierci twórcy, jeśli twórca nie wyraził innej woli, do wykonywania jego osobistych praw 
majątkowych uprawnieni są małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa. 
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http://srodmiescie.policja.waw.pl/rs/aktualnosci/90994,Farba-w-sprayu-pomalowal-zabytkowy-palac.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26118693,muchozol-pod-ochrona-pierwszy-warszawski-mural-z-czasow-prl-u.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26118693,muchozol-pod-ochrona-pierwszy-warszawski-mural-z-czasow-prl-u.html
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3 3R O Z D Z I A Ł

T Y T U S  S A W I C K I

Techniki malarskie 
street artu widziane 

oczami konserwatora
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RÓŻNORODNOŚĆ TECHNIK stosowanych przez artystów wykonu-

jących murale jest bardzo duża. Artyści wykorzystują w tym zakresie 

coraz to nowe produkty oferowane im przez przemysł chemiczny. 

Niniejszy rozdział dotyczy technik malarskich street artu oraz konserwacji mu-

rali. Te dwa tematy są ze sobą ściśle związane, bowiem to, w jaki sposób wyko-

nano malowidło, ma decydujący wpływ na stan jego zachowania. Problematykę 

tę omówiono na wybranych przykładach murali warszawskich. Jednakże analiza 

sposobu ich wykonania nie wyczerpuje bogatego repertuaru środków i metod 

stosowanych przez współczesnych artystów. Poza tym techniki malowania na 

elewacjach ulegają ciągłym zmianom. To, co najbardziej charakteryzuje mura-

le, to olbrzymia różnorodność stylistyczna uzyskana za pomocą eksperymen-

towania z różnymi mediami. Techniki powstawania murali zaprezentowane są 

w pierwszej części rozdziału, natomiast w drugiej ich konserwacja. Konserwacja 

obiektów street artu jest zagadnieniem nowym w dziedzinie ochrony dzieł sztuki 

i bardzo specyficznym ze względu na to, że były one do niedawna powszechnie 

traktowane jako sztuka ulotna, niewarta zachowania.

Problematykę konserwacji murali przedstawiono na przykładzie malowidła 

„Szczudlarze” Linasa Domarackasa oraz malowideł różnych artystów na Murze 

Sztuki w Muzeum Powstania Warszawskiego. Są to jedne z pierwszych murali 

warszawskich, które poddano konserwacji. Przystąpienie ASP w Warszawie do 

międzynarodowego programu CAPuS Erasmus+ stworzyło warunki do tego, 

aby wprowadzić do programu studiów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł 

Sztuki moduł nauczania konserwacji obiektów street artu1. Kształcenie w tym za-

kresie zaczyna być realizowane w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa 

Ściennego oraz w Międzykatedralnej Pracowni „NOVUM” Ochrony i Konserwa-

cji Sztuki Współczesnej. 

1  Conservation of Art in Public Spaces, CAPuS; this project has received funding from the European Commission, 
Program Erasmus+ Knowledge Alliances, Project N° 588082-EPP-A-2017-1-IT-EPPKA2-KA.; project coordinator: 
University of Turin, Dr Dominique Scalarone; Polish partner: Academy of Fine Arts in Warsaw; duration of the project 
2018–2021.

3.1. WSTĘP
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OBECNIE DO MALOWANIA NA elewacjach najczęściej stosuje się dwa 

rodzaje farb dekoracyjnych – farby o spoiwach mineralnych (np. na bazie szkła 

wodnego potasowego) oraz farby o spoiwach na bazie tworzyw sztucznych (np. 

dyspersje akrylowe). O ile farby mineralne reagują chemicznie i dają trwalsze 

związanie warstwy malarskiej z podłożem, takim jak tynk, kamień, beton, o tyle 

farby organiczne zasychają w postaci powierzchniowej błony przyklejonej do 

podłoża. Z konserwatorskiego punktu widzenia dobór spoiwa farb, ewentualne 

dodanie do nich wypełniaczy oraz zgodne z technologią malarstwa ściennego 

przygotowanie podłoża mają podstawowe znaczenie dla trwałości malowideł na 

elewacjach. Istotne jest także, aby powłoki malarskie były paroprzepuszczalne.

Warszawscy muraliści obok farb w spreju, które są kluczowym medium 

nielegalnych działań artystycznych, oraz wymienionych już farb mineralnych 

i akrylowych, stosują też farby olejne, różnego rodzaju pastele, węgiel, naklej-

ki, plakaty, szablon, mozaiki, a nawet kolaże. Do przygotowania murali okazują 

się przydatne nowoczesne technologie opierające się na wykorzystaniu światła. 

Często do przeniesienia rysunku artysta posługuje się projektorem.

Różnorodność sposobów malowania artystów ulicy jest wynikiem historycz-

nego procesu uwalniania się artystów od sztywnych reguł warsztatu techniczne-

go, który obserwujemy co najmniej od początków XIX w. Współcześni artyści czu-

ją się całkowicie nieskrępowani w wyborze materiałów w celu urzeczywistnienia 

swoich zamierzeń twórczych. To zjawisko tak daleko posuniętej indywidualizacji 

warsztatu technicznego powoduje, że w pierwszej ćwierci XXI w. mamy do czy-

nienia z olbrzymią mnogością rozmaitych technik malarskich. Można zaryzyko-

wać stwierdzenie, że obecnie jest tyle technik, ilu jest artystów. 

Murale, które są monumentalnymi malowidłami ściennymi na elewacjach 

budynków, to najpopularniejsza metoda działania artystycznego wybierana 

przez artystów street artu. Ich początków wielu autorów doszukuje się w malo-

wanych na ścianach domów reklamach różnych produktów, które pojawiły się 

w XIX w. Jednakże ta forma zachęcania klientów do kupowania znana była dużo 

wcześniej – przykładem są malowane szyldy na elewacjach odkopanych domów 

w Pompei. Pierwszy duży rozwój sztuki muralu nastąpił w latach 20. i 30. XX 

w., kiedy artyści z Ameryki Łacińskiej Diego Rivera, José Clemente Orozco, Da-

vid Alfaro Siqueiros i Rufino Tamayo tworzyli murale, głównie o tematyce po-

litycznej. To właśnie ci artyści przyczynili się do rozwoju wielkoformatowych 

malowideł ściennych, którym nadali nową funkcję. Pierwsi też zaczęli stosować 

nowy asortyment farb na bazie tworzyw sztucznych. Murale meksykańskie stały 

się narzędziem komunikacji społeczno-politycznej o dużej sile oddziaływania. 

W późniejszym okresie murale stały się coraz bardziej popularne także na grun-

cie amerykańskim i europejskim2. Jednakże już na początku XX w. w Stanach 

Zjednoczonych monumentalne kompozycje ścienne dla celów reklamowych za-

mawiały banki, przedsiębiorstwa i domy handlowe. Wydźwięk silnie polityczny 

miały malowidła wykonywane na ścianach zewnętrznych w Irlandii Północnej 

i w strefie Gazy na Bliskim Wschodzie.

Obecnie jesteśmy świadkami niezwykle żywego rozwoju sztuki muralu o róż-

nym charakterze i coraz ich więcej obserwujemy na ulicach miast. Możemy wy-

odrębnić różnego rodzaju murale, np. artystyczne, dekoracyjne, polityczne, upa-

miętniające czy reklamowe. Część z nich ma charakter czasowy, jak np. murale 

reklamowe zastępowane bardzo szybko nowymi reklamami. Inspiracją dla arty-

stów do tworzenia monumentalnych kompozycji ściennych na ulicach miast są 

różne akcje, wystawy i festiwale, np. warszawski Street Art Doping. W Warszawie, 

podobnie jak w innych miastach, najwięcej murali jest właśnie efektem tego typu 

inicjatyw. Oczywiście dużo murali powstaje też na zamówienie instytucji, firm czy 

osób prywatnych. Mogą też być indywidualnym wyrazem woli twórczej artysty.

Artyści street artu do wykonania murali stosują bardzo szeroki asortyment 

produktów oferowany przez producentów materiałów dla artystów. Wybierają 

też materiały wyprodukowane do nieartystycznych celów, np. budowlane, far-

by pokojowe i elewacyjne. Niestety, nie kierują się przy tym chęcią zapewnienia 

trwałości dziełu. Rodzaj techniki zdeterminowany jest raczej koniecznością wy-

konania pracy w krótkim czasie, bowiem mural zwykle powstaje w ciągu jednego 

lub kilku dni. Wykorzystywane są więc środki, za pomocą których można szybko 

uzyskać zamierzone efekty. Stąd też obok mediów już wymienionych używane 

są różnego rodzaju mazaki, lakiery samochodowe, a jako samodzielne spoiwa 

2  Pałys, Justyna, Sztuka	uliczna	jako	medium	komunikacji	społecznej	w	Europie.	Analiza	materiałów	źródłowych	z	Wielkiej	
Brytanii,	Niemiec	i	Polski	z	lat	1970–2012, Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, praca 
doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Olędzkiego, s. 61. https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/
item/823/Sztuka%20uliczna%20jako%20medium%20komunikacji%20spo%C5%82ecznej%20w%20Europie_Praca%20
doktorska_Justyna%20Pa%C5%82ys.pdf?sequence=1.

3.2. STREET ART – RÓŻNE TECHNIKI WYRAŻANIA IDEI
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polioctan winylu, polistyren, epoksyd itp. Większość podłoży, na którym powsta-

ją murale nie jest w sposób prawidłowy przygotowana. Najczęściej są to stare 

tynki – często rozwarstwione, spęcherzone oraz osypujące się. To powoduje, że 

murale bardzo szybko ulegają zniszczeniu. Autor jest przekonany, że fachowe 

doradzanie artystom, jakich powinni używać materiałów oraz w jaki sposób na-

leży przygotować podłoże, jest podstawowym czynnikiem, który zapewni trwa-

łość obiektom street artu. 

W tym rozdziale skupiono się na pokazaniu, jaki olbrzymi wpływ ma techni-

ka wykonania muralu na szansę jego przetrwania. Pożądane cechy farb to m.in. 

spójność z mineralnym podłożem, odporność na warunki atmosferyczne (tak-

że na UV), paroprzepuszczalność, niezatrzymywanie kurzu i inne. Zaprezento-

wano, jak niewłaściwy dobór środków oraz nieodpowiednie metody wykonania 

malowidła eksponowanego na działanie warunków zewnętrznych powodują, 

że ulega ono bardzo szybko zniszczeniu. Poza tym przedstawiono, jak technika 

i technologia wykonania malowidła ma duży wpływ na jego wyraz artystyczny. 

Międzynarodowy program CAPuS poświęcony konserwacji sztuki w przestrze-

ni publicznej, w którym autorzy książki biorą udział, dał możliwość przebada-

nia różnych murali na terenie Warszawy. Zostały wykonane badania analityczne 

próbek warstwy malarskiej i tynków oraz badania nieinwazyjne bezpośrednio na 

obiektach3. Przeprowadzono też wywiady z artystami – autorami murali, podczas 

których zadawano pytania między innymi dotyczące ich warsztatu technicznego4.

DO BADAŃ UDAŁO SIĘ pozyskać bardzo ciekawe obiekty streetartowe z różnych 

dzielnic Warszawy. Pierwszy to kompozycja „Szczudlarze” Linasa Domarackasa 

na ścianie szczytowej kamienicy przy ul. Stalowej 37 na warszawskiej Pradze. 

Jego konserwację przeprowadziła w ramach pracy magisterskiej pod kierunkiem 

autora rozdziału studentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 

3  Kurkowska, Joanna, Wesołowska, Aleksandra, Załęska, Kamila, Appendix of General Raport WP 3 – Analitical 
Researches, CAPuS project, August 2019; Dokumentacja badań próbek tynków i warstwy malarskiej pobranych 
z muralu „Szczudlarze” Linasa Domarackasa oraz malowideł różnych artystów z Muru Sztuki w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. WKiRDS ASP w Warszawie.

4  Kowalik Anna, wywiady z artystami – wywiady z artystami, archiwum Międzykatedralnej Pracowni „NOVUM” Ochrony 
i Konserwacji Sztuki Współczesnej, WKiRDS ASP, Wybrzeze Kościuszkowskie 37

TECHNIKI WYKONANIA MURALI

ASP w Warszawie5. Drugi obiekt to tzw. Mur Sztuki w Muzeum Powstania 

Warszawskiego, na którym dwudziestu czterech znanych współczesnych twórców 

wykonało „powstańcze” kompozycje. Ten obiekt jest z punktu widzenia badacza 

technik malarskich bardzo ciekawy, bo daje możliwość porównania warsztatów 

technicznych różnych współczesnych artystów. Poza tym dużo ciekawych 

informacji na temat technik stosowanych przez muralistów dostarczyły oględziny 

wielu innych murali zdobiących budynki Warszawy. 

Mural „Szczudlarze” Linasa Domarackasa zdobi parter ściany bocznej kamie-

nicy z 1911 r. od strony ul. Czynszowej. Przedstawia w dolnej partii umownie na-

malowaną mapę Europy, a nad nią z lewej strony granatowe sylwetki szczudlarzy. 

Ma kształt leżącego prostokąta o wymiarach 3,7 m x 15 m. Powstałe w 2008 roku 

malowidło jest reminiscencją działania artystycznego w tym malowania ścia-

ny i warsztatów chodzenia na szczudłach zorganizowanych dla praskich dzieci 

w poprzednich latach przez Stowarzyszenie Teatru Remus w ramach projektu 

5  Karolina Mikuła, Konserwacja i restauracja malowidła ściennego Linasa Damarackasa – Szczudlarze na elewacji 
kamienicy przy ul. Stalowej 37 w Warszawie, Warsaw 2020, MA thesis defended at The Faculty of Conservation and 
Restoration of Works of Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw, supervisor: dr hab. Tytus Sawicki; reviewer: prof. 
dr hab. Iwona Szmelter.

FOT. 3.1. Mural „Szczudlarze” Linasa Domarackasa, 
po konserwacji, rok 2020. Fot. Tytus Sawicki
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„Kobierce”6. Dzieci zostały zaproszone przez artystę do uczestniczenia w malo-

waniu muralu. Wzięły też udział razem z aktorami chodzącymi na szczudłach 

w wernisażu połączonym z happeningiem. Miało to istotny wpływ na charakter 

tego zdarzenia artystycznego, a potem na pamięć o nim wśród jego uczestników. 

O tym, jak przebiegał proces tworzenia malowidła, wiemy m.in. z bogatej do-

kumentacji fotograficznej oraz na podstawie wywiadu przeprowadzonego z jego 

autorem7. O technice więcej danych przyniosły wyniki badań analitycznych pró-

bek tynków i warstwy malarskiej8. Pierwszy etap pracy artysty nad muralem po-

legał na odkurzeniu powierzchni tynku oraz umyciu środkiem powierzchniowo 

czynnym (płynem do mycia naczyń marki Ludwik – informacja uzyskana od arty-

sty). Następnie ścianę pokryto słabym gruntem fabrycznym w celu zwiększenia 

przyczepności farby do podłoża. 

Artysta do wykonania malowidła wykorzystał bardzo różne farby. Wyniki spe-

cjalistycznych badań laboratoryjnych wykazały obecność w warstwach malar-

skich spoiwa akrylowego, alkidowego oraz winylowego9. Użyto nie tylko farb 

artystycznych akrylowych, lecz także budowlanych, które nie są przeznaczone 

do malowania na zewnątrz. Stąd też warstwa malarska w wielu miejscach w krót-

kim czasie od ukończenia dzieła utraciła adhezję, co spowodowało jej odrywanie 

się od podłoża i łuszczenie się.

Artysta zaczął opracowanie malarskie od pokrycia ściany farbą podkłado-

wą w kolorze jasnego błękitu, z wyłączeniem niewielkiego fragmentu w dolnej 

partii, który został pokryty kolorem zielonym. Pomagały mu w tym dzieci za-

mieszkujące okoliczne kamienice. Farbę nakładano za pomocą szerokich pła-

skich pędzli i wałków malarskich. Następnie artysta namalował w dolnej partii 

kompozycji fragment Europy z półwyspami Iberyjskim, Apenińskim i Mani (pół-

wysep w Grecji). Wielobarwny pas w środkowej części kompozycji powstał też 

przy udziale dzieci. Na koniec za pomocą szablonu (techniki wykorzystywanej 

w stencil graffiti) zaznaczono postacie tytułowych szczudlarzy. Artysta w tektu-

rze lub innym nośniku wyciął sylwetki, następnie przyłożył szablon do ściany 

6  http://www.teatrremus.pl/animacja_praga_kobierce.html (dostęp: 19.07.2018 r.).

7  Wywiad z Linasem Damarackasem przeprowadziła Anna Kowalik w październiku 2018 w ramach projektu CAPuS.

8  Wyniki badań w: Karolina Mikuła, op. cit., s. 28

9  Ibidem.

FOT. 3.2. Mural „Szczudlarze” Linasa Domarackasa podczas 

odsłaniana  przez uczestników projektu wraz z performansem 

na szczudłach, rok 2008. Fot.	Andrzej	Stawiński

FOT. 3.3. Dzieci biorące udział w malowaniu muralu „Szczudlarze” 
Linasa Domarackasa, rok 2008. Fot.	Andrzej	Stawiński
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i zaznaczył rysunek ołówkiem10. Fot.3.4. Kontur został wypełniony granatową 

farbą. Zdjęcia wykonane w świetle podczerwonym potwierdzają zastosowanie 

szablonu do obrysowania postaci. Uwieńczeniem pracy było namalowanie przez 

artystę wzdłuż dolnego kolorowego pasa imion wszystkich dzieci oraz instytucji 

(Teatr Svobodny i Teatr Remus) biorących udział w projekcie. Poszczególne etapy 

prac zostały udokumentowane fotograficznie przez organizatorów oraz artystę. 

Estetycznym efektem (zamierzonym lub nie) jest inny stopień wybłyszczenia po-

szczególnych partii kolorystycznych. Kolory: ciemny błękit (m.in. na postaciach), 

pomarańcz i fiolet w porównaniu z innymi kolorami są bardziej błyszczące. Ten 

efekt, być może przypadkowy, nadaje kompozycji dodatkową ekspresję. Powstał 

on w wyniku zastosowania farb, w których było zbyt dużo spoiwa, lub farb prze-

terminowanych, w których uległ degradacji stabilizator emulsji, co spowodowa-

ło wytrącenie się spoiwa. Silne łuszczenie się warstwy malarskiej (przed konser-

wacją) świadczy o tym, że spoiwo warstwy malarskiej jest zbyt mocne. Różnice 

w charakterze warstwy malarskiej w różnych partiach malowidła wynikają też 

z tego, że artysta zastosował trzy rodzaje farb.

PRZYJĘTA PRZEZ LINASA DAMARACKASA metoda pracy oraz dobór 

materiałów są dość typowe dla współczesnych muralistów. Kompozycja została 

wykonana na częściowo przygotowanym podłożu, który stanowią stare tynki 

wapienno-cementowe z wypełniaczem piaskowym narzucone na ceglany mur 

szczytowej ściany kamienicy. Łaty cementowe założone już po wykonaniu 

malowidła świadczą o tym, że w wielu miejscach tynk odpadł. W czasie 

konserwacji okazało się, że tynk jest rozwarstwiony. Jeśli zaś chodzi o farby, to 

podobnie jak większość artystów street artu, Linas Damarackas wykorzystał 

bogaty asortyment mediów dostępnych na rynku, nie zwracając przy tym uwagi, 

czy wybrane przez niego środki są przeznaczone do malowania na elewacji.

Opisany brak poprawności warsztatu malarskiego obserwujemy u większo-

ści muralistów. Znany artysta street artu, pochodzący z Bolonii Włoch o pseudo-

nimie Blu, jest autorem kompozycji z 2010 r, potocznie nazywanej „Żołnierzyki-

10  https://en.wikipedia.org/wiki/Stencil_graffiti (dostęp: 18.02.2020 r.).

3.4. ASPEKTY ESTETYCZNO-TECHNOLOGICZNE

FOT. 3.4. Fragment muralu „Szczudlarze” Linasa Domarackasa, fotografia 

zrobiona w świetle luminiscencji wzbudzonej promieniowaniem IR;  

uwidoczniony rysunek wykonany ołówkiem poprzez szablon, rok 

2020. Fot.	Roman	Stasiuk,	archiwum	WKiRDS	ASP	w	Warszawie.
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marionetki” na starej kamienicy w centrum Warszawy przy ul. Siennej 45. Blu 

przeszedł metamorfozę. Pod koniec lat 90. XX w. był streetartowcem malującym 

nielegalne graffiti w Bolonii przy użyciu szablonów i farby w spreju. Jednakże, gdy 

zwiększył skalę swoich malowideł, zmienił ich technikę i zalegalizował swoją twór-

czość. Nie jest bowiem możliwe wykonanie muralu o dużym formacie po kryjomu 

i bez zgody właściciela budynku. Puszkę farby w spreju zamienił na wałek malar-

ski zamontowany na teleskopowym kiju. Przy wielkoformatowych muralach pra-

cuje z wysięgnika. Często maluje na zamówienie różnych organizacji i instytucji11. 

11  Sural, Agnieszka, Jak Warszawa obroniła mural Blu, published 29.04.2015, https://culture.pl/pl/artykul/jak-warszawa-
-obronila-mural-blu (dostęp: 30.04.2021 r.).

W warszawskim muralu „Żołnierzyki-marionetki” Blu świadomie jako środek 

wyrazu artystycznego wykorzystał okna, a mural wykonał na malowanej rekla-

mie z czasów PRL, która w wielu miejscach jest widoczna na jego kompozycji 

jako tło. Do malowania użył rozrzedzonej farby akrylowej, którą nakładał za po-

mocą wałka. „Żołnierze-marionetki” są istotne w twórczości Blu, ponieważ jest to 

jedno z pierwszych jego malowideł kolorowych – wcześniejsze były czarno-bia-

łe. Mural zyskał akceptację lokalnej społeczności na tyle, że gdy podjęto decyzję 

o jego usunięciu, to skutecznie ją oprotestowano. Jednakże samemu artyście nie 

zależy na zachowaniu swoich dzieł. Nie wyraża zgody na ich konserwację i stąd 

też stosowanie przez niego nietrwałej techniki wydaje się uzasadnione; artysta 

świadomie dąży do tego, aby jego sztuka była efemeryczna. 

Jest wiele innych przykładów wykorzystania starego zniszczonego muru do 

celów artystycznych. Artyści często malują na popękanych, brudnych tynkach, 

w których ubytkach uwidacznia się odsłonięty wątek ceglanego muru, nadając 

tym swoim kompozycjom ekspresji. Świetnie też potrafią dostosować swoje mo-

numentalne kompozycje do kształtu ściany oraz formy architektonicznej budyn-

ku. Przykładem jest mural „Globus” z 2015 r. wykonany przez litewskiego artystę 

Ernesta Zacharevica na budynku przy ul. Stalowej (naprzeciwko budynku z mu-

ralem „Szczudlarze”)12. Artysta namalował grupę dzieci bawiących się na ażuro-

wej konstrukcji globusa, na brudnym tynku pozostawiając tło niezamalowane. 

Nie uzupełnił ubytków tynku, stąd też niektóre partie malowidła wykonane są 

bezpośrednio na wątku ceglanym. Górne części głowy i pleców dziecka stojącego 

na globusie namalował na kominie. Dzięki tym zabiegom sylwetki dzieci wyda-

ją się bardziej plastyczne (trójwymiarowe), a odbiorca ma wrażenie, że dzieci 

rzeczywiście bawią się na ulicy. Niestety, już nie istnieje ten efektowny mural, 

który przez pięć lat stał się rozpoznawalnym elementem ulicy Stalowej. Nie uległ 

zniszczeniu na skutek działania warunków atmosferycznych, choć w krótkim 

czasie po namalowaniu pojawiły się na jego powierzchni zniszczenia, lecz dla-

tego, że został zasłonięty budowanym obok domem. Z tego wniosek, jak bardzo 

ważne jest wybranie odpowiedniej lokalizacji dla muralu. Dla tych o społecznym 

przesłaniu, które chcemy, żeby przetrwały, należy wybierać budynki po uprzed-

nim uzgodnieniu z administracją, znającą planowanie przestrzeni miejskiej. 

12  https://puszka.waw.pl/brak_nazwy_plac_zabaw-projekt-pl-4628.html (dostęp: 30.04.2021 r.).

FOT. 3.5. Fragment muralu „Żołnierze-marionetki” autorstwa Blu; poprzez cienko 

położoną warstwę malarską widoczna reklama z okresu PRL, rok 2018. Fot. Tytus Sawicki 
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Wracając do wątków estetyczno-technologicznych, innym przykładem wyko-

rzystania przez artystę brudnej powierzchni tynku jako środka wyrazu artystycz-

nego jest mural „Wenus z pomarańczą” na szczytowej ścianie kamienicy przy 

ul. Widok wykonany przez grupę Cyrcle w ramach Festiwalu Street Art Doping. 

Artysta pozostawił niezamalowany brudny tynk w górnej części tła; prześwituje 

on także w partiach, gdzie bardzo rozrzedzona farba została cienko położona. 

Kolor starego tynku został wykorzystany jako podkład, dzięki czemu uzyskano 

ciekawy efekt estetyczny. 

Jeden z najbardziej znanych murali warszawskich „kamień i co”, namalowa-

ny na ścianie starej zrujnowanej oficyny kamienicy przy ul. Waliców 14 według 

pomysłu Wiktora Malinowskiego, jest przykładem, jak można za pomocą bardzo 

prostych środków wyrazu stworzyć znak plastyczny o dużej sile oddziaływania13. 

13  https://warszawa.naszemiasto.pl/murale-w-warszawie-zobacz-jak-powstawal-kamien-i-co-na-woli/ar/c13-3100992 
(dostęp: 12.05.2021 r.).

Skomponowany skrótowo napis „kamień i co”, jest jednocześnie pytaniem: „ka-

mienico” co z tobą? Co przeżyli twoi mieszkańcy? Przez podzielenie słowa na dwa 

człony uzyskano dodatkową interpretację – co dalej z tym ogromnym budynkiem, 

zniszczonym w czasie wojny zwałem kamieni (sztucznych kamieni, jakimi są ce-

gły) wielkiej kamienicy czynszowej; oraz refleksję, jak dramatyczne były jej losy 

i co będzie dalej? Z biegiem lat miejsce to weszło na stałe jako cel wycieczek tu-

rystów zwiedzających dawne tereny getta w Warszawie. Jest też dla mieszkańców 

miejscem nostalgicznym. Technicznie napis ten powstał poprzez przymocowanie 

na nieotynkowanym murze wyciętych w kartonie liter (bądź zasłonięciu ich taś-

mą malarską) i pomalowanie całej powierzchni ściany białą farbą. Po zdjęciu sza-

blonów odsłoniły się litery, na których widać niezamalowane cegły; litery naśla-

dują czcionkę drukarską. Obok wielkiej płaszczyzny bieli tła, o powierzchni tysiąc 

dwieście metrów kwadratowych, leżącej na nierównej powierzchni wątku muru 

oraz brunatnych (kolor starej cegły) liter, trzecim akcentem kolorystycznym jest 

czerwień realistycznie namalowanego balonika – symbolu nietrwałości – unoszą-

FOT. 3.6. Fragment muralu „Globus” Ernesta Zacharevica, rok 2018. Fot. Tytus Sawicki

FOT. 3.7. Mural „kamień 

i co” według pomysłu 

Wiktora Mailnowskiego, 

rok 2018. Fot. Tytus Sawicki



109108

cego się nad napisem, z którego zwisający sznurek pełni funkcję kreski nad „ń”. 

W muralu „kamień i co”, podobnie jak w muralu Blu „Żołnierze-marionetki”, okna 

i podziały architektoniczne ściany dobrze wkomponowują się w to malowidło. Po-

biała malarska już w wielu miejscach łuszczy się i odpada, ale te zniszczenia nie 

tylko nie zmniejszają ekspresji muralu, ale nawet ją pogłębiają. Ze względu na 

to, że kamienicę, na której został on wykonany, wpisano do rejestru zabytków, 

ma on szansę na przetrwanie14. Będzie to jednak możliwe jedynie wówczas, gdy 

uwzględni się w kompleksowej gentryfikacji tej części ulicy Waliców, gdzie stoi 

zrujnowana oficyna kamienicy, objęcie szczególną ochroną znajdującego się na 

niej muralu „kamień i co” o subtelnym wyrazie artystyczno-ideowym. 

Pod względem techniki wykonania malowidło to przypomina kompozycje 

z lat 70. ubiegłego wieku, niestety już nieistniejące, jednego z pierwszych mura-

listów warszawskich Włodzimierza Fruczka15. Ten artysta również malował na 

starych ceglanych murach zrujnowanych kamienic na Woli. Za pomocą białej 

farby (czasem też czarnej) zaznaczał sylwety ludzkie. Jego murale, podobnie jak 

opisany „kamień i co”, mimo że wykonane za pomocą bardzo oszczędnych środ-

ków wyrazu, były bardzo ekspresyjne i zawierały silny przekaz społeczny. 

Ciekawym sposobem wykorzystania brudnego i częściowo zniszczonego tyn-

ku jako medium artystycznego jest reverse	graffiti. Technika ta polega na kreowa-

niu obrazu poprzez częściowe zmywanie brudu z powierzchni ściany np. poprzez 

przyłożony do niej szablon. Wykonane w ten sposób napisy zleciło w paździer-

niku 2020 r. przedsiębiorstwo Innogy Polska na brudnej wykładzinie kamiennej 

elewacji jednej z kamienic przy ulicy Puławskiej w Warszawie16. Pomysłodawca 

tego muralu chciał w ten zwrócić uwagę na bardzo duże zanieczyszczenie powie-

trza w stolicy, a przy okazji też zrobić reklamę dla firmy Innogy. Ten mural ma 

charakter czasowy.

Wykorzystywanie przez muralistów zniszczonych i brudnych murów oraz tyn-

ków w celu osiągnięcia różnych form ekspresji artystycznej jest charakterystycz-

ną cechą street artu. Ten rodzaj piękna jest jednak bardzo krótkotrwały; jest to 

14  https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/kamien-i-co-kamienica-ze-slynnym-muralem-stala-sie-zabytkiem-612306 
(dostęp: 12.05.2021 r.).

15  Sikorski, Tomasz, Rutkiewicz, Marcin, Graffiti w Polsce 1940–2010, Carta Blanca 2011, s. 32–35.

16  https://nowawarszawa.pl/wodne-murale-na-zanieczyszczonych-budynkach-stolicy/ (dostęp: 12.05.2021 r.).

tzw. rodzaj sztuki w procesie, który w tym przypadku polega na nieuchronnym 

procesie niszczenia. Artyści, wprowadzając do swoich dzieł zdegradowaną ma-

terię, stwarzają poważny problem dla konserwatorów dzieł sztuki. Po pewnym 

czasie od powstania muralu trudno jest odróżnić zamierzone efekty zniszczeń 

od niepożądanych. Niezależnie od innych aspektów funkcji street artu rodzi się 

pytanie, w jakim stopniu te obiekty powinniśmy traktować jako sztukę nietrwałą, 

ulotną, która w swoim założeniu ma trwać krótko, a w jakim stopniu powinni-

śmy zachować je dla przyszłości. Nie ułatwiają nam tego sami artyści. Z przepro-

wadzonych z nimi wywiadów wynika, że niektórzy, jak między innymi Blu, nie 

zgadzają się na konserwację swoich dzieł, natomiast inni nad trwałością swo-

ich dzieł nie zastanawiają się. Należy mieć świadomość, że większość murali ze 

względu na nietrwałą technikę wykonania, a także z powodu umiejscowienia na 

budynkach przeznaczonych do rozbiórki bądź na ścianach szczytowych kamie-

nic, do których będzie dostawiony nowy budynek, nie ma szans na przetrwanie. 

Murale powstałe na zamówienie, otoczone są większą opieką. Zleceniodawcom 

murali zależy na ich zachowaniu. W tym przypadku też jest istotne, jakiego typu 

umowa została podpisana z artystą.

KOMPLEKS MURALI WYKONANYCH PRZEZ znanych współczesnych 

artystów powstał na zamówienie Muzeum Powstania Warszawskiego na Murze 

Sztuki w Ogrodzie Różanym znajdującym się na terenie tegoż muzeum. Prace 

powstawały sukcesywnie od 2006 do 2013 roku. Malowali je następujący artyści: 

Agata Bogacka (2012), Wiesław Rosocha (2013), Henryk Chmielewski – Papcio 

Chmiel (2009), Stasys Eidrigewičius (2009), Piotr Młodożeniec (2012), Bartek 

Materka (2009), Tatiana Utz (2008), Andrzej Pągowski (2008), Edward Dwurnik 

(2006), Rafał Roskowiński (2006), Grupa Twożywo (2006), Galeria Rusz (2006), 

Wojciech Jaruszewski (2006), Przemek „Trust” Truściński (2006), Piotr Janowczyk 

(2007), Jakub Rabelka (2007), Michał Frydrych (2008), Mikołaj Chylak (2008), 

Dominik Jałowiński (2008), SGMA (2008), Wilhelm Sasnal (2007), Pola Dwurnik 

(2008), Anna Czarnota (2008). Dzięki temu, że mamy do czynienia z dziełami 

wielu malarzy, możemy zaobserwować bardzo różne podejście do roli, przekazu 

i sposobu wykonania muralu.

3.5. DWADZIEŚCIA PIĘĆ MURALI Z MURU SZTUKI
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Wykonawców murali z Muzeum Powstania Warszawskiego można podzielić na 

dwie grupy – z jednej strony to artyści uprawiający głównie malarstwo sztalugo-

we bądź grafikę, którzy wychodzą okazjonalnie ze swoich pracowni, aby namalo-

wać mural, a z drugiej twórcy street artu działający w grupie pod pseudonimem 

bądź pojedynczo, dla których sztuka muralu jest głównym środkiem wypowiedzi 

artystycznej. Każdy z artystów bardzo indywidualnie podszedł do powierzonego 

mu zadania. Jednakże można zaobserwować w wykonanych pracach dwa pod-

stawowe trendy – graficzny i malarski. Większość wybrała ten pierwszy sposób 

wypowiedzi artystycznej polegający na zastosowaniu bardzo prostych środków 

ekspresji – konturowego rysunku, płasko położonej plamy barwnej oraz bardzo 

ograniczonej palety barw. Stąd te murale w swojej wymowie artystycznej zbli-

żone są do plakatu. Pozostali artyści do stworzenia kompozycji na ścianie za-

stosowali swój indywidualny sposób malowania obrazów na różnych podłożach, 

płótnie lub papierze itp. Do wykonania tych murali użyto bogatszej gamy kolory-

stycznej oraz typowo malarskich środków wyrazu artystycznego, jak np. światło-

cień, malarskie zestawianie różnych kolorów, fakturę, impasty itp.

Wszystkie murale na Murze Sztuki mają te same wymiary (3 m szerokości 

i 1,24 m wysokości) i są namalowane na tym samym podłożu, czyli na murze 

ceglanym, na który jest narzucony tynk. Tynk jest dwuwarstwowy; pierwsza 

warstwa o grubości około 1 cm to gruboziarnisty twardy narzut cementowy, na 

nim leży cienka (o grubości ok. 1 mm) warstewka zacierki drobnoziarnistej o po-

wierzchni stosunkowo dobrze wygładzonej. To intonachino pokryto warstwą bia-

łej farby mineralnej produkcji Keima, która stanowi bezpośredni podkład pod 

warstwę malarską wszystkich murali17. W niektórych malowidłach kolor tej far-

by wykorzystano jako tło kompozycji. Muzeum Powstania Warszawskiego zamó-

wiło dla artystów farby mineralne produkcji Keima (farby krzemianowe nazywa-

ne również sylikatowymi lub farbami mineralnymi Keima), zakładając że są one 

trwałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Nazwa farb pochodzi 

od nazwiska chemika Adolfa W. Keima, który udoskonalił technikę malowania 

farbami na bazie szkła wodnego w 1878 r., a następnie rozpoczął ich produkcję18. 

Obecnie malowanie nimi jest stosunkowo proste (wcześniejsze wersje tej tech-

niki polegały na wieloetapowym procesie malowania i były bardziej skompliko-

wane). Z wywiadów z artystami wynika jednak, że niektórym z nich sprawiało to 

pewne trudności. Farby produkcji Keima szczególnie polecane są do malowania 

na elewacjach19. Nie wszyscy jednak malarze zaproszeni do wykonania swoich 

kompozycji na Murze Sztuki je zastosowali.

Warto przeanalizować kolejne etapy powstawania niektórych murali. Zadanie 

17  Jako białą farbę podkładową użyto produkty firmy Keim – Granital biel i Optil 9019.

18  Ślesiński, Władysław, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, Arkady 1983, s. 92–107; Sawicki, Tytus, Techniki 
zachodnioeuropejskiego malarstwa ściennego w XIX wieku, ASP w Warszawie, 2002, s. 94–99; https://www.keim.com/
pl-pl/o-farbach/.

19  MPW zakupiło następujące produkty firmy Keim: Granital biel, Optil 9019, Farbkonzentrat 9008 czerń, Farbkonzentrat 
9006 ultraniebieski, Farbkonzentrat 9003 czerwień żelazowa, Farbkonzentrat 9001 żółcień niklowo-tytanowa, Spezial-
-Fixativ – spoiwo i rozcieńczalnik do farb, również jako środek gruntujący, Kunstlerfarben 933 ultramaryna niebieska 
ciemna, Kunstlerfarben 921 błękit kobaltowy, Dekorfarbpulver 521 czerń winna, Dekorfarbpulver 543 ultramaryna 
fioletowa, Dekorfarbpulver 542 ultramaryna czerwona, Dekorfarbpulver 546 biel cynkowa.

FOT. 3.8. Mur Sztuki w Muzeum Powstania Warszawskiego 

w Warszawie, rok. 2018. Fot. Tytus Sawicki



113112

to ułatwia ich usytuowanie na murze dostępnym z poziomu gruntu, dzięki czemu 

można im się z bliska dokładnie przyjrzeć i potwierdzić identyfikacje technik. 

Dodatkowe informacje uzyskano od niektórych wykonawców, którzy zgodzili się 

udzielić wywiadu oraz wypełnić ankietę dotyczącą stosowanych przez nich tech-

nik. Wykonano laboratoryjne badania chemiczne próbek warstwy malarskiej po-

branych z malowideł oraz przeprowadzono nieinwazyjne badania malowideł in 

situ specjalistyczną aparaturą.

Mural Wiesława Rosocha przedstawiający leżącą głowę zdradza, że jego autor 

jest grafikiem, w którego twórczości ważne miejsce zajmuje sztuka plakatu. Au-

tor użył jedynie trzech płasko położonych kolorów – czerwieni, czerni oraz bieli 

(kolor podkładu). Malarz musiał zamaskować w jakiś sposób głowę oraz linię ho-

ryzontu (być może za pomocą taśmy malarskiej) po to, aby położyć przy użyciu 

kryjącej farby w dolnej partii czerń, natomiast w górnej czerwień. Głowę pozo-

stawił w kolorze bieli farby podkładowej. Artysta prawdopodobnie użył farb mi-

neralnych Keima zakupionych przez Muzeum. Ta część muru, na której Wiesław 

Rosocha wykonał swoją kompozycję, jest mocno zawilgocona, szczególnie w dol-

nej partii, gdzie występuje wilgoć kapilarna. Zastosowane farby okazały się nie-

odporne na wilgoć i w wielu miejscach pobiała i malatura łuszczą się i pudrują. 

Podobne zniszczenia warstwy malarskiej zaobserwowano też na innych mura-

lach w tej części muru, gdzie znajduje się kompozycja Wiesława Rosocha (gdy 

stoimy twarzą do Muru Sztuki ostatnie murale po lewej stronie). Na polach, na 

których nie ma malowideł, zniszczenia pobiały są jeszcze większe – warstwa ta 

łuszczy się i płatami odpada od tynku. Okazuje się w tym przypadku, że nawet 

farby mineralne przeznaczone do malowania na elewacjach są nieodporne na 

bardzo wysokie zawilgocenie. Być może jest to wynikiem obecności w składzie 

farby żywicy akrylowej20. Fot.3.9.

20  Badania laboratoryjne za pomocą reakcji mikrochemicznych oraz SEM-EDS próbki białej farby podkładowej wykazały 
następujący jej skład: titanium white, calcium carbonate, aluminosilicates; natomiast badania Fourier Transform Infra-
red Spectroscopy –Attenuated Total Reflectance (FTIR-ATR) wykazały obecność żywicy akrylowej. Joanna Kurkowska, 
Aleksandra Wesołowska, Kamila Załęska, op. cit, s. 167.

FOT. 3.9. Malowidło 
Wiesława Rosocha na Murze 
Sztuki w Muzeum Powstania 
Warszawskiego w Warszawie, 
rok 2021. Fot. Tytus Sawicki
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Graficzny w charakterze jest też mural Agaty Bogackiej. Jest to rysunek przedsta-

wiający fragment ulicy widzianej z okna. Artystka wykonała projekt do tej kompo-

zycji w postaci szkicu w zmniejszonej skali na pokratkowanym papierze. Rysunek 

na tynk przeniosła ze szkicu od ręki, przykładając na każdy fragment kompozycji 

wycięty w tekturze kwadrat. Malowała farbami mineralnymi Keima. Użyła koloru 

czarnego do wykonania rysunku. Tło pozostawiła w kolorze pobiały21. 

Również za pomocą bardzo prostych środków wyrazu swoją kompozycję wyko-

nał Piotr Młodożeniec. Artysta przygotował projekt według plakatu swojego ojca 

(znanego grafika Jana Młodożeńca) przedstawiającego syrenkę z 1957 r. Rysunek 

został przeniesiony na ścianę za pomocą rzutnika, który powiększył projekt przy-

gotowany w postaci fotografii w pliku jpg. Artysta malował farbami akrylowymi 

21  Informacje uzyskane przez autora od artystki.

industrialnymi przeznaczonymi do użytku zewnętrznego22. Najpierw czernią za 

pomocą pędzla wypełnił kontur liter oraz namalował syrenkę. Potem bielą po-

krył tło, w niektórych partiach korygując rysunek liter i syrenki. Jest to, tak jak 

poprzedni mural, kompozycja czarno-biała, jednakże na tarczy syrenki w prze-

tarciach białej farby widoczne są ślady czerwieni. Świadczy to o tym, że malarz 

musiał wcześniejszą wersją syrenki zamalować bielą i na niej namalował drugą 

wersję. Pentimento (uwidoczniona warstwa spodnia poprzez przetartą wierzch-

nią warstwę) można zaobserwować też po prawej stronie syrenki. 

Pomysł na mural Rafała Roskowińskiego jest podobny do opisanego powy-

żej. W tym wypadku jednak artysta wykorzystał dwa zdjęcia – jedno autorstwa 

Eugeniusza Lokajskiego przedstawiające żołnierzy powstania warszawskiego 

(sierpień 1944 r.) i drugie Anny Bohdziewicz przedstawiające bohaterów wyda-

rzeń sierpnia 1980 r. Zdjęcia te ze sobą zestawił. Rysunek na ścianę przeniesiono 

prawdopodobnie za pomocą rzutnika i zaznaczono go ołówkiem. Partie zacie-

nione postaci namalowano kryjącą czerwoną farbą, natomiast partie światła, 

22  Informacje uzyskane przez autora od artysty.

FOT. 3.10. Malowidło Agaty Bogackiej na Murze Sztuki w Muzeum 

Powstania Warszawskiego w Warszawie, rok 2021. Fot. Tytus Sawicki

FOT. 3.11. Malowidło Piotra Młodożeńca na Murze Sztuki w Muzeum 
Powstania Warszawskiego w Warszawie, rok 2021. Fot. Tytus Sawicki
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podobnie jak tło, pozostawiono w kolorze pobiały. Tym samym kolorem czer-

wonym poprzez szablon wykonano napisy „sierpień 1944” i „sierpień 1980”23. 

Białą farbą, jaśniejszą od koloru pobiały, namalowano znak Polski Walczącej z le-

wej strony kompozycji i tło sztandaru Solidarności (napis „Solidarność” pozosta-

wiono w kolorze podkładu) z prawej strony. Dzięki temu zabiegowi te dwa znaki 

optycznie wychodzą na pierwszy plan kompozycji. Za pomocą tak wąskiej gamy 

kolorystycznej ograniczonej do czerwieni i dwóch odcieni bieli udało się artyście 

uzyskać ciekawą przestrzeń.

Również Piotr Janowczyk wykorzystał do swojego muralu zdjęcie oraz zasto-

sował „graficzną” technikę malowania polegającą na kontrastowym zastawieniu 

świateł i cieni oraz posługiwaniu się płasko położonymi plamami kolorów i kon-

turem. Po przeniesieniu rysunku wstępnego malarz czarnym kolorem namalo-

wał cienie na głowie żołnierza umieszczonego w centrum kompozycji oraz litery 

w tle układające się we fragment powstańczego wiersza, a także sylwetę domów 

miasta w dolnej partii. Następnie partie świateł i tła pokrył białą farbą, którą też 

korygował litery i inne partie kompozycji24. Jedynym chromatycznym akcentem 

malowidła jest krew namalowana w górnej części oraz czerwień na polskiej fla-

dze w dolnym prawym rogu.

Ciekawa jest kompozycja Michała Frydrycha będąca rodzajem znaku graficz-

nego. W jej centralnej części przedstawiony jest syntetycznie ujęty plan Warsza-

wy obrysowany czarnym konturem. Namalowano go tak, że przypomina serce, 

z którego rozchodzą się na boki czerwone i niebieskie linie. W lewej części syl-

wety miasta tynk został skuty do cegły. Za pomocą jedynie dwóch kolorów i czer-

ni konturu oraz odsłoniętego wątku muru ceglanego artysta nadał swojemu mu-

ralowi duży wyraz ekspresji. 

Natomiast mural „Freedom” wykonany przez Grupę Twożywo to kompozycja 

liternicza o charakterze plakatu wykonana za pomocą szablonów. Słowo „wol-

ność” o kolorze czerwonym biegnące w poprzek od górnego lewego rogu do 

prawego dolnego, jest umieszczone na tle utworzonym przez słowa „wolność” 

23  W farbie czerwonej zidentyfikowano za pomocą reakcji mikrochemicznych oraz SEM-EDS syntetyczną organiczną 
czerwień (monoazo), biel tytanową, sylicates; badania FTIR-ATR wykryły obecność żywicy akrylowej. Joanna 
Kurkowska, Aleksandra Wesołowska, Kamila Załęska, op. cit., s. 169.

24  W farbie białej za pomocą badań FTIR-ATR zidentyfikowano kaolin i żywicę akrylową. Joanna Kurkowska, Aleksandra 
Wesołowska, Kamila Załęska, op. cit., s. 169.

w kilku wersjach językowych. Są one również ukośnie namalowane tylko w prze-

ciwnym kierunku i przy użyciu mniejszej czcionki za pomocą czerni i ciemnej 

szarości. Warstwa malarska na centralnym czerwonym napisie uległa przemy-

ciu. Być może jest to efekt dodania do farb Keima zbyt dużej ilości wody, przez co 

pigment nie został w wystarczający sposób związany z podłożem. Ten typ znisz-

czenia występuje również na niektórych innych malowidłach. 

Mural, który łączy w sobie dwie formy wypowiedzi artystycznej – malarski 

i graficzny – to kompozycja Wilhelma Sasnala przedstawiająca bratki na czarnym 

tle. Położenie koloru tła poprzedziło tymczasowe zasłonięcie form kwiatów, na-

stępnie na kwiaty położono kolor żółty. Na płatkach bratków pędzlem swobodnie 

zaznaczono czarne plamy, które powodują, że odbiorcy kojarzą się one z czasz-

kami. Pomimo użycia tylko dwóch kolorów położonych kryjąco i płasko to nie-

regularne kształty kwiatów swobodnie rozmieszczonych w prostokątnym polu 

FOT. 3.12. Fragment malowidła Michała Frydrycha na Murze Sztuki w Muzeum 
Powstania Warszawskiego w Warszawie, rok 2021. Fot. Tytus Sawicki
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oraz wykończenie ich formy za pomocą spontanicznych, zamaszystych pocią-

gnięć pędzla, nadają tej kompozycji charakter bardziej malarski niż graficzny. 

Efekt ten pogłębił się w wyniku przemycia żółtej warstwy malarskiej na płatkach. 

Odsłonił się na nich jasny podkład oraz uwidoczniły się ślady po pociągnięciach 

pędzla wcześniej niewidoczne. Dzięki temu zniszczeniu kwiaty bratków stały się 

plastyczne i bardziej przypominają ludzkie czaszki. Można zaryzykować stwier-

dzenie, że to zniszczenie zwiększyło ekspresję muralu. Wilhelm Sasnal malował 

farbami Keima25. Prawdopodobnie – podobnie jak w przypadku muralu Grupy 

Twożywo – brak odporności żółtej warstwy na warunki atmosferyczne wynika 

z tego, że farby stosowano w postaci nadmiernie rozcieńczonej. 

Mural Mikołaja Chylaka jest przykładem zastosowania na ścianie techniki 

malowania obrazów sztalugowych. Artysta wykorzystał jako projekt swój obraz, 

25  Informacja pochodzi z wywiadu jaki przeprowadziła z artystą w dniu 6 lipca 2020 r. Anna Kowalik w ramach programu 
CAPuS.

który jest w posiadaniu zleceniodawcy murali Muzeum Powstania Warszawskie-

go. W centralnej części malowidła jest umieszczony na błękitno-czarnym tle 

czerwony zygzak biegnący po przekątnej, na którym przedstawieni są żołnierze 

z powstania warszawskiego. Artysta ich sylwetki zaczerpnął z archiwalnych zdjęć 

z tego okresu. Pracę nad muralem zaczęto od zasłonięcia taśmą malarską zyg-

zaka i położenia błękitnego tła. Na tej warstwie zaznaczono czernią inne formy 

– rodzaj obłoków, gwiazdy, w narożnikach kompozycji sylwety domów – w taki 

sposób, że w tych miejscach błękit nie został całkowicie zamalowany. Na błękit-

ne drobne owalne formy („gwiazdy”) położono kryjąco kropki bieli. Zygzak (bły-

skawicę) pokryto kolorem czerwonym. Na nim poprzez szablon namalowano 

żołnierzy ciemną rozrzedzoną farbą. Partie świateł na postaciach opracowano 

poprzez położenie cienko warstwy jasnoszarej. Dzięki temu, że artysta używał 

rozcieńczonych farb, prześwituje przez nie czerwony kolor podkładu, co powo-

duje, że sylwetki żołnierzy wydają się bardziej plastyczne. Do wykonania malowi-

dła artysta użył farb Keima. Czerwień na błyskawicy jest mocno przemyta. Może 

FOT. 3.13. Fragment malowidła Wilhelma Sasnala na Murze Sztuki 

w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, widoczna 

przemyta żółta warstwa malarska, rok 2021. Fot. Tytus Sawicki

FOT. 3.14. Fragment malowidła Mikołaja Chylaka na Murze Sztuki w Muzeum 
Powstania Warszawskiego w Warszawie, widoczna przemyta czerwona warstwa 
malarska; warstwa malarska poszarzała na skutek rozłożenia żywicy zawartej 
w utrwalaczu, którym pokryto malowidło, rok 2021. Fot. Tytus Sawicki
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to świadczyć o tym, że w użytych farbach było zbyt mało spoiwa. Po skończeniu 

mural został pokryty utrwalającą fiksatywą produkcji Keima26. Prawdopodobnie 

jakiś błąd, który popełniono w czasie zabiegu utrwalania, jest przyczyną utraty 

intensywności kolorystycznej i zszarzenia warstwy malarskiej. To zniszczenie 

w dużym stopniu zmienia wyraz artystyczny kompozycji. W czasie planowanej 

w najbliższym czasie konserwacji muralu trzeba będzie wykonać próby na zdej-

mowanie zmienionej warstwy, aby przywrócić malowidłu wygląd zbliżony do 

pierwotnego. Jest to więc zupełnie inna sytuacja niż w przypadku muralu Wilhel-

ma Sasnala, na którym przemycie warstwy malarskiej nie powoduje zakłócenia 

jego odbioru estetycznego.

Również Edward Dwurnik użył do malowania na tynku metodę pracy zbliżoną 

do stosowanej przez niego w malarstwie sztalugowym, jakkolwiek w ruchomych 

obrazach na płótnie stosował technikę głównie akrylową, a w muralu technikę 

krzemianową. Jego dwa malowidła znajdujące się w centralnej części Muru Sztu-

ki przedstawiają głowy – jedno jest utrzymane w monochromatycznej tonacji 

niebieskiej, natomiast drugie malowidło też ma błękitne tło, ale głowy zostały 

namalowane w tonacji różnych odcieni rozbielonych żółcieni oraz ugrów. Malarz 

użył w muralach mineralne farby Keima27. Prawdopodobnie wstępny rysunek 

został naniesiony z wolnej ręki na podstawie szkiców w zmniejszonej skali. Ar-

tysta malował kryjącymi farbami. W wielu miejscach farba jest położona faktu-

ralnie, np. na głowach postaci z muralu z lewej strony. Natomiast na niektórych 

głowach na muralu utrzymanym w tonacji niebieskiej (z prawej strony) został 

pozostawiony niezamalowany kolor pobiały. Z zamówienia z października 2012 

r. zachowanego w dokumentacji Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym 

jedną pozycję stanowią 4 sztuki farb mineralnych do autorskiej restauracji mura-

li Edwarda Dwurnika, wynika, że na malowidle w ciągu krótkiego czasu pojawiły 

się zniszczenia, które artysta sam wyretuszował. Fot.3.15.

Wybitny malarz, grafik i plakacista Stasys Eidrigevičius stworzył mural w ta-

kiej technice, jakiej używa do swoich obrazów na papierze. Do malowania zasto-

sował technikę temperową, która niestety okazała się nieodporna na warunki 

26  Informacje na temat techniki wykonania muralu pochodzą z wywiadu, jaki przeprowadziła z artystą w dniu 10 lipca 
2019 r. w ramach programu CAPuS Anna Kowalik oraz na podstawie obserwacji.

27  Informacja uzyskana od malarki Poli Dwurnik, córki artysty.

FOT. 3.15. Fragment malowidła Edwarda Dwurnika na Murze Sztuki w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, widoczna fakturalnie położona warstwa malarska, rok 2021. Fot. Tytus Sawicki
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atmosferyczne. Namalował postać wyłaniającą się z kanału. Do tej pracy zrobił 

najpierw wiele szkiców. Wykonane w ciągu dwóch dni w październiku 2009 r. 

malowidło straciło pierwotną intensywność barwną. Choć zmiana ta nie odbiera 

tej kompozycji wartości artystycznych, to pierwotne zamierzenie autora, który 

nadał kolorom czerwonemu i błękitnemu znaczeń symbolicznych, obecnie jest 

mało czytelne, bowiem kolor czerwony uległ przemyciu bądź odbarwieniu28. 

W ciekawej technice będącej rodzajem kolażu wykonał swoją kompozycję „Mar-

twy Gołąb” Dominik Jałowiński. Gołąb został przez artystę namalowany na zagrun-

towanym płótnie lnianym i przyklejony do tynku w lewym dolnym rogu kompozycji. 

Po przekątnej w prawym górnym rogu namalowane zostało czarne jajo, na którym 

były białą farbą zaznaczone kontury postaci. Tło pozostawiono w kolorze bieli far-

by podkładowej. Zastosowana przez artystę bardzo efektowna technika okazała się 

jednak nieodporna na działanie warunków atmosferycznych. Na gołębiu warstwa 

malarska łuszczy się. Natomiast białe sylwetki postaci na jaju uległy zmyciu. 

28  https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,95190,7198175,Nowy_mural_w_Muzeum_Powstania_Warszawskiego.html 
(dostęp: 12.05.2021r.).

FOT. 3.16. Malowidło Stasysa Eidrigevičiusa, stan po namalowaniu 
w 2009 r. oraz stan w  2021 r.; warstwa malarska (na górnym zdjęciu z 2021) w partii tła i na czerwieniach jest mocno przemyta. Fot.	z	2009	r.	
archiwum	Muzeum	Powstania	Warszawskiego.	Fot.	z	2021	r.	Tytus	Sawicki

FOT. 3.17. Malowidło Dominika Jałowińskiego na Murze Sztuki w Muzeum Powstania Warszawskiego 

w Warszawie; na gołębiu widoczna łuszcząca się warstwa malarska, rok 2021. Fot. Tytus Sawicki
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WSPÓLNĄ CECHĄ WIĘKSZOŚCI PRZEDSTAWIONYCH murali warszawskich 

jest zaawansowany stopień zniszczenia, mimo że zostały namalowane stosunkowo 

niedawno. Stąd też warto przedstawić ich problematykę konserwatorską. 

W związku z dużym zainteresowaniem street artem na temat konserwacji 

murali ukazało się w ostatnim czasie dużo publikacji29. Jednakże okazuje się, 

że są to tak różnorodne pod względem techniki wykonania, a także przestrzeni, 

w której funkcjonują obiekty, że do każdego z nich należy podejść indywidualnie. 

Kompleksowej konserwacji-restauracji w latach 2018 i 2019 poddano opisany już 

pod względem techniki wykonania mural „Szczudlarze” Linasa Damarackasa. 

Badania i interwencja konserwatorska została przeprowadzona w ramach pracy 

magisterskiej Karoliny Mikuły pod kierunkiem autora tego rozdziału. 

NALEŻY JEDNAK ZAZNACZYĆ, ŻE do prac przy obiekcie można było 

przystąpić dopiero po dopełnieniu wielu formalności, a ten biurokratyczny proces 

był czasochłonny i stał się dużym utrudnieniem przed przystąpieniem do prac. 

Warto go przytoczyć dla zorientowania w sytuacji. Może on też czasem udaremnić 

konserwację, na przykład wówczas, gdy lokatorzy budynku, na którym znajduje 

się mural, nie zgadzają się na interwencje. W przypadku muralu „Szczudlarze” 

akurat to nie miało miejsca. Zgodnie z prawem autorskim w pierwszej kolejności 

należało uzyskać od autora zgodę na konserwację jego muralu, co nastąpiło. 

Następnie wystosowano pismo do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 

(ZGN) w dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy zarządzającego kamienicą przy 

ul. Stalowej 37, na której znajduje się mural, z prośbą o zgodę na przeprowadzenie 

29  Andrzejewski Jan, Konserwacja murali komunalnych: prawo, etyka i technologia, Warszawa 2007; Dresher, Timothy, 
Priorities in conserving community murals, Getty Conservation Institute, 2003; Kerr-Allison, Amber, Outdoor public 
murals: materials, advocacy and conservation, Wintherthur/University of Delaware Program in Art Conservation, 2007; 
Pitman Weber, John, Politics and practice of community public art: Whose murals get saved?, The Getty Conservation 
Institute, 2003; Pounds, Jon, The gift of absence: mural restoration in a policy voild, The Getty Conservation Institute, 
2003; Rainer, Leslie, Konserwacja współczesnych malowideł znajdujących się na zewnątrz, trans. K. Koziej, Warsaw, 
2005; Shank, Will, Hess Norris, Debbie, Giving contemporary murals a longer life: the challenges for muralists and 
conservators, International Institute for Conservation, 2008.

3.6. KONSERWACJA I RESTAURACJA MURALI

$3 SPRAWY FORMALNE

prac. Oprócz zgody ZGN wymagane było zgłoszenie prac do Wydziału Architektury 

i Budownictwa dla Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Poza tym w związku 

z tym, że kamienica jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków, konieczne 

było uzyskanie zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(MWKZ). W tym celu złożono do MWKZ proponowany program konserwacji 

i restauracji muralu. Dopiero po dopełnieniu tych wszystkich formalności 

ASP w Warszawie i ZGN Praga Północ zawarły porozumienie w sprawie 

udostępnienia ściany kamienicy z muralem „Szczudlarze” przy ul. Stalowej 37 

do prac konserwatorsko-restauratorskich. Postępowanie administracyjne dla 

zalegalizowania konserwacji przeprowadził piszący te słowa jako promotor, 

co umożliwiło magistrantce wykonanie konserwacji malowidła. Oczywiście 

w innych przypadkach, np. gdy budynek jest własnością prywatną lub jest 

wpisany do rejestru zabytków, formalności te będą wyglądały inaczej.

W PRZYPADKU MURALU „SZCZUDLARZE” PRZYCZYNY zniszczeń 

są typowe dla murali wykonanych na elewacjach starych budynków. Wśród 

wielu czynników wpływających na stan zachowania muralu najważniejsze są 

następujące:

 • stan zachowania podłoża nośnego i tynku,

 • technologia wykonania reperacji tynku,

 • zniszczenia mechaniczne na skutek wypadków 

losowych oraz działalności człowieka,

 • wandalizm,

 • czynniki atmosferyczne,

 • zanieczyszczenia powietrza,

 • nieszczelność instalacji odprowadzającej wodę deszczową.

Na ścianie budynku, na którym wykonano malowidło „Szczudlarze”, na skutek 

osiadania fundamentów powstały pionowe pęknięcia oraz mniejsza nieregu-

larna siatka spękań, które widoczne są na powierzchni tynku. Zaprawa z dodat-

kiem cementu użyta do napraw tynku w dolnej partii wykazuje większą twardość 

i mniejszą elastyczność w porównaniu z oryginalnym tynkiem. Na skutek tego re-

peracje (łaty i kity wykonane już po wykonaniu malowidła) rozwarstwiają się od 

PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
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oryginalnej warstwy tynku i osypują. Te zniszczenia wynikają ze źle dobranego 

materiału, który ma odmienne właściwości od pierwotnie użytych materiałów. 

Czynniki atmosferyczne takie jak silne opady, wiatr oraz drastyczne wahania 

temperatur, zwłaszcza w cyklu dobowym, stanowią jeden z głównych czynników 

niszczących elewacje budynku. Mural ze względu na umiejscowienie na północ-

no-wschodniej ścianie wystawiony jest na silne działanie promieni słonecznych. 

Poza tym fundamenty kamienicy pozbawione są odpowiedniej izolacji zabezpie-

czającej przed podciąganiem wody z gruntu. Niekorzystne jest też usytuowanie 

malowidła na parterze, przez co narażone ono jest na duże zabrudzenia groma-

dzące się głównie w dolnej partii muralu.

Zewnętrzne czynniki niszczące spowodowały, że zarówno podłoże, jak i war-

stwa malarska muralu są w bardzo złym stanie. Ze względu na wysokie waha-

nia temperatury i wilgotności oraz działania promieni słonecznych (promienio-

wanie UV) warstwa malarska uległa silnej degradacji. Powstały liczne pęcherze 

pomiędzy warstwą malarską a podłożem. W wielu miejscach warstwa malarska 

łuszczy się. Niestety, brakuje dużego fragmentu malowidła z lewej strony kompo-

zycji. Degradacja warstwy malarskiej w tym miejscu została spowodowana przez 

wodę opadową wydostającą się przez nieszczelną rynnę. 

GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH 

i restauratorskich było powstrzymanie procesów niszczących i przywrócenie 

malowidłu w znacznym stopniu utraconych funkcji estetycznych. Przeprowadzone 

prace konserwatorsko-restauratorskie ustabilizowały i utrwaliły złożoną 

strukturę dzieła i nie zmieniły jego wyrazu artystycznego30. 

Przed przystąpieniem do prac na obiekcie wykonano szczegółową dokumen-

tację fotograficzną i opisową oraz wykonano badania laboratoryjne próbek war-

stwy malarskiej i tynku. Ponadto rozpoczęto badania historyczne, rozpoznano 

kontekst społeczny powstania muralu, w którym duże znaczenie miał udział 

dzieci oraz organizowanie happeningów, poszukiwano fotografii przedstawiają-

cych brakujące fragmenty kompozycji. 

30  Przebieg prac konserwatorskich dokładnie jest opisany w: Karolina Mikuła, op. cit., s. 40–54.

$3 KONSERWACJA-RESTAURACJA

FOT. 3.18. Mural „Szczudlarze” Linasa Domarackasa, 

przed konserwacją, rok 2018. Fot. Tytus Sawicki

FOT. 3.19. Mural „Szczudlarze” Linasa Domarackasa, przed konserwacją, 
fragment, widoczna łuszcząca się warstwa malarska, rok 2018. Fot. Tytus Sawicki
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Skala problemów konserwatorsko-restauratorskich, a także zakres prac był bar-

dzo duży, tym bardziej że powierzchnia obiektu wynosi 55 m2. Poszczególne frag-

menty muralu wykazywały różny stopień zaawansowania zniszczeń. Prace zaczę-

to od bardzo delikatnego, wstępnego oczyszczenie obiektu, z wyłączeniem partii 

łuszczących się. Mechanicznie za pomocą skalpela i delikatnej gąbki oraz tampo-

nów z waty zwilżonych wodą ze środkiem powierzchniowo czynnym oczyszczo-

no okolice ubytków oraz usunięto bród nagromadzony w zagłębieniach i w tak 

zwanych kieszeniach	pomiędzy	warstwą	malarską	a	podłożem.	

Badanie akustyczne wykazało miejsca, w których tynk utracił kohezję (uległ 

rozwarstwieniu) oraz miejsca, w których występują kieszenie wypełnione 

luźnymi elementami. Rozwarstwienia te sklejono za pomocą kleju na bazie spoiw 

nieorganicznych wprowadzanego za pomocą zastrzyków31. Po dwóch tygodniach 

od tego zabiegu wypełniano otwory po zastrzykach zaprawą mineralną. 

Najtrudniejszym problemem konserwatorskim było ustabilizowanie łuszczą-

cej się warstwy malarskiej, która w niektórych miejscach odrywała się od podło-

ża wraz z cienką warstewką tynku. Ze względu na to, że warstwa malarska była 

bardzo krucha i delikatna, zabieg konsolidacji wykonano bardzo precyzyjnie 

i ostrożnie. Na początku uelastyczniono warstwę malarską. W tym celu rozpy-

lono słaby roztwór alkoholu izopropylowego w wodzie. Kolejną czynnością było 

wprowadzenie kleju. Wykonano wiele prób na przyklejenie do podłoża warstwy 

malarskiej. Najlepsze rezultaty osiągnięto z 10% kazeiną amoniakalną z niewiel-

ką ilością kleju winylowego Vinavil NPC32.

Po ustabilizowaniu warstwy malarskiej przystąpiono do oczyszczenia malo-

widła. Zastosowano środki myjące i powierzchniowo czynne bezpieczne dla lu-

31  W celu konsolidacji tynków wykonano otwory na szerokość igły i za pomocą strzykawek wprowadzono roztwór Ledanu 
TA1 lelit 03. 

32  Podczas wyboru odpowiedniego preparatu wzięto pod uwagę: 40% roztwór Praloidu B-72 rozpuszczony w Dowanolu, 
około 20% dyspersję wodną Primalu AC-33, 10% kazeinę amoniakalną z niewielką ilością kleju winylowego Vinavil NPC 
w celu przyspieszenia sklejenia. Mieszankę klejącą nakładano zarówno bezpośrednio pod warstwę malarską, jak i na 
przyłożoną bibułkę japońską, która miała za zadanie stabilizować łuszczącą się powierzchnię. Za pomocą gumowego 
wałka lub szpachelki malarskiej lekko dociskano warstwę malarską w miejscach odspojenia i po kilku minutach 
zdejmowano bibułkę z malowidła, uprzednio zwilżając ją wodą. Następnie usuwano nadmiar kleju z powierzchni, aby 
wysychając, nie spowodował zerwania warstwy malarskiej. Do wprowadzania kleju przydatne okazały się również 
strzykawki z większymi igłami oraz różnego rozmiaru pędzle. Karolina Mikuła, op. cit., s. 42.

dzi i środowiska oraz łatwe do usunięcia czystą wodą33. Oczyszczenie malowidła 

przywróciło mu jego pierwotną żywą kolorystykę. Następnie usunięto metodą 

mechaniczną źle założone łaty i kity wapienno-cementowe. 

Dużym problemem konserwatorskim było usuwanie śladów aktów wandali-

zmu. Należy zaznaczyć, że nie każdy autor muralu jest tym zainteresowany. Moż-

na bowiem je uznać za rodzaj dialogu między mieszkańcami a artystą. Jednak 

w przypadku tego malowidła zaburzały one jego estetyczny odbiór. Usunięcie 

licznych napisów i graffiti wykonanych farbami w aerozolu, pisakami i markera-

mi nie było łatwe. Zastosowano metody chemiczne i mechaniczne34. Nie udało 

się jednak ich całkowicie usunąć. Pozostałe minimalne resztki w końcowej fazie 

konserwacji wyretuszowano. 

Wypełniono ubytki tynku zaprawą mineralną wapienno-piaskową kładzioną 

w kilku warstwach, a do wierzchniej warstwy zastosowano gotowe masy szpa-

chlowe35. Istotną czynnością było wykonanie w ubytkach malowidła retuszu 

naśladowczego mającego na celu zachowanie potencjalnej jedności estetycznej 

i uczytelnienie muralu. Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, częste 

i silne opady deszczu oraz wysokie nasłonecznienie wybrano farby zewnętrzne 

o bardzo dobrych właściwościach i trwałości. Zastosowano specjalistyczne pro-

dukty firmy Keim, których użyto między innymi podczas prac konserwatorsko-

restauratorskich na elewacji Zamku w Kórniku, także na elewacjach Sukiennic 

na Rynku w Krakowie36. Farby firmy Keim mają mineralną bazę – krzemian 

potasu (szkło wodne potasowe), które reaguje chemicznie z podłożem mineral-

nym takim jak tynk. W efekcie powstaje wielokrotnie bardziej trwałe wiązanie 

33  Przeprowadzono wiele prób z użyciem różnej procentowości od 1 do 10 % Contrad 2000 (wodna emulsja anionowych 
i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, związków nieorganicznych i środków stabilizujących), poza 
tym użyto gumki Wishab, różnego rodzaju szczotki i gąbki. Dopiero połączenie tych metod przyniosło zadowalający 
efekt. W miejscach mocno zabrudzonych zastosowano wyższe stężenie Contrad 2000, natomiast w innych 1–2%; po 
oczyszczeniu fragmentu przemywano go czystą wodą, aby usunąć resztki preparatu i brudu. Karolina Mikuła, op. cit., 
s. 43, 44.

34  Zastosowano rozpuszczalniki takie jak: aceton, Dowanol oraz alkohol etylowy. Zalegające w zagłębieniach pozostałości 
usunięto w sposób mechaniczny za pomocą ostrza skalpela lub innego ostro zakończonego narzędzia, np. patyczka-wy-
kałaczki. Karolina Mikuła, op. cit., s. 45, 46.

35  Najlepsze efekty wykazała mineralna masa szpachlowa Capalith Fassaden – Feinspachtel (Caparol), która według 
danych udostępnionych przez producenta jest odporna na działanie warunków pogodowych, nie kurczy się podczas 
wysychania, nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, jest łatwa w nakładaniu, ma wysoką przyczepność do podłoża, po 
wyschnięciu nadaje się do szlifowania, https://www.caparol.pl/produkty/masy-szpachlowe-i-tynki-elewacyjne/masy-sz-
pachlowe/masy-szpachlowe-mineralne-sypkie/capalith-fassaden-feinspachtel-p (dostęp: 12.12.2019 r.).

36  https://www.keim.com/pl-pl/referencje/widok-szczegolowy/zamek-w-korniku/ (dostęp: 10.01.2020 r.).
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niż w przypadku konwencjonalnych farb dyspersyjnych, ale są one niestety nie-

odwracalne. Stąd też można je stosować tylko na wypełnieniach ubytków, nie 

na oryginale37. Zastosowane farby Keim Granital cechuje: hydrofobowość, zgo-

da z normą DIN 18363, 2.4.1., niepalność, światłoodporność, wodoodporność, 

wysoka przepuszczalność par; mają w swoim składzie nieorganiczne pigmenty 

i wypełniacze. Poza tym chronią podłoże przed silnymi działaniami czynników 

atmosferycznych i są przyjazne dla środowiska38. Do retuszu użyto również 

farb akrylowych Talens Amsterdam z serii premium, który są trwałe i odporne 

na światło (promienie UV). Retusz rozpoczęto od położenia na wypełnieniach 

ubytków tynku koloru bazowego (farby Keim). Bardzo trudnym zadaniem było 

scalenie kolorystyczne ubytków na kolorowym pasie, który był namalowany za 

pomocą płasko kładzionych, czystych kolorów. Wykonano retusz naśladowczy 

za pomocą farb o spoiwie akrylowym na pasach pomarańczowych oraz fioleto-

wych. Na podstawie archiwalnych zdjęć udało się zrekonstruować rozległe ubyt-

ki na dolnych partiach muralu. Brakujący fragment malowidła po lewej stronie, 

z powodu braku informacji o pierwotnym wyglądzie, pokryto kolorem scalają-

cym o odcieniu jasnego błękitu zbliżonym do koloru tła. 

W PRZYPADKU KONSERWACJI MURALI ZALECANE jest w końcowym 

etapie pokrycie jego powierzchni preparatem ochronnym. Dzięki niemu łatwiej 

usunąć zabrudzenia, poza tym zapobiega wnikaniu farb w spreju w powłokę 

malarską. Pokrycie malowidła takim filmem antygraffiti nie chroni przed aktami 

wandalizmu, a jedynie ułatwia usunięcie ich skutków. Należy mieć świadomość, 

że większość markerów i farb w spreju zasycha	 w	 ciągu	 tygodnia	 lub	 dwóch	

w	łagodnych	warunkach	pogodowych39. Po upływie tego czasu ich usunięcie może 

być utrudnione.	Zastosowany	preparat	musi	być	bezpieczny	dla	warstwy	malarskiej,	

nie	 zmieniać	 się	 z	 upływem	 czasu	 oraz	 jego	 ewentualne	 usunięcie	 nie	 powinno	

powodować	 zniszczeń	 malowidła.	 Poza tym produkt ten powinien spełniać 

37  https://www.keim.com/pl-pl/mineralne-produkty/farby-elewacyjne/granital/ (dostęp 10.01.2020 r.).

38  https://www.keim.com/pl-pl/mineralne-produkty/farby-elewacyjne/granital/ (dostęp: 12.12.2019 r.).

39  http://www.bikemural.org/muralprotection.html#Caveat (dostęp 12.02.2020 r.).

$3 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI MURALU

FOT. 3.20. Fragment muralu „Szczudlarze” Linasa Domarackasa,  
w trakcie wykonywania retuszu, rok 2019. Fot.	Karolina	Mikuła
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następujące warunki: umożliwiać dyfuzję pary wodnej, być odporny na działanie 

czynników atmosferycznych oraz nie zmieniać kolorystyki obiektu. Stosowane 

są następujące powłoki antygraffiti:

 • preparaty oparte na mikrowoskach (powłoki tracone),

 • preparaty oparte na związkach krzemoorganicznych 

(powłoki półtrwałe), 

 • preparaty oparte na dwuskładnikowych żywicach 

poliuretanowych (powłoki trwałe), 

 • system HLG (HeatLessGlass) 51 (powłoki trwałe szklane)40. 

Wymienione preparaty nie zostały przebadane w zakresie, który preparat spraw-

dza się najlepiej. Obecnie nie dysponujemy preparatem, który byłby całkowicie 

odwracalny i bezpieczny dla warstwy malarskiej oraz spełniałby całkowicie wy-

magane kryteria. Aplikacja tego rodzaju substancji polega najczęściej na położe-

niu kilku warstw, co prowadzi do powstania stosunkowo grubej powłoki. Dzięki 

temu podczas usuwania graffiti użyty w tym celu rozpuszczalnik nie ma kontaktu 

z warstwą malarską, a także nie zostaje zmyta całkowicie powłoka antygraffiti. 

Dolna partia malowidła „Szczudlarze” jest najbardziej podatna na osadzanie się 

brudu i zachlapania ze względu na bliskość ulicy, dlatego zdecydowano się pokryć 

ją preparatem na bazie silanów i siloksanów stosowanych do końcowej hydrofo-

bizacji Lotexan N firmy Keim. Produkt według producenta chroni warstwę malar-

ską przed wodą, kwaśnymi deszczami, chlorkami i zabrudzeniami spowodowa-

nymi działaniem czynników atmosferycznych. Prawdopodobnie dzięki aplikacji 

tego preparatu, usunięcie zabrudzeń z warstwy malarskiej będzie ułatwione. 

Drugi obiekt, a właściwie zespół dwudziestu pięciu murali, który udało się po-

zyskać do celów konserwatorsko-badawczych zlokalizowany jest na Murze Sztu-

ki w Ogrodzie Różanym na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Malowidła te są w różnym stanie zachowania. Niektóre z nich wymagają więk-

szych, a inne mniejszych ingerencji konserwatorskich. Zidentyfikowano nastę-

pujące rodzaje uszkodzeń: wysoki stopień zabrudzenia, spękania i rozwarstwie-

nia tynku, ubytki warstwy malarskiej oraz jej przetarcia, przemycia i łuszczenie 

się, atak mikrobiologiczny, źle wykonana wcześniejsza konserwacja-renowacja. 

40  Chaber, Anna, Urban art. Sztuka w przestrzeni publicznej. Technika, technologia, konserwacja, Warsaw 2015, MA 
thesis defended at The Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw, 
supervisor prof. Paweł Jakubowski, p. 56–57.

Niektóre z tych murali w stosunkowo krótkim czasie przeszły znaczące zmiany 

optyczne, o czym było omówione w pierwszej części rozdziału. Należy zastano-

wić się, czy we wszystkich tego typu przypadkach ma sens przywracanie obiek-

tów do tzw. stanu zbliżonego z pierwotnym. Prace w zakresie konserwacji-re-

stauracji trwają. Do tej pory przeprowadzono konserwację czternastu murali. 

Prace odbyły się w 2019 r., jeszcze przed ograniczeniami związanymi z pande-

mią COVID-19, trwały podczas letnich zajęć terenowych dla studentów IV roku 

studiów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. W wyniku przeprowadzonych w 2019 r. prac malowidła 

FOT. 3.21. Fragment malowidła Wiesława Rosocha na Murze Sztuki 

w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie; widoczne ślady 

po ataku mikrobiologicznym, zacieki, łuszcząca się warstwa malarska 

i ubytki warstwy malarskiej,  rok 2018. Fot. Tytus Sawicki
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zostały zdezynfekowane, w miarę możliwości usunięto ślady pleśni oraz oczysz-

czono murale z brudu. Wykonano zastrzyki podtynkowe w celu sklejenia roz-

warstwień. Wypełniono ubytki tynku. Przyklejono do podłoża łuszczącą się war-

stwę malarską. Utrwalono pudrującą się warstwę farby. Wykonano kity i retusz 

murali w miejscach ubytków. Największe problemy konserwatorskie stwarzał 

mural Tatiany Utz, który podczas poprzedniej interwencji pseudokonserwator-

skiej był w znacznym stopniu przemalowany farbami akrylowymi. Bardzo trud-

no było usunąć przemalowania z tego powodu, że były one wykonane w technice 

zbliżonej do oryginalnej41. Warstwa malarska muralu zawiera w swoim składzie 

akryl ulegający w trakcie oczyszczania przemalowań rozmiękczeniu. Można 

było później nałożoną farbę jedynie ścienić. Duże zniszczenia na tym muralu 

spowodowały spękania muru ceglanego, w wyniku których tynk w prawej czę-

ści kompozycji uległ rozwarstwieniu i przemieszczeniu. Parę luźnych kawałków 

tynku trzeba było po uprzednim zabezpieczeniu warstwy malarskiej za pomocą 

41  Za pomocą badania FTIR-ATR w próbce pobranej z zielonego tła wykryto dwie różne żywice akrylowe w warstwie 
oryginalnej i w warstwie przemalowania. Joanna Kurkowska, Aleksandra Wesołowska, Kamila Załęska, op. cit., s. 168.

FOT. 3.22. Mural Tatiany Utz 

na Murze Sztuki w Muzeum 

Powstania Warszawskiego 

 w Warszawie, w trakcie 

konserwacji – przyklejanie 

fragmentu tynku, rok 2019. 

Fot. Tytus Sawicki

naklejonej bibułki japońskiej zdjąć i następnie wkleić we właściwe miejsce.Prac 

konserwatorskich przy następnych kilkunastu muralach nie można było konty-

nuować w 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19. Zostaną one poddane 

konserwacji w roku 2021, również w okresie letnim, oczywiście o ile pozwoli na 

to sytuacja.

PRZEDSTAWIONE W TYM ROZDZIALE PRZYKŁADY murali są pod 

względem techniki wykonania bardzo różnorodne. Artyści street artu stosują 

bardzo duży asortyment materiałów w celu uzyskania zamierzonych przez nich 

efektów. Konserwator jednak, doceniając funkcje estetyczne i ideowe murali 

w przestrzeni miejskiej, patrzy na nie też pod kątem ich trwałości. Z powyższych 

przykładów wynika, że z technik współczesnych najbardziej trwała jest 

technika mineralna, o ile jest prawidłowo użyta. Natomiast techniki stosowane 

przez artystów w zaciszu pracowni nie sprawdzają się, gdy są przeniesione do 

wykonania murali na ścianach zewnętrznych.

Omówione kompozycje mają różne cechy artystyczne, zależne od prowe-

niencji i stylu twórców. Jedne utrzymane są w stylu graficznym, gdy główną rolę 

odgrywa w nich biel i czerń lub bardzo wąska gama chromatyczna ograniczona 

do dwóch lub trzech kolorów, stosowane są płasko położone plamy barwne oraz 

wyraźny kontur. Inną grupę stanowią murale, w których przeważają bardziej 

malarskie środki wyrazu, choć niektóre z nich też są utrzymane w bardzo wą-

skiej gamie kolorystycznej. 

Istotny w warszawskich muralach jest ich aspekt estetyczny i społeczny. Te 

monumentalne dzieła mają coraz większy wpływ na kształtowanie się krajo-

brazu miejskiego. Murale sprawiają, że ulice zaniedbanych części miasta stają 

się atrakcyjne. Niestety, sztuka muralu jest działaniem bardzo ulotnym. Jed-

nym z powodów tego stanu jest ideowe założenie przyjęte przez streetartowców 

o efemerycznym charakterze ich prac, a drugim, praktycznym powodem jest 

nieprzestrzeganie przez nich rygorów warsztatu technicznego.

Ostatnio pojawił się nowy trend w dziedzinie ochrony dzieł sztuki współcze-

snej polegający na otaczaniu holistyczną opieką konserwatorską obiektów stre-

et artu. Brane są przy tym pod uwagę ich kontekst, pamięć miejsca i znaczenie 

3.7. KONKLUZJA
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społeczno-gospodarcze. Jednakże stworzenie metodologii konserwacji street 

artu jest bardzo trudnym zadaniem, bowiem są to obiekty bardzo niejednolite 

technologicznie, przy których tworzeniu użyto dużo różnorodnych materiałów. 

Stąd też murale eksponowane w otwartej przestrzeni miast ulegają niszczeniu 

nie tylko w wyniku działania czynników zewnętrznych, lecz również wskutek 

czynników wewnętrznych, czyli użycia nietrwałych technik. Mając na względzie 

te przyczyny, podjęto długoterminowe prace w zakresie ochrony (preservation) 

i konserwacji-restauracji kilkunastu murali, co zostało przedstawione w tym roz-

dziale. Kontynuacja jest planowana po zakończeniu okresu obostrzeń z powodu 

pandemii COVID-19.

Zły stan zachowania murali i duże problemy związane z ich konserwacją skła-

niają do refleksji nad tym, jak można temu zapobiec. Wydaje się, że za mało 

uwzględniany jest w ochronie sztuki ulicy problem edukacji twórców. Może war-

to organizować dla nich warsztaty w celu wskazania technik, które zapewnią dzie-

łom większą trwałość. Oczywiście wzbudzi to sprzeciw części streetartowców, 

którzy uznają to za zamach na ich wolność i spontaniczny charakter twórczości. 

Niektórzy z nich chcą pozostać twórcami sztuki ulotnej i nic na to nie poradzimy. 

Konsekwentnie patrząc okiem konserwatora, podstawowym czynnikiem mo-

gącym zapewnić większą trwałość muralu w warunkach zewnętrznych jest za-

stosowanie odpowiednich materiałów do jego wykonania, a także odpowiednie 

przygotowanie podłoża. Profesjonalne podejście streetartowców do technicznej 

strony wykonania swoich prac sprawi, że ich wpływ artystyczny i ideowy na spo-

łeczności miejskie będzie większy i trwalszy.
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Granital biel, Optil 9019, Farbkonzentrat 9008 czerń, Farbkonzentrat 9006 ultra-

niebieski, Farbkonzentrat 9003 czerwień żelazowa, Farbkonzentrat 9001 żółcień 

niklowo-tytanowa, Spezial-Fixativ – spoiwo i rozcieńczalnik do farb, również jako 

środek gruntujący, Kunstlerfarben 933 ultramaryna niebieska ciemna, Kunstler-

farben 921 błękit kobaltowy, Dekorfarbpulver 521 czerń winna, Dekorfarbpulver 

543 ultramaryna fioletowa, Dekorfarbpulver 542 ultramaryna czerwona, Dekor-

farbpulver 546 biel cynkowa.

Farby firmy Keim zastosowane do malowania 

niektórych malowideł na Murze Sztuki: 

LISTA PRODUKTÓW

 • Alkohol Etylowy 92%

 • Eter propylenoglikolometylowy 

– Dowanol

 • Woda amoniakalna 25%

 

KLEJE

 • Primal AC 33

 • Vinavil NPC

 • Kazeina amoniakalna

 • Hydrauliczne wapno  

TA1 lelit 03 

FARBY

 • Keim Granital 9448

 • Keim Granital 9493 

 • Keim Granital 9872

 • Keim Farbkonzentrat 9001

 • Keim Farbkonzentrat 9002

 • Keim Farbkonzentrat 9003

 • Keim Farbkonzentrat 9005

 • Keim Farbkonzentrat 9006

 • Keim Farbkonzentrat 9008

 • KEIM farbkonzentrat 9009

 • Spoiwo: Special Fiksativ 

(firmy Keim)

 • Farby akrylowe firmy 

Talens Amsterdam

 • Pigmenty sypkie + spoiwo 

akrylowe firmy Schmincke 

ZAPRAWY

 • Caparol Fassaden-

Feinspachtel P

 • Keim NHL-Kalkputz-Fein

 • Zaprawa wapienno-piaskowa 

(1 część wapna gaszonego 

lasowanego i 2 części piasku)

Materiały zastosowane podczas konserwacji malowidła Szczudlarze Linasa Domarackasa:

PREPARAT ZASTOSOWANY DO ZABEZPIECZENIA  
DOLNEJ CZĘŚCI MALOWIDŁA:

 

 Lotexan N firmy Keim
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4 A N N A  K O W A L I K

Próba analizy graffiti, postgraffiti, street artu  i malarstwa 
monumentalnego

Terminy dotyczące 
działań artystycznych 

w przestrzeni 
publicznej jako żywych 

zjawisk kultury. 

4
R O Z D Z I A Ł
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SZTUKA WSPÓŁCZESNA na całym świecie rozwija się bardzo 

dynamicznie w przestrzeni publicznej. Jej zjawiska mają bardzo 

różnorodny charakter i często przekraczają tradycyjne dyscypli-

ny sztuki, a także mają wymiar w dużo większym stopniu społeczny niż sztuka 

dawna. Celem tego opracowania jest analiza graffiti, postgraffiti, street artu i ma-

larstwa monumentalnego w formie murali. Na przykładzie porównania graffiti 

i sztuki street artu autorka zakłada, że stanowią one przykład żywej kultury i nie 

należy traktować ich dzieł w sposób dyskryminujący ich wzajemnie przenikające 

się wartości.

GRAFFITI (od greckiego γράφειν – graphein – pisać i włoskiego graffito	– ba-

zgrać) to praktyka rysowania symboli, obrazów i przede wszystkim stylizowanych 

podpisów na prywatnych lub publicznych powierzchniach bez zezwolenia. Graf-

fiti, w szerokim znaczeniu, zostało odkryte w całej historii: od obrazów na ścia-

nach jaskini Lascaux we Francji: kości i kamienie były używane do rzeźbienia, 

ale ten „wczesny człowiek również przewidywał szablon i technikę natrysku” po-

przez „rozdmuchiwanie kolorowego proszku przez wydrążone kości wokół jego 

dłoni do tworzenia sylwetki”. Niektórzy autorzy wywodzą pisanie i rysowanie po 

ścianach z czasów jeszcze wcześniejszych, od paleolitycznych malowideł naskal-

nych sprzed ponad 20 tys. lat. To wtedy człowiek po raz pierwszy nabrał w usta 

barwnika i używając własnej dłoni jako szablonu, opryskał ją chmurą farby.

Nowoczesny ruch graffiti, związany z kulturą hip-hop, break dance i rapu, ma 

swój początek wśród afroamerykańskiej i latynoskiej młodzieży w Filadelfii i No-

wym Jorku w późnych latach 60. XX w. i odnosi się głównie do writingu, scrat-

chingu i graffiti politycznego, a także wszelkich innych napisów.

Pole dla ich działań przygotowały wcześniejsze kontrkultury, które wpływały 

nie tylko na styl życia, ale również na politykę i sprawy społeczne. Kultura hip 

hop i graffiti rozwijały się niemal równolegle pod koniec lat 60. XX w. Na począt-

ku funkcjonowały jako osobne zjawiska. Byli to w większości Afroamerykanie 

4.1 UWAGI WSTĘPNE
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zamieszkujący południowy Bronx, dzielnicę Nowego Jorku1. Chcieli oni stworzyć 

niezależny obieg, który miał być odpowiedzią na pozbawienie ich możliwości 

uczestniczenia w kulturze białych. Ruchy wywodzące się ze środowisk czarno-

skórych mieszkańców Ameryki doprowadziły w latach 60. do równego traktowa-

nia bez względu na kolor skóry.

Writerzy w tym samym okresie skupiali się wyłącznie na rozwijaniu, kodowa-

niu własnych oryginalnych stylistyk liternictwa. Był to ważny sposób oraz cel wy-

różnienia się w tłumie. Chociaż pierwsze podpisy były proste i czytelne, z czasem 

stawały się coraz bardziej zagmatwane i zakodowane, przez co rozpoznać mógł je 

jedynie wnikliwy obserwator i znawca tego nurtu.

STREET ART (sztuka ulicy, czasem nazywane ruchem POSTGRAFFITI) daje 

się powiązać w dwójnasób z XX-wiecznymi ruchami awangardowymi w sztuce. 

Z jednej strony czynnikiem istotnie wiążącym zjawiska głównie w grafice i subwer-

sywnych działaniach semiotycznych na gotowym materiale kulturowym, współ-

czesnej sztuki ulicy z ruchami, takimi jak surrealizm, dadaizm orz ekspresjonizm. 

Określenie street art zaistniało na dobre w dyskursie w 1985 roku, za spra-

wą publikacji Allana Schwartzmana o tym samym tytułem. Schwartzman zebrał 

w niej dokumentację nowojorskich ulicznych działań artystycznych niebędących 

klasycznym writingiem. Warto zauważyć, że w świecie Zachodu istniał swobod-

ny przepływ ludzi, informacji i idei. Na takich twórców jak właśnie Blek le Rat, 

Jenny Holzer, Dan Witz, Keith Haring czy Jean-Michel Basquiat narodziny writin-

gu wpłynęły bezpośrednio, jako doświadczenie osobiste. Tym, co charakteryzuje 

street art., to różnorodna stylistyka, innowacje techniczne i technologiczne, któ-

re większą wagę przywiązują do tworzenia artystycznych interwencji w miejski 

krajobraz, niż do zaznaczania w nim swojej obecności przez podpis. 

Malarstwo monumentalne może być dziełem street artu, ale ze względu na 

często wielkie rozmiary murale monumentalne przeważnie występują jako za-

mawiane dekoracje, mają cechy komercyjne lub są wynikiem festiwali tworzo-

nych przez artystów, nie tylko ze środowiska streetartowego, 

 

1 Jach, Aleksandra, Street	art	jako	aktywność	społeczna, „Czas kultury”, nr 1/2008 (142), tom XXIV, s. 52.

FOT. 4.1. Praca zespołu Monstfur w Galerii Forty, forty w Forcie Bema. Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.2. Prace pokazujące różnorodność street artu, widoczne są między innymi prace 

NeSpoon, Noriaki czy MissDorys, ul. 11 Listopada (Praga), podwórko klubów Skład Butelek, 

Hydrozagadka i Chmury. Warto odwiedzić to miejsce w ciągu dnia, żeby pooglądać murale 

w świetle słonecznym, i po zmroku, kiedy zapalone są lampiony. Fot. Anna Kowalik



149148

AUTORKA ROZWAŻA ROLĘ SZTUKI w żywej miejskiej tkance jako otwartego 

procesu. Bada, jak dalece zjawiska kultury modelują nasze słownictwo, 

powodują, że sztuka i jej odbicie w definicjach także należy odbierać jako proces. 

Na zakończenie tego rozdziału umieszczony został słownik powstały w ramach 

europejskiego projektu CAPuS – Conservation of Art in Public Spaces2. Glossary 

CAPuS jest próbą zbiorowego, międzynarodowego opracowania definicji 

istniejących w środowisku graffiti i często stosowane przez street art. Autorka 

rozwinęła część terminów, opierając się na wywiadach z kilkudziesięcioma 

artystami. W ich wyniku rozważa niemożliwość ścisłego wyodrębnienia 

terminów graffiti i street art, gdyż są wzajemnie uzupełniające się w wielu 

przypadkach, a sztywna granica między tymi dwoma terminami jest płynna. 

W sztuce publicznej wyróżnia je zdolność tworzenia w przestrzeni i potencjał 

krytyczny. W mniejszym stopniu zagrożone są ekonomiczną instrumentalizacją 

lub przekształceniem się w „efektywne narzędzie akumulacji kapitału osobistej 

widzialności”3 czy autopromocji artysty. Mimo że nieoficjalna sztuka publiczna 

dystansuje się od oficjalnego świata instytucji artystycznych, nie rezygnuje 

z nazywania wykonawców artystami i nie przestaje ich kierować do świata 

artystycznego. Street art i graffiti formułują swoje komunikaty w dużo większym 

stopniu inspirowane z krytykowanej rzeczywistości, z pozycji uwikłania w nią. 

Przyjmują one formułę sieciową, bardziej otwartą i zderegulowaną, opierając 

się na strategii samoorganizacji, w której element indywidualnej ekspresji jest 

integrowany przez aspekt wspólnotowy4.

Każdy autor/artysta/writer inaczej rozumie street art, graffiti, sztukę miejską 

czy ogólnie – sztukę w publicznej przestrzeni. Istnieją jednak tendencje do roz-

różniania terminów. Street art jest często bardziej oparty na obrazach i stara się 

dotrzeć do ogółu odbiorców, podobnie jak graffiti w większości jest nielegalny, 

2  CAPuS – Conservation of Art in Public Spaces; this project has received funding from the European Commission, 
Program Erasmus+ Knowledge Alliances, Project N° 588082-EPP-A-2017-1-IT-EPPKA2-KA.; project coordinator: 
University of Turin, Dr. Dominique Scalarone; Polish partner: Academy of Fine Arts in Warsaw.

3  Krajewski, Marek,	Co	to	jest	sztuka	publiczna?, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1 (2005), s. 58. (57–77)

4  Dillemuth, Stephan, Davies, Anthony, Jakobsen, Jakob, There	is	no	Alternative:	THE	FUTURE	IS	SELF-ORGANISED,	
on-line: www.societyofcontrol.com/library/culture/dillemuth_davies_Jakobsen_future_will_be_selfor- ganised.htm.

4.2. RÓŻNICE MIĘDZY GRAFFITI A STREET ARTEM

FOT. 4.3. Praca autorstwa 

Freak Revolt, ul. 11 Listopada 

(Praga), podwórko klubów 

Skład Butelek, Hydrozagadka 

i Chmury. Prace berlińskiego 

zespołu to nieco brudne, 

szemrane postaci wydające się 

wiecznie nietrzeźwe i zmęczone 

życiem. Fot. Anna Kowalik

http://www.societyofcontrol.com/library/culture/dillemuth_davies_Jakobsen_future_will_be_selfor-ganised.htm
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FOT. 4.4. Praca 
„Kameleon” autorstwa Betz 
współtworzącego grupę 
ETAM Cru, rondo Stanisława 
Sedlaczka (Śródmieście). 
Praca powstała w ramach 
Street Art Doping 2012. Za 
sprawą działań związanych 
z SAD rondo Sedlaczka stało 
się warszawską zewnętrzną 
galerią działań streetartowych. Bardzo podobny motyw, 

postaci w kolorowym sweterku ujeżdżającej zwierzę, Betz 
zrobił również w Łodzi 
przy ulicy Uniwersyteckiej. 
Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.5. Przykład vlepka, ul. Narbutta 

(Stary Mokotów). Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.6. Napis: „Strach/i miłość/
idą ulicą/piękna para/kochanków/
oswojone/nie krzyczą” na murze 
w jednym z podwórek praskich 
(Praga). Fot. Anna Kowalik

anonimowy, choć czasami jest autoryzowany. Graffiti może obejmować zarów-

no historyczne graffiti (np. w Pompejach czy ryty w średniowiecznych kościo-

łach), jak i współczesne graffiti (writing) lub prawie każdą nielegalną działalność 

w miejskiej przestrzeni publicznej polegającą przede wszystkim na pisaniu słów 

lub liter. Miejska sztuka (urban art) to legalna i/lub wewnętrzna odmiana street 

artu i graffiti, a także inne formy, rzeźby, instalacje itp. Sztuka miejska i sztuka 

uliczna są również związane z działaniami performatywnymi i rozwojem miast, 

graffiti – nie. Sztuka publiczna zwykle powstaje z publicznych pieniędzy, zaan-

gażowania społecznego i zwykle podlega określonym procedurom i sankcjom. 

Większość badaczy związanych ze środowiskiem kontrkultury rozumie street art 

i graffiti, ale także sztukę miejską, tak jak to robią (dawni) artyści uliczni lub 

twórcy graffiti. 
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Street art, graffiti i ogólnie miejska sztuka mogą być również terminami opi-

sującymi pewien styl wizualny, co powoduje, że te terminy stają się bardziej 

powszechne i zrozumiałe. Praktycy, którzy nigdy nie pracowali nielegalnie lub 

samodzielnie na ulicach, mogą tworzyć sztukę miejską, czyli sztukę „w stylu” 

graffiti i street artu: bez zaskakującej lokalizacji, bez nielegalności, ale na przy-

kład z użyciem szablonów, puszek w spreju, na małej architekturze, wrakach sa-

mochodów, fragmentach ścian, usuniętych drzwiach, koszach na śmieci itp.

Graffiti stało się oczywistym przykładem tego, jak sztuka i aktywne struktury 

społeczne przecinają się i nie mogą istnieć bez siebie nawzajem. Kultura graffiti, 

bez względu na to, czy opiera się na tradycyjnym pisaniu tagów, czy na różnych 

miejskich stylach malarskich, jest w istocie wzajemnym powiązaniem między 

produkcją, dyfuzją i odbiorem sztuki oraz zaangażowaniem struktur społecz-

nych miasta. Ze względu na powszechne użycie figuracji, czytelności i częstego 

społeczno-politycznego dyskursu, praktyki street artu są składnikami krajobra-

zu miejskiego, które umiejętnie komunikują się zarówno z mieszkańcami, jak 

i z materialną strukturą miasta. Obecnie słowa graffiti i street art często używane 

są wymiennie. Niestety nie do końca poprawnie, chociaż jest to całkowicie zrozu-

miałe ze względu na wspólne korzenie oraz podobieństwo technik i używanych 

materiałów. Patrząc jednak na różne motywacje i miejsce działania twórców, 

przedstawiciele obu nurtów postulują ich wyraźne rozgraniczenie. Niezależnie 

od kontekstu społecznego czy miasta odbiorcy chcą rozmawiać o nielegalnej 

sztuce ulicznej, a taki dialog nie zawsze jest korzystny dla twórców. Niezależnie 

od tego, czy graffiti budzi obrzydzenie, czy jest uwielbiane, tajemnicze, ekscytu-

jące, prowokujące, to konsekwentnie generuje żarliwe debaty, które dowodzą, że 

odgrywa znaczącą rolę w krajobrazie kulturowym i świadomości ludzi.

SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Z NATURY swojej jest oceniana przez 

jej bezpośrednich odbiorców. W styczniu 2021 roku autorka artykułu stworzyła 

ankietę wśród mieszkańców Warszawy, która miała na celu sprawdzenie czy definicje 

związane ze sztuką w przestrzeni publicznej są jasne dla odbiorców. W jednej z części 

ankiety zaprezentowała zdjęcia, które zrobiła w przestrzeni Warszawy, zadając pod 

nimi pytanie: czy uważasz, że jest to graffiti czy street art. Oto efekty:

$3 ANKIETA

GRAFFITI: 
258/327 ~ 78.90% 

STREET ART: 
46/327 ~ 14.07% 

INNE: WANDALIZM 
5/327 ~ 1.53%

GRAFFITI: 

251/327 ~ 68.20% 

STREET ART: 

71/327 ~ 25.99% 

INNE: WANDALIZM 

5/327 ~ 1.53%FOT. 4.8. Fotografia do ankiety. 
Mur w alei Wedla w Warszawie.  
FOT. Anna Kowalik

pojawiło się dużoodpowiedzi „OBA”

FOT. 4.7. Fotografia do ankiety. Mur w alei 

Wedla w Warszawie. Fot. Anna Kowalik
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GRAFFITI: 

286/327 ~ 87.46% 

STREET ART: 

29/327 ~ 8.87% 

INNE: WANDALIZM 

5

FOT. 4.9. Fotografia do ankiety. Mur w alei Wedla 
w Warszawie (Praga Południe). Fot. Anna Kowalik 

FOT. 4.10. Fotografia do ankiety.  

Mur przy ul. 11 Listopada  

(Praga Północ). Fot. Anna Kowalik 

GRAFFITI: 
267/327 ~ 81.65% 

STREET ART: 
27/327 ~ 8.26% 

INNE: WANDALIZM 
9

Reszta to inne pochodne  
wandalizmowi określenia  -  

„bohomazy”, „kibolskie graffiti”,  
„znaczenie terenu”

GRAFFITI: 

42/327 ~12.84% 

STREET ART: 

265/327 ~ 81.65%
FOT. 4.11. Fotografia do ankiety. Skrzynki miejskie 
przy skwerze Kahla (Powiśle). Fot. Anna Kowalik 

jedno i drugie  
lub brak klasyfikacji

WNIOSKI: tam, gdzie nie ma  

napisów, klasyfikacja dzieła jako 

street art zazwyczaj nie sprawia  

problemu. Natomiast w tym przy-

padku coś, co jest określane jako 

street art, nie zostało rozpoznane 

przez mieszkańców.
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GRAFFITI: 
232/327 ~ 70.9% 

STREET ART: 
8/327 ~ 2.4% 

INNE: WANDALIZM 
49/327 ~ 14.9%

GRAFFITI: 
91/327 ~ 27.8% 

STREET ART: 
206/327 ~ 63% 

INNE: WANDALIZM 
9, oba

FOT. 4.12. Fotografia 

do ankiety. Zdjęcie 

wykonane na  

ul. Marszałkowskiej 

(Śródmieście).  

FOT. Anna Kowalik 

FOT. 4.13. Fotografia do ankiety. 
Fragment płotu Uniwersytetu 
Muzycznego (Śródmieście). 
Fot. Anna Kowalik 

WNIOSKI: Jeśli coś nie ma dla ludzi wartości estetycznej, to nie można tego zakwalifikować jako graffiti.

 i inne pochodne odpowiedzi  
(„bohomazy”, „głupota”), pojawiła się 

też odpowiedź „tag”
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GRAFFITI I STREET ART SĄ ogólnie określane jako wszelkie formy sztuki 

niesankcjonowanej, która występuje w przestrzeni publicznej lub prywatnej. 

Zazwyczaj te terminy są używane jako synonimy, ale dzieła należące do każdego 

z nich mają cechy, które reprezentują różnice w stylu, motywacji i celu. Sztuka 

niesankcjonowana jest eksponowana za pośrednictwem różnych mediów. Dzięki 

zdolności do przyjmowania wielu subkultur miejskich i stylów wizualnych 

w praktyce rozproszonej na całym świecie street art zapewnia nową konfigurację 

dialogową, post-supernowoczesną hybrydyczność, która generuje wiele nowych 

rodzajów dzieł i gatunków5. 

Graffiti, street art i rola ścian w wypowiedzi nigdy nie mogą być starannie zde-

finiowane. Ludzie na całym świecie malują w miejscach publicznych z różnych 

powodów, szukając różnych rzeczy. Niektórzy pragną zmian, niektórzy chcą po 

prostu tworzyć, inni szukają wyzwań, a inni kierują się chęcią niszczenia6.

Funkcje napisów w przestrzeni miejskiej ulegają modyfikacjom pod wpływem 

zmian, jakie przynoszą coraz to nowsze trendy w sztuce, przemiany polityczne 

czy światopoglądowe. Zależne są również od formy i rodzaju, jaki rozpatrujemy7.

Poza dokładnością, finezją i rozwojem charakterystycznego dla siebie stylu liter-

nictwa i zdobienia celem grafficiarzy było swojego rodzaju zawłaszczanie przestrze-

ni miejskiej, niekiedy umieszczanie swoich imion czy nazw grup w jak największej 

i najlepiej widocznej liczbie miejsc. Z oczywistych przyczyn rywalizacja ta często 

wiązała się z łamaniem przez writerów prawa. Z czasem wykształcił się podział na 

grupy działające zgodnie z prawem, a także na tzw. hardcorowców, nierespektu-

jących prawa oraz cudzej własności. Podczas gdy malarze działający na „zalegali-

zowanych” powierzchniach skupiali się na zagadnieniach technicznych, rozwoju 

warsztatu malarskiego i doskonaleniu formy przedstawień, celem hardcorowców 

był swojego rodzaju podbój przestrzeni miejskiej. Już sama obecność ich twórczo-

ści w nieprzystosowanych do tego przestrzeniach publicznych miała dawać wyraz 

kontestacji mieszczańskich norm społecznych opartych na prawie i porządku. 

5  Biskupski, Łukasz,	Graffiti	i	Street	art:	na	pograniczu	sztuki	publicznej	i	ruchu	alternatywnego, „Przegląd Kulturoznawczy”, 
nr 1/2008, s. 167.

6  Robson, Johnathan Paul,	Burząc	mury	graffiti	–	analiza	relacji	Shaka–Cabaio [w:] Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, 
Burząc	mury	graffiti:	korespondencje	street-artystów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki, Szczecin 2014, s. 32.

7  Biskupski, Łukasz,	Graffiti	i	Street	art:	na	pograniczu	sztuki	publicznej	i	ruchu	alternatywnego, „Przegląd Kulturoznawczy” 
nr 1/2008, s. 168 (164–179).

FOT. 4.14. Mur Toru 
Wyścigów Konnych na 
Służewcu. Fot. Anna Kowalik

SŁOWO WANDALIZM POWSTAŁO W 1794 roku przez Henri Grégoire’a. 

Odnosi się obecnie w świadomości publicznej do celowego niszczenia 

mienia publicznego. Akty wandalizmu są często spowodowane przyczynami 

politycznymi, przekonaniami religijnymi, motywacją psychologiczną lub 

brakiem świadomości społecznej. Zarządzający dziedzictwem kulturowym 

muszą zająć się wizualnie uciążliwymi efektami za każdym razem, gdy takie akty 

mają miejsce. Bez względu na przyczynę sam czyn prowadzi do uszkodzenia 

mienia. Środki aktu mogą być różne, natomiast skutki zarówno strukturalnie, 

jak i estetycznie niszczące. Środki mogą być celowe: atak nożem, atak kwasem, 

nakładanie farby w spreju, atak młotkiem, rzucanie farby i graffiti na muralach, 

rzeźbach czy pomnikach. Ale też bez namysłu: guma do żucia przyklejona do 

oczu postaci (rzeźby), wydrapanie nazwiska, taga lub tekstu na kamiennym 

budynku, „przypadkowe” ślady długopisu8.

8  Beerkens, Lydia, Seymour, Kate, “Presentation”, CeROArt [online], HS, 2018.

4.3. GRANICE WANDALIZMU I JEGO RÓŻNE ASPEKTY
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Sztuka, która wchodzi do sfery publicznej (autorka ma na myśli sztukę legal-

ną), może zostać odebrana jako prowokacja lub przemocowa. Artysta musi się 

w tej sytuacji liczyć z często spotykaną „odpowiedzią” publiczności polegającą 

na przykład na aktach zniszczenia nazywanych wandalizmem. Zjawisko to ma 

miejsce, gdy dzieło sztuki:

1. jest samo aktem przemocy na odbiorcach lub celem przemocy (akty wan-

dalizmu, celowego zniszczenia); 

2. używane jest jako oręż przemocy (w służbie ideologii lub środek do przy-

musowej reorganizacji przestrzeni publicznej); 

3. reprezentuje przemoc (realistyczna imitacja aktu represji albo pomnik 

jako dokument minionej przemocy)11.

Co to oznacza dla sztuki? Przede wszystkim paradoksalną zbieżność praktyk 

artystycznych i dyskursu populistycznego. Zgodnie z ujęciem agonistycznym 

sztuka krytyczna to taka, która wznieca niezgodę, wydobywając na światło dzien-

ne to, co dominujący konsens próbuje zaciemnić i zatrzeć. Chodzi o oddanie gło-

su wszystkim uciszanym w ramach istniejącej hegemonii, wydobycie wielości 

11  Mitchell, W.J.T., The Violence of Public Art. Do the Right Thing, „Critical Inquiry” 1990, nr 16, s. 889.

FOT. 4.15. Praca autorstwa S.C. Szyman, 

pod wiaduktem mostu kolejowego 

(Powiśle). Fot. Anna Kowalik

Graffiti może być postrzegane jako wandalizm, brzydota lub dowód załamania 

czy protestu społecznego. Uważa się to za element „Teorii rozbitych okien”9 – 

idei, że nawet niewielkie oznaki nieporządku w społeczności prowadzą do więk-

szej ilości nieporządku, który ostatecznie przeradza się w wojnę między społecz-

nościami/grupami lub załamanie prawa i porządku. Rzeczywistość z pewnością 

jest gdzieś pomiędzy. Ludzie, którzy tworzą graffiti, postrzegają siebie jako ar-

tystów wypowiadających się na publicznym płótnie. A gramatyka graffiti, jego 

media i techniki, są teraz podstawą najbardziej pomysłowej, pięknej i przejmu-

jącej sztuki ulicznej, a wszystko to za pozwoleniem właścicieli nieruchomości 

i społeczności10.

9  Coles, Catherine, Kelling, George L., Fixing	Broken	Windows:	Restoring	Order	and	Reducing	Crime	in	Our	Communitie, 
Publ. Free Press, 1998.

10  https://www.vans.eu/bouncingoffthewalls/art/is-graffiti-art-or-vandalism.html

FOT. 4.16. Samochód znajdujący się przy  
ul. Widok (Śródmieście). Fot. Anna Kowalik
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praktyk i doświadczeń, które stanowią tkankę danego społeczeństwa wraz z kon-

fliktami, jakie za sobą pociągają. Zatem nie tylko nie przeciwstawia się sztuce 

i polityce, ale wręcz podkreśla wiarę w polityczną rolę praktyk artystycznych12.

Ze społecznego punktu widzenia graffiti często postrzegane było (i jest nadal) 

jako akt wandalizmu. Pomalowane budynki, zdewastowane przystanki, poma-

zane środki komunikacji miejskiej odbierane są jako miejsca o zaniżonym po-

ziomie bezpieczeństwa, obnażając nieskuteczność działań instytucji pilnujących 

porządku publicznego. 

W ramach dalszych badań autorka artykułu w drugiej części ankiety zaprezen-

towała zdjęcia, które zrobiła w przestrzeni Warszawy, zadając pod nimi pytanie: 

czy uważasz, że jest to sztuka czy wandalizm. Oto efekty:

12  Franczak Karol, Demokratyczny	potencjał	sztuki	publicznej	w	przestrzeni	miejskiej [w:] M. Nowak, P. Pluciński (red.), 
O	miejskiej	sferze	publicznej.	Obywatelskość	i	konflikty	o	przestrzeń, korporacja ha!art, Kraków 2011, s. 275–276.

FOT. 4.17. Praca „Hunting” autorstwa Sepe, rondo Stanisława Sedlaczka (Śródmieście). 

Praca powstała w ramach Street Art Doping 2012. Charakterystyczne dla tego artysty 

jest specyficzne podejście do ludzkiego ciała najprawdopodobniej zaczerpnięte 

z obrazów Zdzisława Beksińskiego i Andrzeja Dudy-Gracza. Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.18. Praca „kamień i co” autorstwa Wiktora Malinowskiego z 2009 roku, ul. 
Waliców 14 (Wola), ściana zrujnowanej przedwojennej kamienicy. Gra słowna z jednej 
strony pyta o jej wojenną historię i znaczenie, z drugiej zaś domaga się pamięci. 
Rafał Betlejewski wykonał w 2020 roku napis: „Tęsknię za Tobą Żydzie!” w ramach 
akcji społecznej prożydowskiej. Obecnie napis nie istnieje. Fot. Anna Kowalik
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 Fot. 4.20. Fotografia do ankiety. Zdjęcie wykonane na terenie 
Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”. Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.21. Fotografia do ankiety. Rondo Stanisława Sedlaczka 

(Śródmieście). Mural z Pałacem Kultury i Nauki opanowywanym 

przez szopa pracza i dziecko astronautę autorstwa Leon. 

Symbol Legii Warszawa nie został umieszczony przez autora, 

domalowano go później bez jego wiedzy. Praca powstała 

w ramach Street Art Doping w 2009 roku. Fot. Anna Kowalik

SZTUKA: 310/327

WANDALIZM: 17/327

SZTUKA: 299/327

WANDALIZM: 9/327
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Graffiti i street art budzą skrajne emocje, od pełnej aprobaty po ostry sprzeciw. Są 

uważane za akty wandalizmu albo za dzieła sztuki o ważnym przekazie społecz-

nym. Duży wpływ na moralną ocenę ma sytuacja, w jakiej napisy albo obrazy zo-

stały wykonane. W czasie okupacji niemieckiej czy stanu wojennego umieszcza-

nie haseł patriotycznych, wolnościowych i demokratycznych było aktem odwagi 

i mogło się spotkać z daleko idącymi konsekwencjami. Współcześnie podejście do 

ulicznych napisów i obrazów zmienia się, a one same ewoluują w kierunku więk-

szej estetyki. Coraz częściej są akceptowanymi przez ogół odbiorców.

W grę wchodzi praktyka graffiti i niejasności legislacyjne. Graffiti i street art 

mają swoje definicje i interpretacje, ale mają coś wspólnego z czynami bezpraw-

SZTUKA: 227/327

WANDALIZM: 16/327

w tym obie odpowiedzi: 2/327FOT. 4.22. Fotografia do ankiety. 
Rondo Stanisława Sedlaczka 
(Śródmieście). Fot. Anna Kowalik

Inne częste odpowiedzi: 
estetyzacja, wyraz artystyczny, 
inna twórczość

nymi, jeśli chodzi o czynność artystyczną wykonywaną na powierzchniach bez 

zgody właściciela nieruchomości, czy to publicznej, czy prywatnej. Obecnie je-

steśmy świadkami radykalizacji praktyk z dwóch punktów widzenia: legalności 

i wandalizmu. Charakter tych aktów wyjaśnia, dlaczego niektórzy artyści (nie 

tylko ze sceny graffiti) mieli swoją karierę uwydatnioną aresztowaniami, karami, 

a czasem procesami, podczas gdy ich prace podlegają prawom autorskim (!).

Graffiti występuje w wielu społeczeństwach o różnych kontekstach kulturo-

wych i stało się świadkiem i etnograficznym źródłem informacji o rozwoju sztuki 

miejskiej. Sposoby wypowiedzi związane są głównie z widocznością, rozgłosem, 

wyborem miejsca, transgresją i często są środkiem do reagowania i protesto-

w tym obie odpowiedzi: 2/327

Inne odpowiedzi: drzwi są stare, 

zniszczone i brzydkie, więc jest 

w porządku, bardziej kolorowe.

FOT. 4.23. Fotografia do 

ankiety. Drzwi, ul. 11 Listopada 

(Praga), podwórko klubów 

Skład Butelek, Hydrozagadka 

i Chmury. Fot. Anna Kowalik

SZTUKA: 55/327

WANDALIZM: 239/327



169168

wania, pozostając anonimowym, poprzez nielegalne wprowadzanie przekazów 

w przestrzeń publiczną. Współczesne graffiti jest również opisywane poprzez 

kontrowersyjne kwestie pomiędzy formami społecznymi, stylistycznymi i este-

tycznymi oraz aspektami wandalizmu. W obliczu wielkiej światowej produkcji 

założenie, że graffiti jest pozytywną formą sztuki miejskiej, rodzi paradoksalne 

pytania dotyczące efemeryczności i „wizualnego zanieczyszczenia” przy rosną-

cym zapotrzebowaniu na sztukę. Jednak często jest postrzegany jako nielegalna 

produkcja i aktywa wandalizmu. Na przykład usuwanie graffiti lub ograniczenie 

praktyki graffiti w przestrzeni publicznej było kontrowersyjnym zagadnieniem 

dla artystów i autorytetów. Powstaje zatem pytanie: jak estetyczne i obrazowe 

aspekty tych aktów stworzenia można uznać za akty wandalizmu? A może nie są 

one wandalizmem, a jedynie działaniem bezprawnym?

FOT. 4.24. Fotografia do ankiety. Praca 3Fala, podwórko, ul. Inżynierska 3 (Praga Północ). Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.25. Fotografia do ankiety. Praca NeSpoon 

na bramie Galerii Domu Artysty Plastyka,  

ul. Mazowiecka 11a (Śródmieście). 

Fot. Anna Kowalik 

„Graffiti	 to	w	100%	sztuka,	 jest	 symbolem	buntu	i	prezentuje	 fantastyczną	nową	

formę	 twórczości,	 ale	 to,	 co	 czyni	 ją	 sztuką,	 to	 indywidualna	opinia.	Wierzę,	 że	

naprawdę	wszystko	jest	sztuką,	jeśli	ma	dla	ciebie	znaczenie.	Graffiti	może	należeć	

do	kategorii	wandalizmu	lub	zbezczeszczenia,	jeśli	jest	to	przypadkowa	etykieta	na	

dowolnej	starej	ścianie,	która	nie	ma	żadnego	znaczenia”	–	przyznaje Dan Pearce 

w artykule napisanym dla Vans.

Głównym wnioskiem artystów i naukowców jest to, że ważne jest, aby zachować 

graffiti i street art jako wiarygodne, cenne formy wyrazu. Kwestia wandalizmu 

zawsze pojawia się podczas dyskusji o graffiti, ale w rzeczywistości rzadko zdarza 

się zobaczyć graffiti, które nie wnosi czegoś do otoczenia. Dla artystów ulicznych, 

którzy wspinają się na szczyt poplamionej farbą drabiny, chodzi o świadomość 

społeczną, komentarz, krytykę, humor, talent i zamyślenie.

WANDALIZM: 81/327

w tym obie odpowiedzi: 2/327

WANDALIZM: 49/327

w tym obie odpowiedzi: 2/327

SZTUKA: 156/327

SZTUKA: 249/327

Inne odpowiedzi: manifest  

różnego rodzaju.

Inne odpowiedzi: estetyzacja 

(4), brak klasyfikacji  

i inne odpowiedzi (27)



171170

WRITING – MIMO DOŚĆ sztywnych zasad stylowych – zmieniał się wraz 

z ewolucją narzędzi. Już w pierwszych latach rozwoju tej sztuki twórcy 

eksperymentowali z końcówkami do aerozoli i przerabiali je we własnym zakresie, 

aby różnicować grubość linii. Podobnie działo się w Polsce w latach 90. XX w. 

Dziś funkcjonuje już cały przemysł obsługujący writing, specjalistyczne sklepy 

podsuwają zaś ulicznym twórcom setki rozwiązań. To farby w całej palecie barw, 

o zróżnicowanym ciśnieniu pojemnika i różnych właściwościach kryjących, 

albumy i czasopisma ułatwiające czerpanie inspiracji z bogactwa dorobku 

światowego writingu. Wszystko to pozwala writerowi zrealizować własną wizję 

z nieosiągalną niegdyś precyzją.

4.4. ROZMAITOŚĆ TECHNIK

WANDALIZM: 54/327

w tym obie odpowiedzi: 3/327

Inne odpowiedzi:  
estetyzacja / dekoracja

SZTUKA: 241/327

FOT. 4.26. Fotografia do ankiety. Praca MissDorys w jednym 

z podwórek praskich (Praga Północ). Fot. Anna Kowalik 

FOT. 4.27. Praca autorstwa 
3Fala, podwórko, ul. Inżynierska 
3 (Praga Północ). Moc kontra 
siła – inspiracją była pokojowa 
demonstracja Strajku Kobiet 
zaatakowana przez osoby 
nieumundurowane z policji, 
które użyły gazu i pałek 
teleskopowych. Fot. Anna Kowalik
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Wielu artystów sztuki ulicznej uważa zniszczenie ich dzieł za część procesu two-

rzenia: dla	momentu,	dla	doświadczenia,	dla	wolności13. Uważają, że dzieła sztuki 

mają swoją ograniczoną żywotność. Sztuka ma się rozwijać w stylu pisania graf-

fiti. Nowe narzędzia elektroniczne oferują nowe możliwości, ale najważniejsze 

innowacje przychodzą od writerów malujących na nowych podłożach i przy uży-

ciu nowych technik. Na ich pracy ciąży odpowiedzialność za przyszłą historię 

ewolucji graffiti. Niektórzy writerzy już pracują w świecie elektronicznym, za po-

średnictwem kodów QR, choć dla tradycyjnego writera malowanie poza fizyczną 

sferą publiczną nie jest już graffiti, lecz przybiera inną formę: staje się obrazem, 

który został wykonany w sposób estetyczny i nic więcej. Korzystanie z innych na-

rzędzi, takich jak aerograf, również oddala te dzieła od zwykłej charakterystyki 

13  Org. „for the moment, for the experience, for the freedom” za: Rafael Schacter, An Ethnography of Iconoclash: An 
Investigation	into	the	Production,	Consumption,	and	Destruction	of	Street-Art	in	London, “Journal of Material Culture”, nr 
13, s. 42.

FOT. 4.28. Praca autorstwa Pawła Czarneckiego w ramach projektu „Do rany przyłóż” (2015), 

ul. Mazowiecka 11a (Śródmieście). Plaster znajduje się na dawnej bramie wjazdowej budynku 

Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za którą w latach 60. XX wieku zbudowano Dom Artysty 

Plastyka. Na bramie widoczne są ślady ostrzału z czasów II wojny światowej. Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.29. Ceramiczna mozaika autorstwa InkoGnito na starej 
kamienicy przy ulicy Targowej 68 (Praga Północ). Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.30. Ceramiczna mozaika autorstwa InkoGnito na 

terenie kina Iluzjon (Stary Mokotów). Fot. Anna Kowalik
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graffiti i przybliża do sztuki konwencjonalnej i tradycyjnie akceptowanej14.Nie 

jest ryzykownym stwierdzenie, że kluczem dla street artu jest miejsce jego po-

wstawania. Bez względu na to, czy i jakie porusza problemy, na jakich skupia się 

tematach, jakimi środkami operuje, zawsze u swojego źródła ma dialog z wybra-

ną przez siebie przestrzenią. To jest miasto pojmowane z perspektywy artysty, 

nie tylko jako zbiór możliwych do zamalowania płaszczyzn i planów, ale również 

jako żywy, dynamiczny organizm, układ zmiennych sił, platforma ekspresji spo-

łecznych i indywidualnych.

W przeciwieństwie do graffiti, street art korzysta także z bardziej „formalnych” 

technik artystycznych, między innymi malarstwa i technik graficznych, aby two-

rzyć kompozycje figuralne, od realistycznych portretów po postacie typowo ry-

sunkowe. Kiedy grafficiarze wszędzie zaznaczają swoją obecność, przynależność 

do subkultury czy konkretnej grupy, artyści post-graffiti są bardziej eklektyczni 

w wyborze metod przekazywania wiadomości przez sztukę. Puszka z farbą czy 

sprej nadal są kluczowymi mediami nielegalnych działań artystycznych. Używa-

ne są także farby olejne i akrylowe, pastele, węgiel, naklejki, plakaty, szablony, 

mozaiki, a nawet nowoczesne technologie opierające się na działaniu świateł 

i projektorów. 

Próby wyjścia ze sztywnych ram kanonu, eksperymenty zarówno na polu 

formalnym, jak i warsztatowym doprowadziły ostatecznie do negacji praktyk 

graffiti jako jedynie miejskiej typografii. Prace w przestrzeni miejskiej powsta-

jące w wyniku owych eksperymentów zaczęły wykraczać poza ogólnie przyjętą 

formułę klasycznego graffiti. Trudno jednoznacznie określić, czy pojęcie „stre-

et art” wyewoluowało bezpośrednio z graffiti, czy też rozwijało się równolegle. 

W przeprowadzanych przeze mnie wywiadach z czołowymi aktywistami polskiej 

sceny graffiti/street artu znaleźć można wiele zaprzeczeń oraz różnych, wyklu-

czających się wzajemnie opinii na ten temat. Pewne jest natomiast, iż termin 

„graffiti” zaczął być zbyt wąski, niewystarczający do określenia nowo powstałych 

działań miejskiej partyzantki wizualnej.

Murale to wielkoformatowe malowidła pokrywające najczęściej całą po-

wierzchnię ściany, o charakterze dekoracyjnym lub reklamowym. Najczęściej są 

14  Alcaraz Velasco, Federico Israel, Prawo,	zbrodnia	i	graffiti	Gdzie	nie	ma	wolności,	będzie	graffiti [w:] Aleksandra 
Łukaszewicz Alcaraz,	Burząc	mury	graffiti:	korespondencje	street-artystów (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki, 
Szczecin 2014, s. 19.

FOT. 4.31. Ptaszki w maskach 

gazowych, autor nieznany. Kładka 

nad ul. Tamka (Śródmieście). 

Praca powstała podczas pandemii. 

Została w tym samym dniu 

ukradziona. Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.32. Praca na chodniku przy 
Filtrach Wola. Fot. Anna Kowalik
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zamawiane, a spektrum materiałów używanych do tworzenia murali jest ogrom-

ne. Wykorzystywane są między innymi farby w spreju, farby akrylowe i krzemia-

nowe, a nawet olejne, różnego rodzaju mazaki, markery i tusze. 

Zrealizowane dzieło żyje w symbiozie z budynkiem, na którym został 

namalowany. Miejsce lub architektura, na której malowany jest mural, zamiast być 

wybierane przypadkowo, spełnia określone wymagania dotyczące widoczności, 

dostępności i niebezpieczeństwa wykonania. Każda z tych cech wpływa na to, 

w jaki sposób dzieło zostanie odebrane zarówno przez środowisko artystów, 

jak i przez szerszą publiczność mieszkańców czy użytkowników przestrzeni. 

To właśnie zmienne geograficzne i czasowe nadają technikom specyficzne 

i niepowtarzalne znaczenie lub obecność mniej lub bardziej głośnego przesłania 

politycznego. 

FOT. 4.33. Mural „Warsaw Fight Club” autorstwa Conora Harringtona 

powstał w 2015 roku w ramach festiwalu Street Art Doping 2015 oraz mural 

„Moonlight Wolf” autorstwa Mariusza Warasa (M-City), który powstał 

w listopadzie 2020 roku w ramach festiwalu Street Art Doping 2020. Murale 

znajdują się przy ul. Środkowej 17 (Praga Północ). Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.34. Mural autorstwa Loesje przy ul. Stalowej. Fot. Anna Kowalik
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SZEROKIE IMPLIKACJE TERMINÓW SZTUKI w przestrzeni publicznej 

pozwalają na podsumowanie bardzo różnych wyników, stylów, mediów 

i technik, od nielegalnego pisania graffiti po interwencje performatywne 

czy partycypacyjne. Nie będziemy nieprecyzyjni, opisując formę miejskiej 

kreatywności, gdyż nie musimy ograniczać ich definicjami. Terminy „graffiti” 

i „street art” są z jednej strony użyteczne dla podkreślenia ich krytycznego 

potencjału, z drugiej strony mogą być wykluczające, jeśli artystyczna lub tylko 

twórcza ekspresja nie pasuje do ich charakterystyki. Jeśli użyjemy terminu „sztuka 

miejska” w najszerszym sensie jako modelu, to możliwe jest przezwyciężenie 

opozycji między sztuką a wandalizmem, sztuką i niesztuką, sztuka wysoką i niską 

lub sztuką i reklamą. Celem jest nie przeoczenie tych dyskusji, ale uznanie ich za 

część samego zjawiska. 

Sztuka ulicy i graffiti są artystycznymi wyrazami nowej sztuki XX wieku – 

dwiema różnymi wizjami wykorzystania przestrzeni publicznej z jedną wspólną 

rzeczywistością: ich lokalizacją na ulicach. Obie są również zdefiniowane przez 

tę samą maksymę twórców, która wynika z wielu wywiadów z artystami: myśl, 

twórz, działaj i zapomnij. Takie podejście zapewnia dziełom efemeryczną natu-

rę. Głównym tego powodem jest to, że większość z nich nie należy do nikogo; 

ponadto nikt nie jest odpowiedzialny za ich dalsze istnienie w dłuższej perspek-

tywie. Jednak niektóre z tych prac nie tylko przetrwają, ale staną się znane i prze-

staną być anonimowe, co oznacza znaczną zmianę ich uznania, zamieniając je 

w dobro kultury. W rzeczywistości sami artyści powinni wziąć pod uwagę, że ich 

dzieła mogą ostatecznie przestać być efemeryczne i będą zachowane.

Badanie i interpretacja współczesnego graffiti nie mogą być prowadzone w ra-

mach zamkniętej perspektywy analiz artystycznych, ale przeciwnie – należy 

mieć na uwadze nowe, wyraziste punkty widzenia wynikające z jego ekspresyj-

nego charakteru. Świat graffiti stale komunikuje się w sposób otwarty z innymi 

różnorodnymi przejawami i formami wyrazu kulturowego, a także wyraźnie re-

aguje na wrogie środowisko społeczne, nie prowadząc stałej wojny z normami 

instytucjonalizacji sztuki, ale używając swojego medium jako narzędzia do zro-

zumienia nowych i zmieniających się warunków, w których powstają i rozwijają 

ekspresywne współczesne procesy twórcze.

FOT. 4.35. Mural autorstwa Dariusza Paczkowskiego, ul. 11 
Listopada (Praga), podwórko klubów Skład Butelek, Hydrozagadka 
i Chmury. Flagi były wielokrotnie zmieniane bez wiedzy autora. 
Zdjęcie wykonane w styczniu 2021 roku. Fot. Anna Kowalik 

4.5. KONKLUZJA
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Rosnąca liczba publikacji w ciągu ostatniej dekady wskazuje, że społeczności 

spoza tradycyjnych repozytoriów uznają potrzebę udokumentowania tej 

nieuchwytnej, ale uniwersalnej formy sztuki miejskiej. Konserwatorzy i kurato-

rzy muszą rozpoznać potrzebę ochrony artefaktów i zapisów związanych z tym 

ruchem oraz rozwijania świadomości swojej historii i dziedzictwa zarówno ma-

terialnego, jak i niematerialnego czy cyfrowego.

Ambicją środowisk zajmujących się ochroną dziedzictwa sztuk wizualnych 

jest zmierzenie się z twórczą ekspresją XX/XXI wieku. Również z tego powodu 

podejście interdyscyplinarne jest tak ważne, że oferuje różną perspektywę miej-

skich praktyk tworzonych przez wielu zarówno profesjonalnych, jak i anonimo-

wych autorów wykorzystujących różnorodne media.

4.6. ANEKS. SŁOWNIK 15

ABSTRACT STYLE – styl abstrakcyjny nie obejmuje liter; związany jest z umiejętn-

ościami malarskimi i harmonią, które artysta demonstruje w dziele. Cel jest 

podobny do malarstwa abstrakcyjnego – stworzenie harmonijnego dzieła 

o określonej dynamice i równowadze przy użyciu podstawowych elementów 

artystycznych, takich jak linia, kształt, geometria, kolor i kompozycja. 

ADBUSTING lub SUBVERTISING – praktyka polegająca na zmienianiu i dokonywa-

niu satyrycznych interwencji w reklamach publicznych, korporacyjnych lub 

politycznych. Charakteryzuje się humorem, satyrą i często ostrą krytyką 

pewnych problemów społecznych, najczęściej konsumpcjonizmu. Przerabia-

nie reklam to forma zaangażowanej społecznie krytyki, w której mass mediów 

używa się do sprzedawania idei zamiast produktów. Subvertising polega na 

ingerencji w pierwotną semantykę, zakłócenie i podważenie pierwotnego pr-

zekazu reklamy. Taka reinterpretacja zachowuje i wykorzystuje jej pierwotny 

kształt i wygląd, jednak dodaje nową treść, przedstawienie czy napis, a co za 

15  Słownik z terminami graffiti powstał w ramach projektu CAPuS – Conservation of Art in Public Spaces. Była 
to odpowiedź na czasami błędne używanie odpowiedniej terminologii przez badaczy. Zespół Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie jako partner projektu był odpowiedzialny za wersję polską. W artykule został ujęty 
pełen zakres słownictwa używany przez writerów na całym świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. 
Język ten częściowo przeszedł na street art i jest używany przez niektórych artystów do dzisiaj. Podczas 
tłumaczeń i w wyniku wywiadów z artystami autorka artykułu uzupełniła braki w terminach.

FOT. 4.36. Na 

górze zabezpieczony 

powojenny napis 

z akcji rozminowania. 

Poniżej praca autorstwa 

SC Szyman związana 

z COVID-19, ul. Narbutta 

(Stary Mokotów). 

Fot. Anna Kowalik
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tym idzie daje w efekcie nową, niezamierzoną wymowę, często sprzeczną 

z oryginalną.

ALL-CITY – dobycie tej etykiety oznacza zostanie znanym pisarzem graffiti w całym 

mieście. Termin pochodzi z Nowego Jorku i oznaczał bycie znanym we wszy-

stkich pięciu dzielnicach, podczas gdy ta „sława” była rozpowszechniana przez 

metro.

ANAMORPHOSIS/3D STYLE – efekt dający odbiorcy trójwymiarową iluzję; opiera 

się na napisach graffiti. Anamorfozy polegają na zniekształcaniu proporcji 

i perspektywy malowanego obiektu tak, żeby był czytelny tylko podczas ogląd-

ania pod określonym kątem. Pojawiły się już w malarstwie renesansu i były 

dowodem na sprawność techniczną artysty. Od jakiegoś czasu eksploatowane 

są w street arcie do tworzenia trójwymiarowych iluzji malowanych na cho-

dnikach i ścianach. Pierwszym artystą, który zaczął upiększać litery w ten 

sposób, jest Phase 2. W kulturze graffiti 3D odnosi się do writingu, ale istnieje 

inna wersja sztuki 3D wykonana na chodniku zwana chalk art. Sztuka ta i graf-

fiti 3D są bardzo różne, zarówno pod względem koncepcji, jak i estetyki. Nie 

występują one razem.

ANGEL – słynny i szanowany artysta graffiti, który już nie żyje. Wielbiciele i wyz-

nawcy wykonywali w hołdzie portrety „aniołów” lub oznaczali ich imiona 

unoszącymi się aureolami nad nimi, dodając daty ich narodzin i śmierci.

ANTI-STYLE/UGLY STYLE – znany również jako „styl getta” lub „styl ignorancji”. Ce-

lowo zabawkowy lub pozornie niewykwalifikowany styl pisania i malowania. 

Wywodzi się z kultury graffiti lat 70. w Nowym Jorku, ale zyskała popularność 

w latach 80. i wczesnych 90. w San Francisco. Anty-styl nie podlega żadnym 

zasadom i jest wysoce zindywidualizowany, ale często wizualnie niewygodny. 

Przykłady tego typu malarstwa możemy zobaczyć w San Francisco, Nowym 

Jorku, Paryżu, Berlinie i innych większych miastach Europy.

BACK TO BACK/END TO END (B2B/E2E) – ogromny kawałek graffiti, który pokrywa 

ścianę od jednego końca do drugiego, podobny do fragmentów znalezionych 

po zachodniej stronie Muru Berlińskiego. W pociągu metra odnosi się do frag-

mentu, który obejmuje cały pociąg od końca do końca. Skrót – B2B lub E2E. 

Zwykle malowane pod szybami samochodu, czasami nazywane są oknami.

BACKJUMP – rzut lub kawałek panelu, który jest wykonywany szybko, często na 

chwilowo zaparkowanym pociągu lub autobusie.

BACKLINE (FINELINE) – linia pomiędzy konturem i tłem.

BATTLE – bitwa, konkurencja między grupami lub writerami, kto zrobi więcej 

i lepszych wrzutów w ustalonym czasie, lub między dwoma writerami w czasie 

kilku godzin na ścianie/pociągu, który z nich namaluje lepszy obraz. Oceniają 

postronni writerzy zaakceptowani przez obu „battlujących”. Battle jest formą 

rozstrzygnięcia sporów między writerami.

BITE – aby ukraść czyjąś grafikę, pomysły, nazwiska, tagi, style liter lub paletę. Częs-

to termin związany z „toy”.

BLACK BOOK – szkicownik artysty graffiti, cenna rzecz. Zwykle jest wypełniony 

szkicami nowych utworów lub tagami innych autorów, zawierający całość 

prac artysty. Dokument nielegalnych prac, czarna księga jest starannie ukryta 

przed władzami, więc nie staje się dowodem przeciwko jej autorowi).

BLOCKBUSTER STYLE lub STRAIGHT LETTERS – cechą charakterystyczną są duże, 

kwadratowe i proste w formie litery. Ten styl jest bardziej czytelny w porówn-

aniu z resztą stylów graffiti. Napisy są zazwyczaj malowane w dwóch kolorach, 

często w kombinacji zwykłej czerni, bieli i srebra. Blockbuster są używane do 

wykonywania fragmentów innych prac lub do łatwiejszego i szybszego zama-

lowywania wagonów pociągów.

BOMBING  – malowanie na wielu różnych ścianach w obrębie jednego obszaru mia-

sta lub na wagonach pociągów w bardzo krótkim czasie. Writerzy są zmuszani 

do zastosowania dużo prostszych stylów, tagów lub throw-ups ze względu na 

szybkość, która jest najważniejszym czynnikiem.

BRANDALISM (z ang. brand – marka i vandalism) – artyści, zamiast przerabiać za-

stane reklamy, na billboardach zamieszczają autorskie prace, a plakaty w po-

dświetlanych panelach reklamowych (citylights) zastępują własnymi.

BUBBLE – nieco przestarzały styl graffiti z prostymi, zaokrąglonymi literami 

w kształcie bańki, ogólnie łatwy do odczytania. Throw-ups są często malowane 

w tym stylu, ponieważ można je łatwo i szybko wykonać. Charakteryzujący się 

obłością oraz czytelnością liter, wzbogacony jednak o różnego rodzaju ozdob-

niki, obwiednie i ornamenty

BUFF – by usunąć, pomaluj na jeden matowy kolor lub w inny sposób usuń graffiti, 

często za pomocą chemikaliów i pistoletów ciśnieniowych z piaskiem lub wodą.

BURN – zrobienie czegoś lepszego niż rywalizujący artysta albo donoszenie na kogoś 

(celowo lub przypadkowo).
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BURNER PIECE – skomplikowana praca, która wymaga dużo czasu i wysiłku, dekla-

racja stylu, często legalna.

CALLIGRAFFITI – forma sztuki łącząca kaligrafię, typografię i graffiti. Styl ten można 

zaklasyfikować jako abstrakcyjny ekspresjonizm lub abstrakcyjny wandalizm. 

Jest to świadomość przekształcenia słowa lub grupy słów w kompozycję wizual-

ną. Jest to doświadczenie estetyczne, prowokacja łącząca tradycję i precyzję 

z nowoczesnym nieokiełznanym wyrażaniem. Częścią odróżniającą calligraf-

fiti od kaligrafii jest brak reguł. Calligraffiti charakteryzuje się różnorodnością 

mediów, metod i instrumentów. Każdy indywidualny artysta używa, a czasem 

projektuje własne narzędzia.

CANNON – puszka spreju. Termin, który prawdopodobnie pochodzi z Brooklynu 

w Nowym Jorku.

CAP/TIPS – dysza do puszki z farbą w spreju. Aby uzyskać różne efekty lub style, od 

thins, rustos, po fatcap, stosuje się różne rodzaje nakrętek aerozolowych.

CARTOON – popularna kreskówka lub postacie często zapożyczone z komiksów, 

popkultury lub telewizji. Writerzy, którzy specjalizują się w kreskówkach, 

często wymyślają własne postacie i obrazy. Kompozycje cartoon graffiti stwor-

zone ze stylizowanych liter, mają zabarwienie humorystyczne (fot. 4.37).

FOT. 4.37. Przykład autorskiego cartoon. Mur Toru 
Wyścigów Konnych na Służewcu. Fot. Anna Kowalik

CELLOGRAFF (cellofane graffiti) – powstaje na folii rozciągniętej między dwiema 

podporami, np. słupami czy drzewami. Pozwala to tworzyć w pozamiejskich 

krajobrazach.

CHALLENGE (INSIDES) – graffiti wyzwań, ma na celu zaznaczenie, że ktoś tam „był”. 

Podobnie jak wnętrze, jest często malowane w pomieszczeniach. Wnętrza to 

bardziej szczegółowe odniesienie do tagów umieszczonych wewnątrz pojaz-

dów transportu publicznego, np. pociągów, autobusów itp.

CHARAKTER – postać, pierwotnie w komiksowym stylu, traktowana jako uzupełn-

ienie, dodatek do liter; zagadnienie często traktowane jako osobna specjalizacja 

w graffiti. Charaktery towarzyszą zwykle stylom, urozmaicając produkcje lite-

rowe. Twórcy specjalizujący się w charakterach rezygnują niekiedy całkowicie 

z form literowych i tak wyraźnie oddalają się od intuicyjnie rozpoznawanej 

stylistyki gatunku, że zaczynają być postrzegani jako streetartowcy. Także cha-

raktery mogą być wykonywane zarówno legalnie, jak i nielegalnie – w ulicznej 

szybkiej manierze throw’up (fot. 4.38).

CHROM – odmiana wrzutu. Litery w chromach mają zwykle czarne obrysy (outline) 

nadające im ostateczny kształt, czasem pojawia się także dodatkowa zewnętrz-

na obwódka.

COMPLEX STYL – ogólny termin określający graffiti, które zawiera skomplikowane 

litery, wiele kolorów i jest trudne do wykonania. Prace te są trudne do odczyta-

nia, ale robią wrażenie wizualnie.

FOT. 4.38. Przykład charakterów dodanych do tagu.  
Mur Toru Wyścigów Konnych na Służewcu. Fot. Anna Kowalik
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CREW/CLIQUE – zapisywana również jako „cru” lub „krew”, to grupa pisarzy, którzy 

pracują razem, zwykle w podobnym stylu. Chociaż aktywność załogi odzwier-

ciedla zachowanie gangów, ich głównym celem jest graffiti, a nie poważny prze-

stępca. Załogi często angażują się w duże wspólne części, ale figura załogi może 

zostać wykonana przez każdego w grupie. W przypadku aresztowania jednego 

członka może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wspólną pracę.

DEFACE, CAP lub GO OVER – zrujnować dzieło innego artysty. Pisarz o nazwisku 

Cap niegrzecznie rzucał wymioty na istniejące graffiti, nadając nazwę tej 

niesławnej praktyce. Przejście przez kawałek jest ostatecznym znakiem braku 

szacunku i stanowi wypowiedzenie wojny graffiti. Mimo to istnieje hierarchia 

stylów, w której można tolerować przejście na drugą stronę. Zwykle oznacza to, 

że prace niskiej jakości można zamalować czymś lepszym. Odwrotna sytuacja 

jest generalnie niedopuszczalna.

DOMMING – technika mieszania kolorów metodą malowania natryskowego, w której 

jeden kolor jest natryskiwany na inny: mokre w mokre, w celu stworzenia 

subtelnego efektu przechodzenia jednego tonu w drugi. Narzędzia ścierne, 

takie jak piasek lub papier ścierny, mogą być użyte do tworzenia efektów „pod-

muchu”. Termin pochodzi od słowa „kondom” będącego synonimem „gumy”.

Czasami nazywany „fingering”, ponieważ wykonuje się go palcami.

DRESS-UP – całkowicie zamalować określony zamknięty obszar, całkowicie zmie-

nić witrynę sklepową lub drzwi, które wcześniej były wolne od graffiti.

DRIPS/DRIPPING – celowe spływanie farby jako forma stylizacji, efektu malarskiego. 

Niezamierzone kapanie, spływanie farby jest oznaką niedoświadczonego writera. 

DUBS – graffiti wykonane srebrną lub chromową farbą. Styl ten pochodzi z Londynu 

w Wielkiej Brytanii. Przykłady można znaleźć przy dworcach kolejowych lub 

na ulicach. Dubs to zazwyczaj wysiłek crew, a nie pojedynczego writera. 

ETCHING – w graffiti odnosi się do stosowania roztworów kwasów do tworzenia ma-

towego szkła (etch bath), do pisania na oknach. Potencjalnie niebezpieczne. 

W Norwegii z torów zdjęto pociągi ze względu na zagrożenie, jakie te rozwiąz-

ania stanowiły dla zdrowia publicznego.

EXTINGUISHER BOMBING/SOAKER TAGS – robić graffiti za pomocą gaśnicy 

wypełnionej farbą. Ta technika może pokrywać duże powierzchnie, ale po-

zostawia grubą, brudną, kapiącą linię i nie nadaje się do precyzyjnej pracy. 

Pionierem tej metody jest graffiti artist Katsu.

FADING – technika mieszania kolorów w aerozolu.

FATCAP – szeroka dysza do puszki, która pokrywa jednocześnie duży obszar, służy 

do wypełniania kawałków.

FILL-INS – termin oznaczający malowane wnętrze liter, rzutów lub elementów, 

zwykle w jednym, jednolitym kolorze.

FREEHAND – średnich rozmiarów odręcznie wykonane dzieła realizowane na miej-

scu. Pod względem techniki wykonania zbieżny z muralami, jednak zdecy-

dowanie mniej czasochłonny. Zasadnicza różnica pomiędzy malarstwem typu 

freehand a innymi formami street artu polega na tym, że artyści nie korzystają 

(lub korzystają w minimalnym stopniu) z szablonów. Technicznie i technologi-

cznie prace w tym stylu mają najwięcej wspólnego z tradycyjnym malarstwem 

i muralami, tzn. są malowane „z ręki”.

FRESH – oryginalny i nowatorski styl/pomysł.

FULL MONTY – dzieło, które obejmuje cały obszar, ścianę lub przedmiot. Może 

zawierać szorstki, ale bardzo skuteczny przekaz.

GHOST – plama farby, która pozostała po graffiti, została mocno wypolerowana.

GIF ART – rodzaj animacji poklatkowej powstającej w przestrzeni miejskiej. Poszcze-

gólne klatki malowane są jedna na drugiej i fotografowane, a następnie mon-

towane za pomocą programów komputerowych i publikowane w Internecie 

jako pliki o rozszerzeniu *.gif, często zapętlone. Zazwyczaj tym, co pozostaje na 

ścianie, jest ostatnia klatka animacji.

GOING OVER – oznacza po prostu namalować na nim.  Podczas gdy większość pi-

sarzy szanuje swoje dzieła sztuki, celowe i lekceważące malowanie na innych 

dziełach jest podobne do wypowiedzenia wojny za pomocą graffiti. Jednak 

(częściowo ze względu na ograniczoną przestrzeń na ścianach) większość 

twórców graffiti utrzymuje swego rodzaju hierarchię; metkę można zgodnie 

z prawem przykryćinnym tagiem, i jest to zwykle wykonywane bez incyden-

tów. Jeśli utwór został wcześniej przecięty (lub „zdegradowany”), jest również 

dopuszczalne, aby inny pisarz go przerobił. Naruszenie tych wytycznych lub 

po prostu malowanie niższej jakości graffiti na wyższej jakości pracy szybko 

scharakteryzuje pisarza jako irytację lub „toy”. Jest to niebezpieczne, ponieważ 

większość ekip i pisarzy zareaguje przemocą fizyczną i/lub wielokrotnym prze-

glądaniem pisarzy, którzy nie szanują ich rangi w hierarchii.
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„uderzyć w niebiosa”), co tylko przyczynia się do reputacji pisarza. Co więcej, 

niebiosa są również raczej trudne do usunięcia (fot. 4.39).

HIGHLIGHT – zabiegi plastyczne charakteryzujące styl graffiti, to wewnętrzne, li-

nearne światło na brzegach litery, połysk nadany literom za pomocą białych 

kresek (fot. 4.40).

INLINE – linia pomiędzy konturem i wypełnieniem.

INVISIBLE – rzadka i symboliczna forma graffiti, która przedstawia tylko szybko 

naszkicowane logo (fot. 4.41).

JAM – wielka impreza, celem której jest pomalowanie dużego i długiego muru lub 

budynku oraz wybranie najlepszego grafa.

KROSOWANIE – malowanie po pracy innego grafficiarza.

LANDMARK – graffiti wykonane w miejscu trudno dostępnym lub ukrytym, stąd też nie 

jest łatwo je zamalować i pozostają widoczne przez co najmniej kilka lat. Zazwyc-

zaj oznaczony datą wykonania. Prace te są wysoko cenione przez writerów. 

HALL OF FAME – legalne ściany, na których są całe galerie stylów, często koordy-

nacja potencjału miejscowej sceny writingu.

HAT (HONOR AMONG THIEVES) – o artyście cieszącym się dobrą reputacją 

w społeczności graffiti, o zaufanym członku, który nie donosi, mówi się, że ma 

na sobie „kapelusz” (cześć wśród złodziei).

HEAD/KING – głowa jest bardzo szanowanym pisarzem w pewnym obszarze, podob-

nym do króla czy królowej. Kings lub queens to artyści graffiti, którzy są znani 

wśród innych pisarzy ze swoich umiejętności, stylu lub odwagi. Samozwańczy 

królowie często malują korony w swoich dziełach, ale ta praktyka jest ryzykow-

na, ponieważ ich roszczenia muszą być ważne w oczach innych. Zwykle królów 

lub królowe deklarują inni królowie lub królowe.

HEAVEN SPOT – trudne fragmenty graffiti namalowane w miejscach, które są 

prawie niemożliwe do osiągnięcia i wymagają sporego poziomu akrobatyki. 

Malowanie plam w niebie może prowadzić do obrażeń lub śmierci (mogą 

FOT. 4.39. Przykład heaven spot przy  

ul. Kruczej (Śródmieście). Fot. Anna Kowalik
FOT. 4.40. Przykład zabiegu zwany highlight. Mur w alei Wedla w Warszawie (Praga Południe). Fot. Anna Kowalik
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LAY UP – bocznica kolejowa.

LEGAL – dzieło wykonane zgodnie z prawem, za zgodą właściciela ściany lub władz. 

Tylko dzieła uznanych nielegalnych writerów mają szansę na to, że nie zostaną 

usunięte (fot. 4.42).

LOCK ON – rzeźby w przestrzeni publicznej, zazwyczaj zamknięte lub przykute do 

elementów wyposażenia publicznego, takich jak słupy oświetleniowe i tym po-

dobne. To nieniszcząca sztuka typu instalacji. Styl, gdzie artyści tworzą insta-

lacje, dołączając rzeźby powstałe z zebranego wcześniej na ulicach złomu, do 

ławek, stojaków na rowery, ogrodzeń, ulicznych latarni itp. za pomocą różnego 

rodzaju łańcuchów, starych blokad rowerowych i kłódek.

LOGO-GRAFFITI/ICONIC GRAFFITI – stosunkowo nowy styl graffiti, którego zwo-

lennicy tworzą uderzające emblematy i logo.

MARRIED COUPLE – dwa whole cary połączone ze sobą.

KINGS/QUEENS – to artyści graffiti, którzy są znani wśród innych pisarzy ze swoich 

umiejętności, stylu lub odwagi. Samozwańczy królowie często malują korony 

w swoich dziełach, ale ta praktyka jest ryzykowna, ponieważ ich roszczenia 

muszą być ważne w oczach innych. Zwykle królów lub królowe deklarują inni 

królowie lub królowe.

MONIKER – nazwa artysty/writera, pseudonim, etykieta writera. 

MOP – domowe narzędzie do malowania graffiti. Zwykle używany do malowania 

większych tagów. Ma zaokrągloną końcówkę i pozostawia grubą linię, która 

kapie. Mopy można wykonywać różnymi farbami.

MOSS GRAFFITI – graffiti z mchu, polega na malowaniu chropowatej powierzchni 

muru specjalnie przygotowaną masą składającą się ze zmiksowanego mchu, 

maślanki, wody i syropu z kukurydzy.

NOZZLE – nazwa końcówki zakładanej na puszkę ze sprejem.

OLD SCHOOL – ogólny termin odnoszący się do czasów wczesnego graffiti, do lat 70.  

i wczesnych 80. Może odnosić się również do muzyki hiphopowej tego okre-

su. Pisarze starej daty cieszą się dużym szacunkiem, ponieważ byli tam od 

początku, wielu z nich wymyśliło określone style pisania. Na przykład Faza 2 

stworzyła bąbelki, chmury i 3D, a Blade i Comet zaczęły najpierw używać hitów.

OUTLINE – zabiegi plastyczne charakteryzujące styl graffiti, to obrys zewnętrzny; 

szkic w notesie lub na ścianie lub ostateczny kontur graffiti.

OUTLINING – wykonanie szkicu lub rysunku przygotowawczego wykonanego na pa-

FOT. 4.41. Przykłady invisible, róg  

alei Zielenieckiej i ul. Jana Zamoyskiego 

(Praga Południe). Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.42. Przykład sztuki legalnej. Galeria przy rondzie 

Stanisława Sedlaczka (Śródmieście). Fot. Anna Kowalik
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pierze lub w szkicowniku podczas planowania dzieła. Rysunek konturowy może 

służyć do wykonania szkicu kompozycyjnego na ścianie (ściennego), throw-up 

lub (podobnego) innego dzieła graffiti, którego kontury można wypełnić kolorem. 

OUTSIDES – obrazy na zewnątrz wagonów.

PAINT-EATER – niezagruntowana powierzchnia, taka jak surowe drewno lub beton, 

która zjada standardową farbę w spreju. Jeśli lokalizacja ma opinię „pożeracza 

farby”, w takich przypadkach należy użyć grubszej farby. Dodatkowo pisarze 

mogą użyć farby domowej do zagruntowania powierzchni przed malowaniem.

PANEL – obraz namalowany poniżej okien wagonu.

PANEL-PIECE – wrzut zajmujący powierzchnię od drzwi do drzwi, poniżej okien. 

PIECE (FREE-HAND) – skrót od „masterpiece” (arcydzieło). Dzieło jest malowane 

odręcznie, bez wykorzystania szablonów. Jest to duży i skomplikowany obraz 

ścienny; czasochłonny i trudny do wykonania. Charakteryzuje się wieloma 

różnymi komponentami, takimi jak bogata paleta, elementy 3D i inne znaki wi-

zualne. Dzieło bardziej doświadczonego writera (dzieło, namalowany sprejem 

obraz, którego głównym motywem są litery, co najmniej trzykolorowy).

PIECE BOOK – zeszyt z samymi szkicami.

POCHOIR – francuskie określenie graffiti wykonywane za pomocą szablonu.

POST-GRAFFITI (NEO-GRAFFITI) – nowoczesny kierunek w rozwoju graffiti, cha-

rakteryzujący się nowatorskim podejściem do formy i techniki, wykraczający 

poza tradycję klasycznego stylu graffiti (fot. 4.43).

PUNITION – rodzaj graffiti, w którym jedno słowo jest powtarzane niezliczoną ilość razy, 

aż pokryje całą powierzchnię. Nazwa pochodzi od sposobu karania dzieci w szkole.

RACK – kraść.

RATPACK – grupa tagbangerów, tagująca i często napadająca na ludzi. 

REVERSE GRAFFITI (grime writing, clean tagging) – działanie polegające na twor-

zeniu obrazu lub napisu, zazwyczaj z użyciem szablonu, poprzez usuwanie 

brudu z powierzchni muru lub chodnika.

ROLLER GRAFFITI – graffiti pomalowane przy użyciu wałka, a nie za pomocą puszki 

ze sprayem. Istnieją specjalne techniki związane z tego rodzaju pisaniem. 

ROOFTOP – to kompozycja z liter umiejscowiona na ścianie tuż pod dachem budyn-

ku. Jego odmianą jest rolltop, czyli rooftop wykonany za pomocą zwykłej farby 

i wałka, a nie sprayem.

ROOK – godny zaufania członek crew.

FOT. 4.43. Przykład neo-graffiti. Mur Toru Wyścigów Konnych na Służewcu. Fot. Anna Kowalik
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RUCHOMY TAG – tag na pociągu.

RUN – czas, jaki kawałek graffiti spędza na powierzchni bez usunięcia, czas trwania 

kawałka. Można powiedzieć, że „to trwało rok”.

SCRATCHING lub SCRIBING – polega na wydrapywaniu tagów zazwyczaj w tynkach, 

lakierowanych, szklanych lub plastikowych powierzchniach (najczęściej szyby 

autobusów, pociągów i innych środków transportu publicznego, wiatach przy-

stankowych itp.) przy użyciu kamieni, noży lub papieru ściernego. Zapewnia 

to dużo dłuższą żywotność napisu niż łatwiejszy do usunięcia writing. Jest to 

skrajna forma nieodwracalnego wandalizmu. Znane również jako „scratchitti”, 

żłobienie to niszcząca technika ręcznego grawerowania lub drapania etykiety 

na powierzchni. Można to zrobić za pomocą prostego klucza, noża lub papieru 

ściernego, chociaż zawodowcy używają rysika.

SCRUB – szybkie wypełnienie kreskami od konturu do konturu.

SECOND – dodatkowa zewnętrzna obwódka oddzielająca literę od kolorystyki ściany.

SEMI-WILDSTYLE  – prostsza forma wildstyle, bardziej zauważalna niż pełne pisa-

nie wildstyle.

SHARP – sposób writingu bardzo geometrycznych, kanciastych liter zagubionych 

w ostrych kątach i narożnikach, powodując, że spiczaste i przenikające się elemen-

ty są doprowadzone do wizualnej skrajności. Litery są bardzo zmodyfikowane, 

często nierozpoznawalne, wywołując gwałtowne i groźne wrażenie (fot. 4.44).

SLAM – wykonać graffiti w bardzo publicznym lub w innym ryzykownym miejscu.

SLASH – przekreślić lub oznaczyć innego writera. Jest to pokazanie zniewagi; tak 

samo jak CAP.

SREBRO (SILVER PIECE) – odmiana wrzutu, formy literowe wykonywane srebrną 

farbą, która na ulicy wygląda jak biała, ale znacznie lepiej kryje malowa-

ne powierzchnie; wrzut ze srebrnym wypełnieniem; graffiti namalowane 

najczęściej przy użyciu dwóch kolorów: chrom użyty do wypełnienia, drugi 

kolor do konturów, za literami widoczny jest cień (fot. 4.45.).

STAMP – prosty wrzut (najczęściej srebro), malowany w wielu miejscach według 

tego samego projektu

STENCIL GRAFFITI – stencil, dosłownie matryca, szablon. Używanie szablonów pr-

zez twórców graffiti jest znane przynajmniej od lat 60. XX w., jednak większą 

FOT. 4.44. Przykład stylu sharp. Mur Toru Wyścigów 
Konnych na Służewcu. Fot. Anna Kowalik
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popularność zaczęło zyskiwać w latach 80. za sprawą tworzącego na ulicach 

Paryża artysty znanego jako Blek le Rat. Obecnie jedna z najbardziej popular-

nych form street artu, głównie ze względu na możliwość szybkiego wykonania 

pracy i jej powtarzalności, a także, w przeciwieństwie do plakatów czy naklejek, 

możliwości użycia na każdej powierzchni. W pracach wykonywanych za pomocą 

szablonów dla każdego koloru wykonywana jest oddzielna matryca. Do przenie-

sienia wzoru używane są głównie farby w spreju lub farby akrylowe nakładane 

wałkami. Szablony są wykonane z tektury, papieru i innych materiałów, które 

pomagają szybko stworzyć obrazowy wizerunek. Wstępnie przygotowany projekt 

jest wycinany, a następnie przenoszony na ścianę za pomocą spreju lub wałka. 

Łatwo powtarzane na różnych ścianach. Wielowarstwowe użycie szablonów 

może tworzyć piękne i wyszukane obrazy, poprzez użycie wielu kolorów i detali.

STICKER – naklejki przypominają tagi, zarówno ze względu na małe rozmiary i ich 

popularność. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie da się sięgnąć: na znakach 

drogowych, rynnach, latarniach, kioskach, szybach, autobusach, wiatach, 

ścianach, drzwiach itp. Są łatwe zarówno do wykonania, jak i późniejszego 

przyklejania. Artyści często wykorzystują gotowe naklejki. Vlepki są zwykle 

projektowane i drukowane z dużym wyprzedzeniem i zawierają cechy typowe 

dla stylu danego artysty oraz jego przesłanie. Przesłanie vlepek często stanowi 

krytykę polityczną lub społeczną odnoszącą się do konkretnego problemu, ale 

również zawierają logo klubów sportowych i memy (fot. 4.46).

STREET ART CARVING – używając wybielacza, tuszu, kwasów, farby w spreju i pr-

zede wszystkim podstawowych narzędzi budowlanych, artysta odsłania frag-

menty poszczególnych warstw farb i tynków na ścianie.

STREET INSTALLATION – gatunek sztuki 3D i site-specific. Może być wykonywana 

we wnętrzu lub na zewnątrz. Instalacje zewnętrzne należą do dziedziny sztuk 

publicznych, land art, interwencji publicznych lub street art., a ich formy 

często się pokrywają. Uliczne instalacje, w przeciwieństwie do „konwencjonal-

nego” street artu, skupiającego się głównie na powierzchniach ścian i murów, 

używają trójwymiarowych obiektów ustawionych w miejskiej przestrzeni. In-

stalacje zazwyczaj są projektowane dla konkretnego miejsca. Mogą się składać 

z różnych technik i materiałów, jak i wykorzystywać elementy interaktywne. 

Mnogość materiałów w rzeźbach ulicznych jest różnorodna. Powstają z bardzo 

różnych materiałów, co można sobie wyobrazić. Od taśmy klejącej, śmieci 

i złomu, po kamień, tworzywa sztuczne, metal, plastik, papier, a nawet lód 

i elementy readymade.

STYLE (LEGATY) – na duże, starannie wypracowane formy literowe, malowane 

w spokoju przez próbę czas, pozwalające pisarzowi popisać się kreatywnością 

FOT. 4.45. Przykład srebra. Mur w alei Wedla 

w Warszawie (Praga Południe). Fot. Anna Kowalik

FOT. 4.46. Przykłady vlepek. Skrzynka miejska przy Bulwarach Wiślanych (Powiśle). Fot. Anna Kowalik
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i kunsztem malarskim. Writerzy, którzy za główny cel swojej działalności 

stawiają tworzenie jak najoryginalniejszych, niezwykle dopracowanych litrów.

SUBVERTISING lub ADBUSTING – to praktyka polegająca na zmienianiu i dokonywa-

niu satyrycznych interwencji w reklamach publicznych, korporacyjnych 

lub politycznych. Charakteryzuje się humorem, satyrą i często ostrą krytyką 

pewnych problemów społecznych, najczęściej konsumpcjonizmu.

SYSTEM – to w tym wypadku skrótowe odwołanie do systemu transportowego, choć 

maluje się także „na liniach”, co obejmuje mury, wiadukty, ogrodzenia i zabu-

dowania ciągnące się wzdłuż torów. Systemy również mają swoją nieoficjalną 

hierarchię i typologię.

TAG – podpis writera, bardzo stylizowany, szybko napisany, zwykle w jednym kolor-

ze odróżnialnym od tła. Oznacza pseudonim artysty. Najprostszy i najczęstszy 

rodzaj graffiti. Użyte jako czasownik „to tag” (tagować) oznacza „podpisywać”, 

które wywodzi się z klasycznej praktyki podpisywania dzieł przez artystów. 

TAGBANGER – członek gangu lub przestępca, który poza tym zajmuje się tagowaniem.

TAGGING – termin przyjęty w dzisiejszej popkulturze, często oznaczający coś innego 

niż pisanie graffiti. Po tym, gdy po raz pierwszy pojawił się w Filadelfii z wia-

domościami, które Bobby Beck opuszczał z miejskich autostrad, tagowanie 

ewoluowało na wiele różnych sposobów. W różnych miastach można spotkać 

różne sposoby tagowania, często w zależności od regionu i lokalnej kultury 

oraz oczywiście samego artysty. Nowojorski autor tagów wczesnych lat 70.

THROW-UP – czasami nazywany throwie. Jest to prosta forma graffiti, która mieści 

się pomiędzy tagiem a bombingiem. Zwykle są to litery namalowane lub zaz-

naczone prostym konturem, a następnie wypełnione kolorem. Throw-upy są 

często wykonywane w stylu bubble lub blockbuster, które podkreślają szybkość 

wykonania. Artyści używają throw-upów i tagów, aby pokryć jak najwięcej 

powierzchni, konkurując ze swoimi rywalami. Tak jak tag, throw-up jest lo-

giem artysty.

TOP-TO-BOTTOM (T2B) – od góry do dołu; określa się pracę wykonaną od dachu do 

podstawy pociągu/wagonu.

TOY (TOY-BEGGINER) – początkujący grafficiarz. Słowo opisujące kiepską pracę lub 

malarza bez umiejętności, czasem nowicjusza. „To toy” czyjeś graffiti oznacza 

przejść przez to. Akronim oznaczający „tag over your shit”, często umieszczany 

na złej lub „toy” pracy; pejoratywne określenie początkującego lub nieporad-

nego artysty graffiti; oznaczenie nieakceptowanego graffiti. POSTAWIĆ TOYA 

– nanieść na czyjeś graffiti słowo „toy”, co oznacza dezaprobatę dla dzieła bądź 

jego autora; zero szacunku.

TREE – graffiti wyryte w korze drzewa.

UNDERSIDES – graffiti namalowane na spodzie metra lub wagonu. Często trwa 

dłużej niż zwykła etykieta pociągu, ponieważ zostaje zauważona później i nie 

jest tak widoczna.

VLAKATY – do działań nielegalnych używane są także większe, wykonywane ręcznie, 

w jednym egzemplarzu formy, zwane vlakatami lub z angielska cut-out. Znacz-

nie łatwiej i bezpieczniej jest przygotować pracę na papierze w pracowni, a po-

tem w ciągu kilkudziesięciu sekund nakleić ją gdzieś w mieście niż malować 

bezpośrednio na ścianie. Tę metodę chętnie stosują zwłaszcza artyści tworzący 

bardziej skomplikowane, wielowarstwowe formy graffiti szablonowego, ale 

często i ci malujący pędzlem lub sprejem. Ten sposób działania odróżnia zresztą 

street art od writingu. Writerzy zawsze malują bezpośrednio na murach i nie li-

cząc fazy projektowej, nigdy nie przygotowują swoich prac wcześniej (fot. 4.47). 

VLEPS/VLEPKI – naklejki przypominają tagi, zarówno ze względu na małe rozmiary 

i ich popularność. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie da się sięgnąć: na znaka-

FOT. 4.47. Przykład 
vlakatu: praca autorstwa 
SC Szyman związany 
z COVID-19, ul. Narbutta 
(Stary Mokotów). 
Fot. Anna Kowalik
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ch drogowych, rynnach, latarniach, kioskach, szybach, autobusach, wiatach, 

ścianach, drzwiach itp. Są łatwe zarówno do wykonania, jak i późniejszego 

przyklejania. Artyści często wykorzystują gotowe naklejki. Vlepki są zwykle 

projektowane i drukowane z dużym wyprzedzeniem i zawierają cechy typowe 

dla stylu danego artysty oraz jego przesłanie. Przesłanie vlepek często stanowi 

krytykę polityczną lub społeczną odnoszącą się do konkretnego problemu, ale 

również zawierają logo klubów sportowych i memy.

WALL OF FAME – legalne ściany, na których są całe galerie stylów, często koordy-

nacja potencjału miejscowej sceny writingu. 

WAK – coś słabego.

WHEATPASTE lub (post-up, street poster art) (dosłownie klajster pszeniczny) – 

to nazwa używana dla artystycznych, tworzonych ręcznie lub komputerowo 

obrazów na cienkim papierze umieszczanych w przestrzeni miejskiej. Długa 

i bogata tradycja sztuki plakatu zainspirowała wykonawców graffiti, którzy 

wykorzystali to łatwe i skuteczne narzędzie ekspresji publicznej i przekształcili 

je w jedną z najbardziej lubianych technik paste-up. Rozmiary prac wahają się 

od małych, wielkości kartki A4, do ogromnych, pokrywających całe ściany bu-

dynków. Plakaty przygotowywane są wcześniej, często (szczególnie w przypa-

dku większych prac) na wielu arkuszach, a następnie przyklejane na ścianach 

ręcznie robionym klajstrem lub gotowym klejem do tapet (fot. 4.48).

WHOLE CAR – pojedynczy lub wspólny element, który obejmuje całą widoczną 

powierzchnię jednej strony wagonu, zwykle z wyłączeniem przedniej i tylnej 

części pociągu. Cały wagon jest zwykle obsługiwany przez jednego lub więcej 

uczestników z tej samej załogi i jest ukończony podczas jednego posiedzenia.

WHOLE TRAIN – wszystkie wagony (zwykle od czterech do ośmiu lub więcej, nie-

zależnie od długości pociągu) całkowicie pokryte farbą sięgającą do odległego 

końca pociągu po jednej lub obu stronach. Graffiti całego pociągu obejmuje 

cały pociąg. Trudne do namalowania, prace te są częściej wspólne, wykonywa-

ne w ograniczonym czasie (często poniżej 5 minut) z ograniczoną kolorystyką. 

Jeśli się powiedzie, jest to jedna z najbardziej szanowanych form graffiti.

WILDSTYLE – bardzo złożona i wysoce stylizowana forma writingu, która często jest 

niemożliwa do odczytania przez osoby niebędące writerami. Litery mogą być 

skomplikowane, abstrakcyjne, zawierające elementy 3D, z wieloma połączeni-

ami, strzałkami i blokadami. Ogólnie rzecz biorąc, wildstyle jest postrzegany 

jako jeden z najbardziej wymagających stylów pisania graffiti, zarezerwowany 

tylko dla osób z zaawansowanymi umiejętnościami. Znacznie bardziej od 

poprzedniego dynamiczny, skomplikowany i dla laików nieczytelny z większą 

liczbą zdobień, przenikających się powierzchni itp. (fot. 4.49.)

WINDOWS DOWN WHOLE CAR – jedna strona wagonu pokryta na całej długości 

poniżej okien.

WRITER – twórca napisów graffiti, tagów.

WRITING – jest najczęściej spotykaną i najbardziej rozpoznawalną formą „malun-

ków” na ścianach, często mylnie utożsamianą z całym zagadnieniem street 

artu. Przez writing rozumie się pismo (litery i znaki) będące głównym elemen-

tem kompozycji, służącym twórcy (writerowi) lub grupie twórców (crew) do 

wyrażenia siebie oraz zdobycia popularności poprzez multiplikowanie imion 

FOT. 4.48. Zdjęcie wykonane pod wiaduktem kolejowym (Powiśle). Po lewej 

stronie dwa plakaty wykonane techniką wheatpaste. Fot. Anna Kowalik
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lub pseudonimów (tagowanie). Chociaż estetyka w przypadku writingu nie jest 

najważniejsza, to duże znaczenie ma wypracowanie indywidualnego, rozpoz-

nawalnego stylu.

WRZUT – również sporej wielkości forma literowa, wykonana jednak staranniej niż 

throw up. Niektórzy writerzy za wrzut uznają również throw up i wymienione 

dalej style, używając tego określenia jako nazwy ogólnej wszystkich produkcji 

większych od tagu, ale istnieją tutaj rozbieżności definicyjne.

YARD – zajezdnia pociągów.

YARN BOMBING – najnowszy rodzaj sztuki ulicznej, w którym wykorzystuje się 

szydełkowane lub robione na drutach kolorowe pokrycia z przędzy, rzucane 

na różne części mebli publicznych, takie jak rzeźby, ogrodzenia, latarnie, 

pomniki itp. Znane również jako dziewiarstwo partyzanckie, dzianie miejskie 

lub szturmowanie przędzy. Polega na „opakowywaniu” obiektów publicznych, 

takich jak stojaki rowerowe, latarnie czy parkometry robionymi na drutach czy 

szydełku „sweterkami”.

FOT. 4.49. Przykład wildstyle. Mur Toru Wyścigów 

Konnych na Służewcu. Fot. Anna Kowalik
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A N N A  K O W A L I K55R O Z D Z I A Ł

Społeczna 
partycypacja. Czy 

sztuka w przestrzeni 
publicznej potrafi 

jednoczyć jej 
mieszkańców? 
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PRZESTRZENI PUBLICZNEJ nie można traktować w tych samych 

kategoriach, co sztuki znajdującej się w przestrzeni muzealnej lub 

galeryjnej, w związku z tym należy podejmować się analizy strate-

gicznej nie tylko samego dzieła, ale również przestrzeni, w której się znajduje. 

Dzieło w tym przypadku przestaje być traktowane jak dzieło samo w sobie, ale 

dzieło mające wiele ważnych warstw, które czasami stają się ważniejsze od sa-

mego dzieła. Będzie to próba odpowiedzi na pytania, w jaki sposób kultura, spo-

łeczeństwo i dzieło współistnieją ze sobą oraz jaka jest rola ochrony/opieki w ta-

kich sytuacjach. Co podlega ochronie: samo dzieło sztuki kultury materialnej, 

jego pamięć czy postrzeganie dzieła przez uczestników lub społeczność lokalną 

jako sfera niematerialna? 

Ogromna popularność sztuki miejskiej ma naturalne źródła społeczne w po-

staci ogólnej dostępności publicznej. Ta sztuka oferuje twórczą swobodę, nie-

związaną kanonicznie z formą, medium lub ideą. Przykładem są działania, 

w które zaangażowani są mieszkańcy na obszarze, na którym znajduje się praca. 

W tym przypadku powstaje niezwykła więź między artystą, mieszkańcem a dzie-

łem sztuki. 

Tworzenie sztuki w społecznościach i ze społecznościami nie jest nowym zja-

wiskiem. Kultura jest nieodłącznym elementem społeczności, a sztuka jest waż-

nym aspektem kultury. Community art to projekt artystyczny oparty na aktywnym 

udziale społecznym, gdzie artysta współpracuje z lokalną społecznością w proce-

sie twórczym1. Pozwala uczestnikom wyrazić potrzeby, aspiracje, inspiracje, toż-

samość, przynależności oraz poczucie miejsca. Takie działania zapewniają prze-

strzeń do refleksji społeczności. Jest to proces angażowania miejscowej ludności 

w tworzenie i odtworzenie, ochronę lokalnych dzieł, historii, kultury i muzyki 

oraz wszystkich innych form ekspresji artystycznej2. 

1  Takie działania są czasami określane jako sztuka społeczna (community arts), artyści w społeczności 
(artists in the community) lub rozwój kultury społecznej (CCD – community cultural development).

2  Creative Victoria in conjunction with VicHealth and Victorian community arts network, Ca-
stanet, Making art with communities. A work guide, Melbourne, 2013, s. 3; https://creative.vic.
gov.au/resources/making-art-with-communities-a-work-guide (dostęp: 20.02.2020 r.).

5.1.WSTĘP

FOT. 5.1. Mural prezentujący prażanina: postać chłopaka w kapturze na tle ciemnej ulicy i zaparkowanego na niej beżowego poloneza na murze kamienicy przy ul. Strzeleckiej 26. Autorem muralu jest pochodzący z Bilbao Sebas Velasco. Przedstawiony chłopak został namalowany ze zdjęcia wykonanego na miejscu przez artystę. Obecnie mural nie istnieje. Fot. Anna Kowalik

https://creative.vic.gov.au/resources/making-art-with-communities-a-work-guide
https://creative.vic.gov.au/resources/making-art-with-communities-a-work-guide
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POMIMO TEGO, Z CZEGO SKŁADA się miasto w sensie materialnym 

(infrastruktura), należy zwrócić uwagę, że jest ono złożoną, wieloaspektową 

organizacją społeczną. Miasta mają wiele różnych „twarzy” w zależności od 

danego społeczeństwa w samym mieście czy w danej jego dzielnicy. Jest formą 

zintegrowanych relacji społecznych. Społeczeństwo staje się inicjatorem, 

organizatorem i uczestnikiem procesu tworzenia miasta lub jego części. 

Tożsamość miejsca jest złożoną całością. Bez wyjątkowości miejsca (inaczej 

„autentyczności miejsca”) miejsce to staje się po prostu fragmentem przestrzeni. 

To, w jaki sposób ludzie żyją w danym miejscu, stanowi przedłużenie ludzkiej toż-

samości. Przywiązanie do niego jest jednym z najbardziej kluczowych elementów, 

które zakłada również autentyczność miejsca. Duch lub poczucie miejsca obejmu-

je zebranie się wszystkich jego składników materialnych i duchowych oraz uczuć 

danej indywidualności. Ta tożsamość niestety zanika wraz z rozwojem mass me-

diów, które powodują niewrażliwość człowieka na znaczenie danego miejsca.

Współcześnie podczas analizy nad rozwojem społeczno-gospodarczym coraz 

częściej zwraca się uwagę na czynniki i wartości o charakterze niematerialnym: 

wiedzę, innowacje i kreatywność. Miasto przestaje być podzielone, zgodnie z my-

ślą Le Corbusiera, na strefy pracy i wypoczynku, ale staje się bardziej kreatywne, 

staje się żywą tkanką, która dostosowuje się do użytkownika. I nie chodzi tu tylko 

i wyłącznie o zespół projektowy, ale o zwykłego szarego mieszkańca, który bez-

pośrednio może wpływać na przestrzeń, którą użytkuje.

Sztuka w przestrzeni publicznej i jej społeczne znaczenie są nierozłączne, nie 

mogą istnieć bez siebie. Kultura sztuki miejskiej (oprócz aktów wandali) jest bo-

wiem wzajemnym połączeniem między tworzeniem, dyfuzją i odbiorem sztuki 

oraz funkcją społeczną, udziałem w ochronie przez obywatela. Co istotne, klu-

czem tutaj jest brak schematu. Podczas gdy globalizacja prowadzi do tego, że 

światowe zasoby znajdują się pod kontrolą dużych korporacji (tym samym roz-

bijając lokalne społeczności), istnieje niewielka siła działań lokalnych, która za-

pewnia głos słabszym poprzez jej rozwój. Wiele lokalnych społeczności ma wła-

sną kulturę i historię, co podnosi jakość życia mieszkańców3.

3  Kay, Alan, Art and community development: The role the arts have in regenerating, communities, 
“Community Development Journal”, Oxford University Press, Vol. 35 nr 4, October 2000, s. 414.

 5.2. REFLEKSJE NA TEMAT WARTOŚCI I OPIEKI/OCHRONY 

COMMUNITY ART W SZTUCE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

FOT. 5.2. Dariusz Paczkowski, mural poświęcony Hance Ordonównie  
(Kobiety Woli), październik 2017. Fot. Anna Kowalik

Praktyka artystyczna i filozoficzno-polityczny dyskurs wokół community art do-

tyczy wolności ekspresji, dostępu do informacji i uczestnictwa w kulturze, a jed-

nocześnie prawa lokalnych społeczności do ochrony ich autonomii. Dyskusja ta 

toczy się jednak intensywniej, i to nie tylko w ośrodkach akademickich, lecz tak-

że z udziałem innych gremiów społecznych, niejako w kontekście i przy udziale 

artystów oraz ich różnorodnych praktyk4. 

Artysta Dariusz Paczkowski jest polskim działaczem społecznym, założy-

cielem i współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych, performerem, 

animatorem kultury, koordynatorem ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji 

i praw człowieka. Oto fragment wywiadu audio, który przeprowadziła Anna Ko-

walik w pracowni artysty 20 stycznia 2021 roku:

4  Wojciechowski, Jerzy S., Posłowie [w:] A. Zeidler-Janiszewska, J. S. Wojciechowski (red.), 
Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, Instytut Kultury, Warszawa 1998, s. 192.
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ANNA KOWALIK: Jakie znaczenie ma dla ciebie przestrzeń, lokalizacja? 

Nie chodzi mi tylko o część materialną, ale też o tę społeczną?

DARIUSZ PACZKOWSKI: Do każdego projektu podchodzę indywidualnie. Nie 

ma jednej zasady. Na Woli założyłem galerię „Kobiety Woli”. I maluję w różnych 

podwórkach, w różnych miejscach jakieś bramy. Ale są to kobiety w jakiś sposób 

związane z tą dzielnicą. Czyli znajduję jakąś pobazgraną ścianę i w tym miej-

scu sam albo w duecie z jakąś zaproszoną przeze mnie artystką malujemy. Jest 

Hanka Ordonówna, która w tej dzielnicy pomagała biednych dzieciom z rodzin 

robotniczych, jest Irena Kwiatkowska, która spędziła na Woli dzieciństwo, w bra-

mie są dziewczyny: rzeźbiarka, architektka, pisarka, dwie dziewczyny z powsta-

nia warszawskiego, Żydówki, Polki. To, co je łączy, to Wola i kobiety. Robiłem na 

przykład spotkania. Jeśli chodzi o bramę przy Solidarności, mieliśmy spotkanie 

z mieszkańcami, przyszły same mieszkanki, kobiety.

W jaki sposób angażujesz sztukę, którą tworzysz?

Dla mnie jest to ważne, gdy ludzie mogą się czuć współautorami. Prowadzę też takie 

warsztaty, gdzie uczę młodych ludzi, zresztą nie tylko ich, ale też osoby z różnych 

grup wiekowych, wykluczonych na różne sposoby, mniejszości różnorakich. Ja 

z tego żyję. Już się przyzwyczaiłem do tego, że tak naprawdę gdy coś maluję, nie 

na zlecenie, nie w ramach warsztatów, to i tak robię warsztaty, bo wrzucam in-

formację, że będę malował, i przychodzą ludzie, żeby zobaczyć, pomóc, jakoś to 

ugryźć, i najczęściej mi pomagają malować, czyli biorą w tym udział.

Zahaczasz o tematy często niewidoczne dla społeczeństwa. Jesteś 

autorem muralu na fasadzie Polskiego Związku Niewidomych 

(został zamalowany – przyp. aut.) naprzeciwko stadionu 

Polonii. Mógłbyś opowiedzieć, jak powstała ta praca?

Znalazłem sposób, żeby jeszcze bardziej wciągnąć ludzi w tematy niezauważalne. 

Zaprosiłem do współpracy moje przyjaciela Tomka Sikorę, który jest fotografem. 

Zrobiliśmy sesję fotograficzną, on zrobił im zdjęcia źrenic i namalowałem dwadzie-

ścia jeden oczu osób, które pomagają niewidomym, pracują z niewidomymi albo 

osób niewidomych, czyli złamaliśmy tabu. Bo oko, źrenica, to słowa, które wśród 

niewidomych są tabu. Gdy oni się dowiedzieli, że namalowałem „oczko”, czyli dwa-

dzieścia jeden, to się okazało, że to był świetny numer. Całość się nazywała „Niewi-

FOT. 5.3. Dariusz Paczkowski, mural poświęcony Wandzie Lurie (Kobiety Woli), 

przy skwerze Wandy Lurie, na tyłach Kolonii Wawelberga. Fot. Anna Kowalik
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domi już widoczni”. Murale to jest taki haczyk, żeby przyciągnąć do tematu.

Często to artyści lub osoby bogate kulturowo dostrzegają wyjątkowość i poten-

cjał danego miejsca. Organizując mniejsze lub większe inicjatywy, działania kul-

turowo-artystyczne, powodują ożywienie i odrodzenie przestrzeni. Wydarzenia 

im towarzyszące tworzą atmosferę miasta oraz dają początek kreowaniu społecz-

ności. Takie działania budują wizerunek miasta i wpływają na zainteresowanie 

oraz wsparcie przez lokalne władze. Chociaż zakres projektów podejmowanych 

w kontekście społeczności jest zróżnicowany, projekty odnoszące największe suk-

cesy kładą nacisk na rozwój uczestników, procesy twórcze i wyniki artystyczne. 

Tworzenie sztuki z ludźmi wymaga uczciwej wymiany i bezpiecznej przestrzeni, 

w której ludzie mogą kwestionować pomysły, nieustraszenie eksperymentować 

i uczyć się nowych umiejętności5. Centralnym momentem tego rodzaju działań 

jest wspólne uczestnictwo. Dowody na rolę sztuki wspólnotowej we wspieraniu 

rozwoju społeczności znajdują się w wielu obszarach, w tym w rozwoju gospo-

darczym społeczności, jej rozwoju, kapitale i spójności społecznej, rozwoju kul-

tury społeczności oraz wzmacnianiu demokracji.

5  Creative Victoria in conjunction with VicHealth and Victorian community arts network, 
Castanet, Making art with communities. A work guide, Melbourne, 2013, s. 3.

FOT. 5.4. Podczas tworzenia muralu #ZdrowiePsychiczneMaZnaczenie  w ramach III Kongresu 

Zdrowia Psychicznego, na południowej ścianie wiaduktu biegnącego nad ul. Słomińskiego 

przy Dworcu Gdańskim. W wycinaniu szablonów brały udział studentki i studenci medycyny, 

którzy szykują się do specjalizacji z psychiatrii, działają w kółkach psychiatrycznych przy 

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i przy Szpitalu Nowowiejskim. Fot. Dariusz Paczkowski

FOT. 5.5. Otwarcie muralu #ZdrowiePsychiczneMaZnaczenie w ramach III Kongresu Zdrowia Psychicznego, na południowej ścianie wiaduktu biegnącego nad ul. Słomińskiego przy Dworcu Gdańskim. Mural jest wyrazem solidarności z osobami doznającymi kryzysu psychicznego. Na muralu zostały przedstawione osoby  z doświadczeniem kryzysu psychicznego i portret prof. Antoniego Kępińskiego wraz z krótkimi przesłaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Fot. Dariusz Paczkowski
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FOT. 5.7. W trakcie pracy: Dariusz Paczkowski we współpracy z Tomaszem 
Sikorą, „Niewidomi już widoczni”, Polski Związek Niewidomych przy ul. 
Konwiktorskiej w Warszawie, 19 września 2011. Fot. Dariusz Paczkowski

FOT. 5.6. Dariusz Paczkowski we współpracy z Tomaszem Sikorą, 

„Niewidomi już widoczni”, Polski Związek Niewidomych przy ul. 

Konwiktorskiej w Warszawie, 19 września 2011. Fot. Dariusz Paczkowski

FOT. 5.8. Fragment muralu autorstwa Dariusza Paczkowskiego we współpracy z 

Mateuszem Bieleniewiczem, Niewidomi	już	widoczni, Polski Związek Niewidomych przy 

ul. Konwiktorskiej w Warszawie, 19 września 2011.Fot. Archiwum Dariusza Paczkowskiego.

FOT. 5.9. Niewidomi	już	widoczni, Polski Związek Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie, 19 września 2011. Oczy to metafora skupienia uwagi na sprawach osób niewidomych i słabowidzących, to próba przypomnienia o istnieniu ludzi, świadomie bądź nieświadomie, spychanych na margines życia. Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu przez Biuro Kultury m.st. Warszawy w ramach zadania „Sztuka w Przestrzeni Publicznej”. Partnerami projektu byli: Fundacja KLAMRA (klamra.org)  oraz Firma AMT Product (atmpolska.pl). Fot. Archiwum Dariusza Paczkowskiego.

http://klamra.org
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BY MÓWIĆ O IDENTYFIKACJI MIEJSCA, trzeba znać kontekst między 

innymi społeczny, kulturowy, ekonomiczny czy polityczny oraz cechy fizyczne 

charakterystyczne dla danego środowiska. Każda wiedza jest związana 

z kontekstem, co oznacza, że   aby w pełni zrozumieć wiedzę, należy podchodzić do 

niej jako całości wraz z okolicznościami, w których została stworzona. Kontekst 

można uznać za zjawisko umożliwiające podejście do problemów z perspektywy 

całościowej, biorąc pod uwagę zarówno ilościowe, jak i jakościowe wartości. 

Kiedy jednostka ma poczucie bytu fizycznego i czuje się w miejscu jak w domu, 

jest to oznaka ustanowienia emocjonalnej lub psychologicznej więzi z miejscem.

Praga Północ jest kulturowo odrębną przestrzenią względem innych dziel-

nic Warszawy, a ze względu na klimat towarzyszący zaniedbanej przedwojennej 

architektury i bardzo alternatywną (czasem zamkniętą dla zamieszkującej spo-

łeczności) działalność, jest miejscem zarówno popularnym, jak i kontrowersyj-

nym. Obecnie ze względu na coraz większe i coraz bardziej ingerujące inwestycje 

miejskie zaczyna tracić swój wyjątkowy i odmienny charakter. Jest to przykład 

na to, jak niezależna kultura podlega naciskowi władzy oraz procesowi zmian 

przestrzennych.

Projekt „Kobierce” 6 to długofalowy program animacji kultury lokalnej spo-

łeczności na Pradze Północ prowadzony przez Stowarzyszenie Teatralne Remus. 

Program rozpoczął się w 2005 roku. Polega na dwutygodniowych działaniach 

w obecności teatru oraz na prowadzeniu warsztatów szczudlarskich dla miej-

scowej młodzieży i dzieci: środowisko mieszkańców ulic Stalowej, Czynszowej, 

Strzeleckiej, Równej i Szwedzkiej, ale również z osobami, którym grozi wyklu-

czenie na przykład ze względu na status materialny, wiek czy zamieszkanie. „Ko-

bierce” zaczynają się w drugiej połowie sierpnia i trwają około miesiąca. Projekt 

ten został uznany za przykład kształtowania dobrych praktyk społecznych, gdzie 

6  Kobierzec, inaczej dywan perski (po hiszpańsku: alfombra persa) – jednostronna tkanina dekoracyjna pochodzenia 
wschodniego. Wykorzystywana przede wszystkim jako ozdoba ścienna. Zawiera wzory ornamentacyjne, cha-
rakterystyczny element kultury perskiej. W kulturze polskiej słowa „kobierzec” używa się również jako synoni-
mu bogato zdobionego dywanu, a także w utartym związku frazeologicznym: „stanąć na ślubnym kobiercu”.

 5.3. BOHATEROWIE W ROBOTNICZEJ DZIELNICY WARSZAWY dzieci, młodzież i dorośli budują lokalną tradycję społeczną7. Elementem spaja-

jącym ten projekt jest wspólne tworzenie przez lokalną społeczność tytułowego 

kobierca (dywanu z kolorowych papierowych kulek przytwierdzonych do drew-

nianych stelaży) oraz pokazy szczudlarskie.

Oprócz Stowarzyszenia Teatralnego Remus, uczestnicy w pewnym sensie 

sami kierują procesem artystycznym: biorą udział w planowaniu, właściwej pra-

cy twórczej i jej rezultacie – muralu, przedstawieniu, filmie, koncercie czy wysta-

wie. W projekcie biorą udział również zawodowi artyści, jak litewski artysta Li-

nas Domarackas czy białoruski Teatr Wolny z Brześcia. Założeniem jest bowiem 

traktowanie samego procesu twórczego na równi z jego efektem. Amatorstwo 

wykonania i spontaniczność prezentacji ze współpracy z artystami nie są w tym 

przypadku wadą, bardziej pożądana od technicznej wiedzy i umiejętności jest 

gotowość do osobistego zaangażowania. Wspólne działanie i przeżycie, spotkanie 

z innymi i współodpowiedzialność – za innych uczestników i za wspólne dzieło, 

autentyczność doświadczenia i uruchomiona przez działanie kreatywność – są 

często ważniejsze niż artystyczna jakość finalnego dzieła. Warsztaty nastawione 

są na animację, które często sięgały do różnych tradycji kulturowych, obejmo-

wały zajęcia plastyczne, tworzenie kostiumów i masek, zajęcia teatralne, z tańca 

tradycyjnego i współczesnego oraz tworzenia wspólnego spektaklu finałowego. 

W 2009 roku ramach projektu „Kobierce” Linas Domarackas namalował mural 

na bocznej ścianie (wschodniej) kamienicy na ulicy Stalowej 37 przedstawiający 

szczudlarzy. Wartością dodaną w procesie tworzenia był udział społeczeństwa – 

dzieci i młodzieży – który tworzy nierozerwalny kontekst z pracą. Społeczeństwo 

współtworzące sztukę, które wpływa na przestrzeń, w której żyją, jest elemen-

tem rosnącej tożsamości kulturowej społeczeństwa. Mieszkańcy stają się odpo-

wiedzialni za rozwój dziedzictwa w swojej dzielnicy. W tym przykładzie można 

mówić o ekosystemie dziedzictwa warszawskiej Pragi. Pozostaje pytanie, jakie 

środki w dzisiejszej kulturze mediów społecznościowych mogą najlepiej osią-

gnąć udział społeczny w ochronie i poczuciu społecznej odpowiedzialności za 

środowisko kulturowe.

7  http://www.teatrremus.home.pl/animacja_praga_kobierce.html (dostęp: 20.01.2020 r.).

http://www.teatrremus.home.pl/animacja_praga_kobierce.html
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NA WSTĘPIE, ANALIZUJĄC OCHRONĘ SZTUKI w przestrzeni publicznej, 

należy zauważyć, że tego typu dzieła posiadają wartości często trudne do 

zdefiniowania. Są ważne dla określonych grup ludzi, a ich wartość jest czasem 

nienamacalna. Nie jest zatem łatwo zdecydować, które dzieła sztuki w przestrzeni 

publicznej należy zachować, ze względu na to, że jest to popularny rodzaj sztuki 

i dlatego wiele z tych prac jest już zbiorową pamięcią i to niezależnie od ich 

wartości; nawet tych, które tradycyjnie uważa się za ważne.

Czemu sztukę w przestrzeni publicznej należy chronić? Sztuka ta może od-

grywać ważną rolę w poczuciu miejsca przez mieszkańców. Sukces inicjatyw 

związanych z tą sztuką, jako ważny katalizator tworzenia miejsc, zależy w dużej 

mierze zarówno od poziomu zaangażowania społeczności, jak i od projektu prze-

strzeni publicznej, w której się znajduje. Poza swoim walorem estetycznym sztu-

ka zaangażowana publicznie może pomóc budować morale społeczności i może 

stać się centralnym elementem tożsamości kulturowej miejsca. 

Czemu community art należy otoczyć opieką? Angażując zasoby wszystkich 

członków społeczności we wszystkich sektorach i grupach wiekowych, progra-

my community art mogą również prowadzić do społeczności, w których ludzie an-

gażują się w prawdziwy dialog, pytania, krytykę, prowadząc do bardziej świado-

mych działań osobistych i zbiorowych. Poprzez zwiększenie dostępu, sztuka może 

wspierać tworzenie społeczności obywatelskiej, w której jej członkowie uważają 

się za odpowiedzialnych wobec społeczności i jej procesów publicznych. Działa-

nia związane z twórczością artystyczną mogą poprawić poziom dialogu obywa-

telskiego poprzez pracę, która generuje krytyczne pytania o wartości publiczne, 

angażując ludzi do myślenia o tym, co to znaczy być obywatelem w społeczności.

Jakie mamy możliwości w ochronie tej sztuki? Kierunki i formy, do jakich zmie-

rza sztuka współczesna, stawiają nas w obliczu ogromnego wyzwania, jakie sta-

nowi obowiązek zachowania dzieła sztuki w świadomości naukowej i społecznej, 

niezależnie od jego formy materialnej. Interdyscyplinarne podejście dominuje 

zarówno w kwestii opieki, ochrony, jak również autorstwa, reprodukcyjności 

czy zmienności8. Dynamiczny rozwój teorii i praktyki konserwatorskiej, a także 

8  Kowalik, Anna, How to protect contemporary artworks made of nature or by nature.  
Case studies concerning the preservation of ephemeral art, “Antennae”, nr 46, 2017, s. 80.

 5.4. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OPIEKĄ COMMUNITY ART

FOT. 5.10. Relacja z wydarzeń projektu Kobierce.  

Pokazy szczudlarskie. Fot. Archiwum Stowarzyszenia Teatralnego „Remus”

instytucji, organizacji i internetowych platform wiedzy determinuje możliwość 

wymiany informacji, wiedzy, nawiązywania nowych kontaktów, ustalenia wspól-

nych celów i programów. Podczas gdy cele społeczne, gospodarcze, polityczne 

i kulturalne społeczności lokalnej niekoniecznie muszą być zgodne z celami ar-

tystycznymi, ich połączenie może niezmiennie zwiększać złożoność pracy, jed-

nocześnie podnosząc potencjał pozytywnych wyników na wszystkich frontach.

W przypadku „Szczudlarzy” autorstwa Linas Domarackasa należy również 

zwrócić uwagę zarówno na artystę, jak i na współautorów dzieła. Wartością doda-

ną w projekcie jest udział dzieci i młodzieży, który stworzył nierozerwalny kontekst 

z pracą. Uczestnicy w ramach programu ochrony dzieła powinni być pytani między 

innymi o proces tworzenia, jak widzą i czują dzisiaj mural, co myślą o jego przy-

szłości i jakie jest dla nich znaczenie tego dzieła dla tożsamości jednostki i grupy.
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FOT. 5.11. Relacja z wydarzeń finałowych projektu Kobierce. 

Fot. Archiwum Stowarzyszenia Teatralnego „Remus”

Większość przykładów sztuki w przestrzeni publicznej jest efemeryczna, czyli 

tymczasowa. Wiatr i pogoda, słońce i deszcz niszczą tę najbardziej niezabezpie-

czoną sztukę. Okres „przydatności do spożycia” tej sztuki różni się, ale po kilku 

godzinach, miesiącach lub latach osiąga koniec swojej egzystencji. 

Punktem wyjścia staje się spojrzenie na dokumentację z innej perspektywy, 

nie tylko jako dokumentacji tego, co już zostało zrobione i obecnie istnieje, ale 

także tego, co zostanie stworzone lub jest obecnie w trakcie procesu tworzenia 

lub zmian, niszczenia (np. wandalizmu) czy degradacji. To nowe rozumienie daje 

nowe możliwości i metody poznawcze specyfiki dzieła i rozumienie go znacznie 

szerzej. Jest to również spojrzenie na dzieło i otoczenie, w którym się znajduje, 

które w przypadku sztuki w przestrzeni publicznej odgrywa często bardzo zna-

czącą rolę. Lista możliwości dokumentacji dzieła jest bardzo duża i obecnie jest 

rolą konserwatorską i kuratorską, ale również rolą twórcy/twórców oraz społecz-

ną w odniesieniu do dzieła.

Rola dokumentacji ma na celu konserwację poprzez dokumentację dzieła sztu-

ki efemerycznej. Taką dokumentację stanowią wywiady z artystą i osobami z jego 

otoczenia, dokumenty pisane, a także fotografia opisowa, wideo i dokumenta-

cja 3D wraz z analizą przyszłości dzieła. W zależności od specyfiki danego dzie-

ła efemerycznego możliwe jest użycie różnych metod dokumentacji. Fotografia 

i archiwizacja są obecnie jednymi z najskuteczniejszych narzędzi badawczych do 

wizualnej eksploracji sztuki w przestrzeni publicznej. Dokumentowanie powin-

FOT. 5.12. Mural Szudlarze powstały w ramach projektu Kobierce 

autorstwa Linasa Domarackasa i dzieci, ul. Stalowa 39. Fot. Tytus Sawicki
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Pytanie o miejsce sztuki w społeczeństwie przestaje być pytaniem o status ar-

tysty, a staje się pytaniem o zakres twórczego uczestnictwa i dystrybucji upraw-

nień twórczych. Jest to pytanie o możliwości realizacji postulatu „sztuki ludzi” 

(people’s	art) – a nie „sztuki dla ludzi” – jako jednej z form oddolnej aktywności 

społecznej, obywatelskiej. Uznanie sztuki za formę aktywności obywatelskiej 

(a więc jej instrumentalizacja i demokratyzacja) wymaga z kolei przedefinio-

wania relacji między tym, co artystyczne, a tym, co społeczne i obywatelskie – 

przede wszystkim uznania zdolności każdej jednostki ludzkiej do twórczego my-

ślenia i działania oraz świadomego kształtowania swojego otoczenia. 

W obrębie sztuki społecznościowej mieszczą się wszystkie te działania, które 

angażują grupy ludzi tworzących coś wspólnie. Tym, co odróżnia ten rodzaj sztu-

ki od sztuki amatorskiej, zawodowej czy komercyjnej, jest: 

 • możliwość uczestnictwa bez względu na 

poziom umiejętności czy talentu,

 • praca w grupie podzielającej wspólną tożsamość lub 

posiadającej wspólny cel wykraczający poza samą sztukę,

 • zaproszenie do udziału ludzi, którzy z przyczyn społeczno-

ekonomicznych (strukturalnych) nie mają dostępu do sztuki.

Rolą konserwatora powinno być zachowanie status quo dzieła, którym się opiekuje, 

unikanie sytuacji, które mogą prowadzić do naruszenia jego autentyczności i in-

tegralności. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki wiąże się z ochroną autentycz-

ności i integralności w kilku obszarach: fizycznym, estetycznym i historycznym. 

Pierwszy dotyczy zachowania materialnych komponentów obiektu, drugi zdolno-

ści dzieła do wywoływania wrażeń u odbiorcy, a ostatni odnosi się do kontekstu jego 

powstania. W sztuce miejskiej mamy obowiązek pójść tak daleko, jak to możliwe, 

aby uszanować tożsamość dzieła sztuki jako wyznacznik właściwej etycznej opieki 

nad nim. Dlatego tak ważna jest tak zwana biografia dzieł. Miarą respektu konser-

watora do wartości dziedzictwa jest niezwykle indywidualne podejście do każdego 

dzieła sztuki współczesnej oraz jego społeczna percepcja i udział obywateli.

Dzisiaj poczucie tożsamości i wspólnoty jest najbardziej pożądaną wartością 

we współczesnej kulturze i dziedzictwie kulturowym. Jako strażnik dziedzictwa 

konserwator powinien zachować większą uwagę na wszystkie wartości, a w przy-

padku sztuki miejskiej, zwłaszcza na niematerialne aspekty dzieła sztuki i na 

charakter udziału w ewentualnej przyszłej konserwacji-restauracji.

no być konsekwentnie wykorzystywane w badaniach nad tą sztuką, a przecho-

wywanie zdjęć jest łatwe ze względu na dostępność nowoczesnych technologii 

cyfrowych. Dla naukowców najważniejsza i najkorzystniejsza jest możliwość wie-

lokrotnego fotografowania nie tylko samego dzieła, ale też otoczenia, w którym 

powstało: kontekstu społecznego czy przestrzeni wokół niego. Fotografie doku-

mentacyjne dostarczają obszernych informacji wizualnych do przyszłej oceny 

dzieła pod kątem naukowym (dla sformułowania nowych hipotez), ciągle zmie-

niającego się stanu zachowania czy po prostu do celów archiwizacyjnych. Wyko-

rzystanie fotografii i wideo pozwala uzyskać pełniejsze informacje zarówno pod 

względem ilościowym, jak i jakościowym. Wybierając odpowiedni sprzęt foto-

graficzny lub wideo, należy wziąć pod uwagę jego specyfikę, w tym takie cechy, 

jak: cel i zadania, które należy wykonać podczas przygotowywania dokumentacji, 

rodzaj rejestrowanych działań oraz charakter badanych dzieł lub zdarzeń, takty-

kę i technikę stosowaną podczas robienia zdjęć oraz wymogi formalne i praw-

ne, których należy przestrzegać podczas przygotowywania takiej dokumentacji. 

Natomiast w przypadku badań obrazowych 3D celem jest uzyskanie modelu 3D 

z teksturą, która wizualnie odzwierciedla rzeczywisty wygląd dzieła sztuki wraz ze 

zdolnością do mierzenia obiektów na różnych poziomach dokładności.

Uznanie wartości otwartego dziedzictwa poprzedza właściwy proces jego za-

chowania. W dziedzictwie kulturowym, które obecnie dzielimy na materialne 

oraz niematerialne wartości dziedzictwa kulturowego, są dwie ogólne grupy: 

wartości kulturowe (artystyczne, ekonomiczne i inne) i wartości społeczno-

ekonomiczne, społeczeństwo refleksyjne, funkcje użytkowe itp.9. 

SZTUKA SPOŁECZNA UMOŻLIWIA DZIELENIE się doświadczeniami, 

myślami, uczuciami i wyobraźnią. Jest to środek, za pomocą którego ludzie mogą 

wyrazić swoje poczucie tożsamości. Wzbogaca nasze życie, zapewniając nam 

sposób patrzenia i doświadczania świata oczami innych. Sztuka jest wyrazem 

jednostki lub, jeśli proces był zbiorowy, wyrazem społeczności.

9  Szmelter, Iwona, New Values for Cultural Heritage and the Need for a New Paradigm Regarding its Care, 
CeROart, International Council of Museums-Conservation Committee (ICOM-CC), CeROArt.
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ANNA KOWALIK: Jak przebiegał proces tworzenia „bratków”? 

Czy od początku do końca sam Pan tworzył ten mural, czy 

towarzyszyły Panu osoby trzecie? Czy w przypadku materiałów 

miał Pan wybór, czy zostały one wcześniej dla Pana zakupione?

WILHELM SASNAL: To było tak, że ja nie narzekałem na te materiały. Przede 

wszystkim nie znam się na farbach, którymi można malować ściany, nie wiedzia-

łem, jakimi farbami maluje się na zewnątrz, bo to jest rzeczywiście dosyć szczegól-

na ściana. To jest malarstwo na ścianie zewnętrznej narażonej na warunki atmos-

feryczne. Nie pamiętam dokładnie, jakie to były farby, ale wydawało mi się, że to 

są właściwe farby. Nie miałem żadnych zastrzeżeń do nich. Sprawa była też o tyle 

prosta, że to były dwa kolory – czarny i żółty, czyli przemysłowy zestaw trochę.

Rozmawiałam z autorami innych murali z Muzeum Powstania 

Warszawskiego, akurat z Mikołajem Chylakiem, którego autorstwa 

jest sąsiedni mural. Zauważył, że ma te same farby, co Pan, czyli 

farby Keima. Wspólnie doszliśmy do tego, jaka mogła być przyczyna 

obecnego stanu murali. Te konkretne, które Panowie używali, 

rozcieńcza się specjalnym rozcieńczalnikiem, a nie wodą. I teraz 

jest pytanie, czy Pan też rozcieńczał te farby w jakiś sposób?

Tak mi się wydaje, że je rozcieńczałem. Na pewno je rozcieńczałem wodą. Nikt 

z nas nie wiedział o tym, że jest jakieś specjalne medium, ale muszę od razu po-

wiedzieć, że mi się ten efekt podoba.

Nam osobiście też, ale ważne jest dla nas zdanie artysty. Bo są artyści, dla 

których jest ważny kontrast i gładkość powierzchni, a są artyści, którzy, 

widząc taki efekt, stwierdzają, że jest to jakiś dodatkowy efekt artystyczny.

Ja rozumiem, że tam czarny kolor się nie zmienił. On jest nasycony.

On się pudruje. Ta warstwa jest dużo grubsza, tak jakby była 

mniej rozcieńczana. Oczywiście możemy zastopować ten efekt, 

wzmocnić strukturę warstwy malarskiej, żeby w trakcie pór 

deszczowych ta warstwa nie zmieniała się wizualnie.

Wydaje mi się, że jeżeli udałoby się Państwu zatrzymać degradację tej czerni, to ja 

byłbym zadowolony. Gdyby to pozostało zastopowane tak jak jest teraz, nie miał-

FOT. 1 Mural autorstwa Wilhelma Sasnala na Murze Sztuki w Muzeum 
Powstania Warszawskiego w Warszawie, stan z 2019 roku, Fot: Roman Stasiuk
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bym wtedy już żadnych zastrzeżeń, oczekiwań. Ten efekt jest ładniejszy niż płaskie, 

przemysłowe bratki. Chcę powiedzieć, że ponieważ to jest też malarstwo związane 

z naturą, to jeżeli natura w taki sposób zmieniła ten mural, to ja to tym bardziej ak-

ceptuję. Mogę pani powiedzieć, że używam farb tylko olejnych rozcieńczonych ter-

pentyną, a czasami rozcieńczamy też takim bezzapachowym rozcieńczalnikiem 

amerykańskiej, dosyć popularnej firmy. To są tylko farby olejne, ołówek i tusz. Na 

niczym więcej się nie znam. Te trzy materiały staram się bardzo starannie dobie-

rać. Chyba, paradoksalnie, najbardziej ołówek, bo najwięcej rysuję. Więc to chyba 

stąd jest działanie po omacku, jeśli chodzi o te farby do malowania na zewnątrz.

W przypadku dwóch ostatnich murali z podobizną Jacka Kuronia 

Pana autorstwa, które zostały wykonane, czy one są według 

Pana projektu, czy Pan był w procesie tworzenia, czy po prostu 

projekt został nadesłany firmie, która realizowała projekt?

Ja byłem tylko autorem projektu. To jest jedyny mural (przyp. z Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego), który wykonałem własnoręcznie, ale to z przyczyn technicz-

nych i czasowych. Dla mnie on był do ogarnięcia. Mam tu na myśli i przestrzeń, 

i czas. To był mural, który powstawał w ciągu jednego dnia, nie próbowałem żad-

nych specjalnych przygotowań.

W Muzeum Powstania Warszawskiego jest teren zamknięty, 

natomiast w przypadku otwartych przestrzeni często jest dialog 

między artystą a społeczeństwem – często jest on umyślny, czasem 

w przypadkowy. Często te tematy nie są łatwe dla społeczeństwa. Czy 

ten dialog artysty ze społeczeństwem jest dla Pana bardzo istotny? 

I czy to jest podstawa wyborów pewnych kierunków sztuki?

Tutaj jest kilka moich różnych podejść do techniki, jaką jest mural, ponieważ 

ja w ogóle nie uważam się za artystę streetartowego. Kojarzy mi się to z czymś 

innym, ja raczej czuję się jako projektant plakatu, który akurat zamiast zawisnąć 

na słupie ogłoszeniowym, zostaje namalowany w dużych rozmiarach. W tym 

wypadku na jakiejś ścianie. Ja traktuję to jako pełnoprawną sztukę. Byłem przy-

gotowany na to, że mural z Rafałem Trzaskowskim zostanie w jakiś sposób po-

traktowany przez widzów. Przecież to jest uliczna wojna na sztandary. Więc ja to 

akceptuję, bo sam nie jestem wolny od emocji, które towarzyszą w tym wypadku 

drugiej stronie. Chodzi mi o złość. Najbardziej się obawiałem o ten mural z Jac-

kiem Kuroniem, ponieważ on powstawał w ostatniej chwili. Żeby on nie został 

zamalowany, zanim go pokryją powłoką antygraffiti. Jak powiedziałem, nie uwa-

żam siebie za artystę streetartowego, więc mnie interesuje kontekst, ale kontekst 

nie sztuki, tylko raczej ulicy, przestrzeni miejskiej i tego, w jakim miejscu się 

znajduje dana ściana, jak jest uczęszczana ulica, chodnik, kto może zobaczyć 

daną pracę, z jakiej perspektywy… i tak dalej. To mnie interesuje… Trochę tak 

jak architekta, a nie jak kogoś, kto ma się mierzyć na ulicy z innymi artystami 

streetartowymi. To nie jest moja działka.

Może to można zrozumieć jako szukanie przez artystę 

dodatkowych środków wyrazu, szukanie możliwości, ale nie 

stricte próba lokacji siebie w jakiejś konkretnej przestrzeni?

W sprawie muralu Rafała Trzaskowskiego, to najpierw zrobiłem rysunek i skon-

taktowali się ze mną ludzie ze sztabu wyborczego Rafała. Zaczęliśmy rozmawiać 

o tym rysunku. Powiedziałem, że chętnie to zrobię, bo i tak zagłosowałbym na 

Trzaskowskiego, więc dla mnie to była naturalna kolej rzeczy. Powiedziałem im, 

FOT. 2 Wilhelm Sasnal, mural Rafała Trzaskowskiego wykonany w Katowicach przy ul. Krzyżanowej podczas wyborów na Prezydenta RP w 2020 roku, stan 1 lipca 2020 Fot.	Łukasz	Borkowski/Twitter	
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że oni z tym rysunkiem mogą zrobić, co chcą, mogą go powielać i tak dalej.

Nawet nie wiedziałem o tym, że ten mural powstaje w Katowicach. Nikt się mnie 

nie pytał, bo taka była umowa. To jest szablon, wzór, wobec którego artysta stre-

etartowy maluje ten mural. I dla mnie to jest OK. Więc to są różne poziomy. Oczy-

wiście z Jackiem Kuroniem było jeszcze inaczej, bo ja do niego mam stosunek 

bardzo sentymentalny, dosyć osobisty. Jest dla mnie ważną osobą. Pewne rzeczy 

zaczynają żyć własnym życiem, tak jak rysunek, który zrobiłem na okładkę książ-

ki-wywiadu z Robertem Brylewskim. Po jego śmierci zafunkcjonował też jako 

zupełnie autonomiczna praca. Został namalowany w formie muralu w Jarocinie, 

o ile się nie mylę. Więc te trzy projekty są dosyć podobne przez to, że tam się poja-

wia portret. W Mysłowicach robiłem taki mural, ale to było według projektu, we-

dług mojego rysunku. Trochę inny, bo to jest taki na poły abstrakcyjny, przedsta-

wiający, ale jednak z dużą swobodą traktujący temat rośliny, typografii i tak dalej.

Dotyka Pan tematów, które dla społeczeństwa niekoniecznie są 

łatwe. To, co jest istotne, to to, że Pan utożsamiał się z tematem, 

czuł jakieś powiązania. Tutaj chodzi o nawiązanie dialogu 

przez społeczeństwo, które pokazuje, jak to społeczeństwo jest 

podzielone. Czy to wpływa na Pana tok rozumowania, proces 

twórczy, myślenia, czy raczej trzyma się Pan od tego z daleka?

Jest to chyba pierwszy moment w moim życiu, kiedy czuję, jak właściwie niewiel-

ka praca potrafi, przez to, że jest w tym okresie, w takim kontekście wykorzysta-

na, rozkręcić pewien mechanizm, który dotyczyłby w normalnych warunkach 

sztuki zaangażowanej, takiej, która się konfrontuje z polityką. Ponieważ ja nigdy 

w taki ewidentny, prosty sposób nie definiowałem siebie jako artysty zaangażo-

wanego, artysty politycznego, tylko oddzielałem bycie artystą od bycia obywate-

lem. Jestem obywatelem zaangażowanym, mam jasne opinie. Zapytany, odpo-

wiadam raczej, gdzie ja się sytuuję. I tutaj właściwie mogę powiedzieć, że tak, to 

jest praca polityczna, ponieważ nie można powiedzieć, kiedy społeczeństwo jest 

tak podzielone, kiedy są tak kluczowe wybory, że ja tutaj spadłem z nieba i nie 

wiedziałem, kogo portret robię. To jest rzeczywiście mój wkład w zmianę rzeczy-

wistości. Cieszę się, że to jest taki mój wkład i to, co ja mogłem zrobić, żeby nie 

oglądać tej przeciwnej strony. I daję się bardzo ponieść tym emocjom.

FOT. 4. Wilhelm Sasnal, mural Rafała 
Trzaskowskiego wykonany w Katowicach 
podczas wyborów na Prezydenta RP w 2020 
roku, stan kilka dni po wykonaniu. 

FOT. 4. Wilhelm Sasnal, mural Rafała Trzaskowskiego 

wykonany w Katowicach podczas wyborów na Prezydenta 

RP w 2020 roku, stan kilka godzin po wykonaniu. 
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W ramach projektu CAPuS – Conservation of Art in Public Spaces – 

tworzymy słownik, w którym znajdują się pojęcia graffiti, również 

te, które przejął street art, bo każda technika graffiti ma swoje 

nazewnictwo. Zauważyłam, że jest problem w przypadku słowa 

„wandalizm” w przestrzeni publicznej oraz słowo „overpainting”, 

czyli przemalowanie. Są różnego rodzaju znaczenia dla słowa 

„wandalizm”. Może być dobry wandalizm w przypadku artysty, ale też 

jest wandalizm zły, który niszczy przestrzeń publiczną i nie ma żadnego 

wpływu, nie oddziałuje na ludzi, mieszkańców na danym terenie. 

Być może rzeczywiście my trochę cierpimy na to „przemalowanie” – to jest chyba 

najlepsze słowo. Wydaje mi się, że to takie złe przemalowanie, czyli bazgranie 

po murach, malowanie tagów. To jest tak totalnie bezmyślne dla mnie. Można 

to nazywać złym przemalowywaniem, złym zamalowywaniem, bo niczemu to 

nie służy. To jest po prostu jakiś permanentny ekshibicjonizm i ekspresja swoje-

go niedopieszczenia. Na mnie zrobiła ogromne wrażenie opowieść, którą usły-

szałem od syna, że w latach 70., przełom lat 70., 80., kiedy rodził się hip-hop, 

najpierw, przed muzyką, wyjechały posprejowane wagony metra z Bronxu. To 

rzeczywiście bardzo działa na wyobraźnię, ja to zupełnie akceptuję. Nie mam 

innego wyjścia, ale uważam, że to jest kompletnie próżne.
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ANNA KOWALIK: Mógłbyś w skrócie przedstawić 

rozwój swojej twórczości? Od Litwy po Warszawę? 

I czemu akurat wybrałeś Lipsk, a nie inne miasto?

LINAS DOMARACKAS: Przyjechałem do Warszawy, gdy Związek Radziecki już 

się kończył. Zdawałem w Wilnie na Akademię kilka razy, nie udało się. Jak póź-

niej się okazało, nie ze względu na brak umiejętności, tylko ze względów poli-

tycznych. Postanowiłem wyjechać, szczęścia poszukać w Warszawie. Mieszkając 

na Litwie, byłem absolutnie zakochany w grafice. Oprócz grafiki nic nie istniało. 

Malarstwo, owszem, gdzieś tam przemykało, ale tylko, żeby jeszcze bardziej po-

móc wejść w grafikę. Bardzo wąsko specjalizowałem się. Przyjechałem do Polski, 

do Warszawy. Pierwsze wrażenie było absolutnie niesamowite. Miałem wraże-

nie, że to jest mini-Italia, ze swoim temperamentem, otwartością. Prace, które 

zobaczyłem na Akademii, wywarły na mnie ogromne wrażenie. W Związku Ra-

dzieckim  wtedy jeszcze tworzyliśmy w tradycji akademickiej. A tu było wszystko. 

Nawet przypadkowo rzucony pędzel już mógł stanowić jakieś tam dzieło sztuki. 

W sumie nie było wiadomo, czy przypadkiem wylał farbę gość, czy to już dzie-

ło skończone. Ludzie mieszali techniki. To, co ja tam zobaczyłem, to, z jednej 

strony, było oczywiście dla mnie bardzo radosne, że tak ludzie mogą robić, ale 

z drugiej strony to dla mnie był szok, jak można farbę olejną mieszać z temperą. 

Przecież to wszystko powinno odpaść, i to bardzo szybko. Ale ludzie pracowali. 

Oni tym sobie nie zawracali głowy. Tu emulsja ścienna, tu tempera, tu olejna 

farba. I absolutnie w odwrotnej kolejności. Jeszcze przypadkiem, na początku 

olejna, później tempera, później emulsja.

Jak długo byłeś w Warszawie po studiach?

Cały okres już powojenny byłem w Warszawie i w Krakowie. W Polsce byłem 

dwadzieścia cztery lata. Bardzo długo. Polska dla mnie jest taką drugą ojczyzną, 

bo w Polsce mieszkałem dłużej niż na Litwie.

Widziałam, że w twojej twórczości często pojawiają się motywy 

religijne. Mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat tej symboliki?

W Polsce nauczyłem się być bardzo elastyczny. Właśnie w Polsce nauczyłem się 

rzeźbić, malować, robić grafiki i rysunki. Pracować z każdym materiałem, na 

który trafię. Na Litwie, myślę, że nigdy by nie doszło do tego. A Lipsk... Może to 

FOT. 1. Zdjęcie pracy autorstwa Linasa na drzewach w Alei Świętych Patronów, stan z 2020 roku, Fot. Anna Kowalik
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powrót do okresu wczesnej młodości, kiedy książki, które trafiały w moje ręce, 

stare, widziałem, że wydało wydawnictwo Leipzig. Dla mnie wtedy to było coś 

takiego tajemniczego. W ogóle miałem wrażenie, że wszystkie książki świata tam 

się drukuje, w Lipsku. Widzisz, taka podświadomość. I ten Leipzig, nawet przed 

przyjazdem, był już dla mnie bardzo bliski. A kiedy się okazało, że jest możliwość 

być w Lipsku, to, oczywiście, jak najbardziej przyjechaliśmy mieszkać do Lipska 

i pracować.

Studiowałeś na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W jakiej pracowni?

W pracowni grafiki Lisnera, później Strenta.

Te osoby były ci w jakiś sposób bliskie? Wpłynęły na twój 

rozwój i twórczość, którą teraz możemy oglądać?

Rafał Strent był i jest jednym z najlepszych grafików, według mnie, w Polsce. On 

miał do perfekcji opanowane techniki, druk u niego zawsze był czysty. Zawsze 

z ogromną przyjemnością ogląda się jego prace. Klarowne, konsekwentne, czy-

ste. Jest ogromnym majstrem, mistrzem swoich dzieł.

Czyli na prostotę i czystość, którą widzę w twoich 

obrazach, mogły wpłynąć działania tego artysty?

Myślę, że niekoniecznie. Bardziej byłem takim ogromnym wielbicielem, zwo-

lennikiem ikonografii. I też miniatur perskich. Jeszcze w starych czasach, kiedy 

mieszkałem na Litwie, na podstawie miniatur perskich uczono nas kompozy-

cji, kolorystycznej kompozycji. Nie linearnej, tylko kolorystycznej, jak rozrzucać 

plan koloru, żeby to zabrzmiało, żeby to miało ręce i nogi. Żeby nie zgubić har-

monii w obrazie. Nie stracić równowagi. No i jedno z drugim było powiązane. Ta 

ikonografia z korzeniami bizantyjskimi. Przecież cała kultura Bliskiego Wschodu 

tak się przeplata. Ludzie rozjeżdżali, przewozili, patrzyli, tworzyli kolumny, od-

chodzili od kolumn, tworzyli następne kolumny. To wpłynęło na mnie najbar-

dziej w pracy. Może dlatego, że tam w tych ikonograficznych pracach, ikonach 

jest bardzo dobrze wyczuwalna energia. Obowiązywały pewne rytuały, żeby to 

człowiek mógł robić. Obowiązywały też później posiadacza tej ikony, który wiele 

godzin modlił się albo zwracał się do Boga przez te ikony.

Czyli również stamtąd czerpiesz symbolikę, którą możemy zobaczyć 

w „Alei Świętych Patronów” przy Stalowej i na obrazach?

Tak, gesty, skupienie, medytacja, kontemplacja.

Czy jeszcze korzystasz z jakiejś symboliki? Jaki jest kontekst twoich 

dzieł? Bo już mówiliśmy, że przejawia się motyw związany z religią, 

z kontemplacją, ale czy też jest jakiś wymiar społeczny? Czy poprzez swoją 

twórczość oddziałujesz na aktualne tematy, które pojawiają się w życiu?

To jest bardzo ważny temat. Nieraz już pisałem czy próbowałem się wypowiadać 

na Facebook’u, przy różnych okazjach, chociażby przy różnych marszach rów-

ności, że dopóki nie zaczniemy człowieka traktować ogólnie dobrze, to nic się 

nie zmieni. Te wszystkie podziały na równych, nierównych, na zawody, na po-

chodzenie, miasto, wieś, Litwa, Polska, Niemcy, Ameryka, na hetero, niehetero, 

na gejów, niegejów, to tylko powoduje, że robimy się wrogami dla siebie. Dopóki 

nie zaczniemy traktować siebie jak człowiek człowieka, bez względu na to, kim ty 

jesteś, co robisz, abyś tylko nie zabijał, to nic na tym świecie się nie zmieni. Bar-

dzo długi czas w swoich pracach próbowałem pokazywać postacie uniwersalne. 

One mogły być kobietami, mogły być mężczyznami. Właśnie te podziały na męż-

czyzn, kobiety w pewnym sensie uwielbiam, ale nie lubię, kiedy kobieta jest trak-

towana jak kobieta, a facet jak facet. Chciałbym, żeby kobieta była traktowana 

jak człowiek i mężczyzna tak samo jak człowiek. I dziecko tak samo jak człowiek. 

Właśnie na tym się koncentrowałem. I przed wyjazdem z Polski już zacząłem 

robić bardziej ukierunkowane prace, związane z masonerią i symboliką masoń-

ską. Bo ja osobiście uważam tę organizację za pozytywnie postępową, mówią oni 

bowiem o równości kobiet i mężczyzn. Gdy popatrzymy nawet na historię, to 

wielu ludzi, którzy stworzyli Polskę po jej upadku, było związanych z masonerią. 

Udało się to lepiej lub gorzej, niemniej do dziś Polacy śpiewają hymn, który też 

jest twórczością masońską. Odpowiada mi też równe traktowanie kobiet i męż-

czyzn. Dlatego korzystałem i korzystam z tych różnych symboli i ze współpracy 

z polskimi masonami. 
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Widzę, że korzystasz z różnego rodzaju podłoża. Są to prace na tynku, 

na drzewie, na płótnie. Zauważyłam w Twojej galerii również praca na 

tekturze. Czy kierujesz się bardziej wymową tego podłoża, czy bardziej 

tym, jaką ono ma strukturę? Może wybór podłoża nie jest przypadkowy?

Tektura, zazwyczaj, interesuje mnie swoją fakturą. Robiłem takie prace, które 

wyglądały jak przypadkowo zrobione, na byle czym. To też taki sentyment za 

ludźmi, którzy żyli głęboko w swojej pasji i brali serwetkę gdzieś w knajpie, pół 

pijani, coś tam szkicowali albo pisali fragment wiersza, a później okazywał się 

być geniuszami. Te kartony to też tęsknota za tym czasem, kiedy człowiek na-

prawdę żył pasją, a nie chlebem codziennym.

Rozumiem. A drzewa?

Drzewa to bardziej społeczny projekt. Długo odbijałem się z tym projektem, nie 

był on bowiem zrozumiały, wiele osób go odrzuciło. Człowiek najlepiej przyjmu-

je to, co już widział. A gdy tego nie widział, to nie jest w stanie tego zrozumieć, 

mimo że wydaje się, że już tak wszystko dokładnie wytłumaczyłeś. A jeżeli ktoś to 

zacznie sprejować, to co będzie? A gdy wszyscy zaczną malować na drzewach? Ale 

nikt nie zaczął nagle malować na drzewach, bo jednak farba i pędzle kosztują. To 

był taki społeczny projekt, który od dawna chciałem zrealizować, bo zauważyłem, 

że galerie są puste. Ludzie nie chodzą do galerii, mimo że tam nie trzeba kupować 

biletu. Chociaż, z drugiej strony, kij ma dwa końce. Panie, które pracują w tych 

galeriach, nieraz są tak zimne i nieprzyjemne, że nawet ja, będąc artystą, też nie 

wszędzie wchodziłem, bo widziałem, z jaką miną ta pani w kasie siedzi. I myśla-

łem: „Po co ja będę sobie psuł nastrój dzisiaj?”. To wyobraź sobie, jak wejdzie jakaś 

kobiecina, która zarabia tysiąc trzysta na rękę, ma czwórkę dzieci, męża w wię-

zieniu, z Pragi Północ. Czy ona wejdzie do takiej galerii? Nigdy w życiu. Zacząłem 

malować więc na drzewach, tam, gdzie jest mniejsza społeczność, tam, gdzie jest 

więcej dzieci, żeby pokazać taką sztukę, jaka istnieje. Polska była bardzo dobrym 

terenem na różne pomysły i projekty. Miałem wiele pomysłów na projekty, ale 

udało mi się zrealizować tylko jedną dziesiątą. Próbowałem namówić swoich ko-

legów artystów, miałem taki pomysł, żeby stworzyć Dzień Zapomnianego Artysty, 

bo artystów znamy bardzo niewiele, z nazwiska, którzy są opisani, których prace 

są udokumentowane, a tych artystów było bardzo dużo. I te prace gdzieś znikają 

na strychu, w piwnicy gniją albo ktoś pali w piecu, bo co z nimi zrobić? I próbo-

wałem zebrać taką grupę, gdzie mieliśmy malować obrazy albo przynieść swoje 

obrazy, jak kto sobie życzył. I puścić te obrazy Wisłą, czyli z gór. I ludzie by po dro-

dze zabierali to do domu, te, które uda się im złapać. Na początku do tego pomysłu 

zapaliła się masa artystów, ale przyszedł poniedziałek, zacząłem dzwonić, okaza-

ło się, że ten nie może, że temu żona nie pozwala, ten nie chce, bo nikt nie płaci, 

nie będzie honorarium żadnego, więc zostałem sam. Nadal jest aktualny pomysł 

na 13 maja: Dzień Zapomnianego Artysty. Trzynasty to też taka pechowa cyfra, 

chociaż nie zawsze. Mam nadzieję, że w końcu powstanie taki dzień, który będzie 

poświęcony zapomnianym mistrzom, którzy pracowali, tworzyli przez całe życie. 

Czyli można powiedzieć, że na pierwszym miejscu w swojej 

twórczości stawiasz odbiorcę i otwartość w kierunku ludzi?

Tak. Przede wszystkim ludzi, których nie stać na sztukę. Pracuję dla ludzi, któ-

rych nie stać na sztukę. 

Jak wygląda twój proces kreacji? Czy polega na tworzeniu 

szkiców, czerpania z literatury, życia codziennego i ten Twój 

pomysł dorasta w głowie, czy bardziej jest to taki proces 

spontaniczny, który przychodzi w formie pstryknięcia i działa?

Bardzo długo chodzę dookoła materii albo z pomysłem, ale żeby zrealizować 

pomysł, to jeszcze musi bardzo dużo różnych wydarzyć się rzeczy. Czyli przede 

wszystkim kompozycja, która jest bardzo złożona w sztukach wizualnych, kom-

pozycja linearna, i kompozycja kolorystyczna, jeżeli chodzi o malarstwo. A póź-

niej, jak już masz to wszystko, to też trzeba zdecydować, w którym kierunku 

idziesz, czy bardziej w symbolikę, czy bardziej w realizm, czy bardziej koncep-

tualizm. To jest ogromna paleta, którą człowiek musi ogarnąć, wszystkie te koń-

cówki związać, węzełki powiązać i wtedy można mówić o stworzonym obrazie. 

Mam coś takiego, że oczywiście, noszę to przez jakiś czas, ale raczej bym to na-

zwał próbą podłączenia się do kanału. I jak już udaje mi się podłączyć do tego 

kanału, to mam „pstryk” i widzę ten obraz. Ja już widzę go jako skończony, więc 

tylko szybciutko go powtarzam. Tak jakby ktoś mi zrobił zdjęcie aparatem w gło-

wie. Oczywiście zazwyczaj nie udaje mi się powtórzyć tak pięknie, jak go zoba-

czyłem na tym zdjęciu, ale staram się. 
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Kiedy, twoim zdaniem, kończy się ten proces twórczy? Istnieją artyści, 

którzy namalują obraz, a po roku, po dwóch, po dziesięciu latach go 

zupełnie zmieniają. Czy kończysz obraz i przedstawiasz go publiczności, 

to wtedy ten etap już się kończy? Czy proces kreowania tego dzieła 

zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zaczyna się dialog z odbiorcą?

Nie do każdej pracy, którą malował artysta, sam artysta dorósł. W każdym razie, 

ja osobiście nie do każdej pracy dorastam w tym samym momencie, kiedy po-

wstaje ta praca, bo kanał się otworzył, ja coś stworzyłem, ale jestem jeszcze kilka 

lat do tyłu, mentalnie, psychicznie. Podobna sytuacja była z takim cyklem „Por-

trety z ulicy”, niebieskim, błękitnym. Właśnie tam taką pracę widać. Po zrobie-

niu tego cyklu, to było około trzydziestu prac, te wszystkie kartony spakowałem 

i schowałem pod łóżko, na dwa lata, aby to później skończyć. Trzeba było to zoba-

czyć, jak po dwóch latach to wyciągam, rozkładam i jestem bardzo zdziwiony, że 

praca jest skończona. Tylko dwa lata temu nie zrozumiałem tego. Jeszcze nie do-

rosłem, potrzebowałem jeszcze tych dwóch lat, żeby dorosnąć do tej pracy, którą 

zrobiłem. A takie najprostsze kryterium, moje osobiste, to jest takie, że namalo-

wałem coś, rano się obudziłem, popatrzyłem świeżym okiem, czy akceptuję to, 

co zrobiłem, czy to przyjmuję. Jeżeli przyjmuję, to praca skończona. Bez względu 

na to, że później mogę się nie zgodzić, mogę coś zmienić. Jeżeli tak, to w takim 

razie jeszcze coś tam robię. Ale dla mnie jest bardzo ważny poranek i spojrzenie 

takim świeżym okiem, czy już jest OK. Czy wszystko siedzi na swoim miejscu, czy 

jest z energią wszystko w porządku w tym obrazie, dynamiką. Jeżeli po jakimś 

czasie się nie zgadzam z pracą, to nigdy jej nie przemalowuję. Uważam, że na tę 

pracę był dany taki czas, ten czas wykorzystałem. Jeżeli chcę powiedzieć coś in-

nego, nowego, to biorę następny karton lub płótno i zaczynam od nowa. Bo to nie 

ma sensu zamalowywać, bo dwa razy do tej samej rzeki nie wejdziesz. Powstaje 

wtedy zupełnie inna praca. Nigdy więc nie przemalowuję. Oczywiście, każdemu 

artyście jest bardzo miło, kiedy widz pozytywnie przyjmuje to, co zrobił, ale nie 

zawsze tak jest. Często słyszałem wypowiedzi: „A daliby mi farbę i pędzle, też 

bym to zrobił”. Kiedyś pewnemu starszemu panu powiedziałem tak: „Wie pan 

co, ja ze swoim małym synem jechałem nad morze. I on miał pięć lat. I był ab-

solutnie przekonany, że on umie pływać. Gdy wszedł do wody, jego zdanie się 

zmieniło, okazało się, że nie umie pływać”. I mówię: „Tak samo jest z tym malar-

stwem. Panu tylko tak się wydaje, jakby pan dostał te farbki i kolorki, pędzelki, 

nie myślę, żeby panu się udało nawet takie bazgroły zrobić, jak tutaj są zrobione”. 

To ostudziło porywczość pana.

Bardzo się cieszę, że masz taką łatwość mówienia. Bo niektórzy 

artyści mają problem, by opowiadać o swojej twórczości. 

My jako artyści jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni, bo mamy za słabą edukację, 

jesteśmy za głupi. Po prostu za mało książek przeczytanych. Nie znamy się na 

filozofii, nie znamy się też na literaturze, nie znamy się na wielu rzeczach, na 

których kiedyś trzeba było się znać. Mówi się „człowiek renesansu”. Przecież, da 

Vinci znał na wielu rzeczach. Na mechanice, na medycynie, a współczesny arty-

sta, jak brzdąka na gitarze i jeszcze napisze jakiś głupawy wiersz, to już jest ge-

niusz. Moim marzeniem jest w końcu, dojrzeć do takiego etapu, kiedy będę mógł 

być spokojnie takim rzemieślnikiem. Absolutnie porządnie wykonywać swoją 

pracę, tak jak podziwiałem w różnych filmikach na Facebooku, jak pracują w Ja-

ponii: siedzi dziadek, robi całe życie jakieś kukiełki. Ale on robi tak sprawnie, tak 

czysto, tak dobrze, z tak dobrego materiału i takimi narzędziami, które szanuje. 

Te wszystkie noże, dłuta i te narzędzia są idealnie stworzone i w idealnym stanie. 

Właśnie moim marzeniem jest dokładnie taką pracę tutaj stworzyć. Niedaleko 

mnie jest szewc, młody człowiek, który robi buty. Genialne buty, ja tam nigdy nie 

pytałem, ile te buty kosztują, pewnie majątek. Ale on wszystko robi sam. Barwi 

skórę, wycina formę, rozciąga tę skórę, wszyje to. Ma swoich uczniów. Widzę, 

że uczniowie zmieniają się u niego. I ja nie marzę o żadnych Londynach, mnie 

to nawet nie ciągnie. Odpowiada mi taka dobrze wykonana praca, profesjonal-

nie wykonana praca. Po prostu, kiedy ja mogę postawić tę malutką pieczątkę, że 

to jest zrobione rękami, Linas Domarackas. Marzenie. Ja myślę, że Lipsk temu 

wszystkiemu sprzyja. Bo tu nie ma takiego napięcia jak w Warszawie. W Warsza-

wie budzisz się rano , pijesz kawę i już pierwsze słowo, które rodzi się w tobie, to 

nie „dzień dobry kochana”, tylko „kurwa mać”.
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Czyli tutaj masz wewnętrzny, twórczy spokój?

Staram się to stworzyć. Myślę, że to prawie cztery lata już, jak jestem tutaj, w Lip-

sku, ale po dwudziestu czterech latach nerwów w Warszawie trzeba najpierw 

wyzdrowieć. Żeby uspokoić się wewnętrznie. Żeby to wszystko uciekło z ciebie, 

żebyś się rano nie budził z takimi rękoma i z takimi oczyma, co dzisiaj będzie. I te 

telefony: „Słuchaj, musisz to zrobić, ale to na wczoraj, na wczoraj!”. 

Czy proces twórczy jest dla Ciebie ważniejszy od efektu końcowego pracy?

Myślę, że jedno z drugim jest nierozdzielne, tak jak pomarańcza, która jest na 

stole, i skórka. Lubimy pomarańcze, ale skórkę też trzeba akceptować. Raz sma-

kujesz, zadowalasz się, jeżeli jeszcze masz komplet pędzli, które tobie pozwalają 

na tę rozkosz przy pracy. Zdarzało mi się pracować z takimi pędzlami, że gdy 

chciałem postawić białą kropeczkę na źrenicy, to nie mogłem postawić, ponie-

waż pędzel był tak zjechany. W końcu obciętą zapałką to wstawiłem. To już żad-

na przyjemność z pracy. Człowiek zaczyna się wkurzać. Miałem w życiu bardzo 

różne okresy, raz miałem pieniądze, raz ich nie miałem, raz byłem na wozie, raz 

pod wozem. I kiedy masz dobre narzędzia, to naprawdę jest dobra przyjemność 

w pracy. A, jak mówiłem właśnie, to nie zawsze jest tak, że ten proces pracy gó-

ruje nad wszystkim. Często jestem ciekaw rezultatu, czy uda mi się zrobić to, co 

zobaczyłem czy nie i też próbuję to przyspieszyć. To jest taka pewnego rodzaju 

niedojrzałość.

Mówi się, że artyści są dziećmi.

Zgadzam się, bo patrzę na swoich rówieśników, którzy już są dziadkami, a ja 

mam dopiero małe dzieci i mam takie wrażenie, że już wszyscy dawno wyszli 

z tej piaskownicy, a ja ciągle bawiłem się tymi samochodzikami i nadal się bawię. 

Domu nie zbudowałem, tylko drzewo posadziłem w swoim życiu, ale na cudzym 

placu. Samochodu nie mam, jeżdżę rowerem, nawet prawa jazdy nie mam, cho-

ciaż kilka razy próbowałem pójść na kurs, ale nigdy nie miałem czasu na jego 

ukończenie. Ciągle coś się wydarzało, trzeba było wyjechać albo jakiś projekt 

pojechać robić, albo coś z pracą.

Dziecko, w porównaniu z osobą dorosłą, nie boi się otwarcie mówić, 

co go denerwuje, co go krępuje. Mam na myśli też proces tworzenia. 

Zachowując się jak dziecko, nie masz granic w trakcie malowania.

Jedyne, co mnie zawsze ograniczało, to materia. Czyli, na przykład, był okres, 

kiedy masz całą paletę, a jest tak, że, niestety, dominuje tylko błękit. I wtedy 

masz okres błękitny. Konkretna seria, konkretny temat „Suweniry z Polski”. Po-

stawiłem sobie takie zadanie: pracować w białym kolorze i czerwonym kolorze 

plus te wszystkie odcienie.

Mówiłeś o tym, co podobało ci się w Warszawie, kiedy przyjechałeś, czyli 

jak artyści mieszają różne techniki. Przejąłeś to? Też bawisz się techniką?

Technikami bawię się, ale nigdy nie pozwoliłem sobie bawić się wbrew pewnym 

podstawom technologii, czyli na olejną farbę nigdy nie nakładam emulsji. Dla 

mnie to jest taka dzikość, że jednak do tego nie byłem się w stanie przyzwyczaić, 

to mi zaimponowało, w pewnym momencie, ale na dłuższą metę zobaczyłem, że 

to jest absolutnie głupie. O jakimkolwiek szacunku do odbiorcy nie ma co mó-

wić, po prostu jest głupie. Jeżeli ktoś ma takie założenie, żeby zniszczyć to, co ma 

powstać. Był taki okres w sztuce, kiedy artyści utworzyli maszynę, której w trak-

cie ekspozycji łamały się ząbki, pokrętła, wszystko się rozpadało. Taka destruk-

cyjność w sztuce.

Przychodzą mi na myśl te drzewa, o których już wcześniej 

rozmawialiśmy, to jest niezwykle efemeryczna praca. To nie jest błąd 

technologiczny. Podłoże, jakim jest drzewo, rośnie, zmienia kształt. 

Tak, pod każą tą miniaturą dawałem grunt, taki jak się daje na obrazach. Profe-

sjonalny. Ale te artystyczne farby nie są przeznaczone do zmiennej pogody. Drze-

wo też rośnie i to założenie też było takie, żeby to drzewo pomogło przetrwać ob-

razowi, a nie zniszczyło go. Kiedyś te wszystkie uszkodzone miejsca, w których 

brakowało kory po obciętych konarach, gałęziach, zamazywano woskiem albo 

farbą. Może jeszcze pamiętasz, nawet do połowy drzewo wapnem malowano, 

żeby robaki tam nie właziły?

W Stanach jest to popularne.
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Tak i przy drogach też było kiedyś, dawno temu. Obecnie stosunek do drzewa 

jest bardzo konsumencki. To mnie bardzo denerwuje. Wycinają te parki, lasy, to 

wszystko w ogromnych ilościach, Europa łysieje. To było takie pierwsze zadanie, 

lecznicze dla drzewa, by pokazać, że to stojące drzewo jest wartością, ogromną. 

Ja to robiłem w takich miejscach, gdzie ludzie nie kupują sztuki, nie chodzą do 

galerii. W Warszawie, w paru miejscach poza Warszawą, w Polsce, już nie pa-

miętam nawet miejscowości, bo to naprawdę były takie wioski. Z miejscowymi 

dzieciakami coś próbowaliśmy robić i nam się udało. 

Czy w „Alei Świętych Patronów” było siedem drzew, siedem portretów?

Tak, ja to zrobiłem troszeczkę z przekory, bo po zrobieniu miniatur w Parku Pra-

skim miałem bardzo nieprzyjemną przygodę z „zielonymi”, którzy nagle zaczęli 

mnie atakować, że to jest prowokacja, że to, prawdopodobnie, zrobiłem za pienią-

dze Konieckiego, z Litwy, że jestem prowokatorem litewskim, że oni sobie tego nie 

życzą, że sprawę dają do prokuratury. Zgłosili na policję. Pozbierałem wszystkie 

papiery, ja to wtedy robiłem w ramach projektu „Wisła” i mi pomogła to zrealizo-

wać Klara Kopcińska, która była kuratorem tego całego projektu. Tam brało udział 

z dwustu artystów. Projekt był finansowany z urzędu miasta, z błogosławieństwem 

ówczesnej pani prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. I gdy przyniosłem 

plik wszystkich tych papierów do „zielonych”, to oni wtedy odczepili się. Sprzeda-

łem im jedną myśl, która im bardzo się spodobała. Zapytałem: „Ile mogę dostać za 

taki okropny czyn?”. Odpowiedzieli, że pół roku więzienia, czy tam trzy miesiące, 

nie pamiętam. I sześć tysięcy złotych kary. „No to świetnie, dla mnie to będzie za-

jebista reklama. To ja czekam na kajdanki”. No i od tego momentu była cisza. 

Aleję zrobiłeś w 2009 roku. Z siedmiu portretów 

zachowały się trzy i są w świetnym stanie. 

Myślałem, że wszystko wycięli. To był mój protest, „zieloni” na mnie najechali 

i ja to zrobiłem z własną inicjatywą. Wtedy robiliśmy murale z dziećmi w ramach 

projektu „Kobierce” przy Stalowej i ja tam wszystko zrobiłem, co do mnie należa-

ło. Miałem swoich asystentów, asystenci dalej się zajęli dziećmi, a ja się urwałem 

na parę dni do tych drzew, i zrobiłem za własne pieniądze, własnymi farbami 

i pędzlami ten projekt. To też nam pomogło troszeczkę załagodzić konflikt, który 

zaczął rosnąć przy robieniu murali. Bo miejscowi zaczęli nas, powolutku, atako-

FOT. 2. Zdjęcie pracy autorstwa Linasa na drzewach w Alei 

Świętych Patronów, stan z 2020 roku, Fot. Anna Kowalik
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wać. I z pomocą Kasi zrobiliśmy taki numer, że zaczęliśmy ludzi pytać o imiona 

i o patronów. Tam była właśnie Katarzyna, a to Święta Katarzyna. „To namaluję 

Świętą Katarzynę, nie?” I pozbierałem te imiona, zrobiłem tę „Aleję Świętych Pa-

tronów”. I słuchaj, nagle ociepliły się stosunki. Siedzę, maluję malutką miniatur-

kę, jedną z ostatnich, podchodzi do mnie gość, który był taki dość ostry, wyciąga 

flachę i mówi: „To ci naleję”. Długo temu facetowi tłumaczyłem, że nie korzystam 

z alkoholu. Nie mówiłem, że nie piję. Różnymi, okrężnymi drogami próbowałem 

mu tłumaczyć, że przy pracy nie wolno, tu są dzieci, jak to będzie wyglądać. Oso-

ba, która musi pomagać, po prostu będzie nawalona.

Wspomniałeś o festiwalu „Kobierce”. Mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym 

projekcie? Byłeś tylko gościem, czy bardziej aktywnie się udzielałeś?

To zawsze miało być powiązane z tym, co robi Remus, czyli z tym muralem, 

o którym mówiliśmy wcześniej, ze szczudłami. 

„Szczudlarze”.

Tak, to był taki projekt, gdzie główny akcent był na to, żeby dzieci nauczyć cho-

dzić na szczudłach. 

Skąd wzięli się ci szczudlarze w tej tematyce?

W Teatrze Remus przewijała się taka grupa szczudlarzy. Oni sami robili te szczu-

dła, dzieci to fascynowało. Teatr brał udział w różnych projektach, takich jak 

„Lato w mieście”, więc praca z dziećmi była dla nas bardzo aktualna. Zimą, jak 

były ferie, jeździliśmy z dzieciakami do muzeum, rysowaliśmy, robiliśmy maski. 

Samo słowo „street art”, sztuka uliczna, wywodzi się właśnie od 

szczudlarzy. To jest ciekawy zbieg okoliczności. Lubisz pracę z dziećmi? 

Bo rozumiem, że te twoje działania podczas tego projektu nie ograniczyły 

się tylko do „Szczudlarzy”, wykonałeś również inne dzieła na Stalowej.

FOT. 3. Stan muralu „Szczudlarze” przed konserwacją-restauracją, stan z 2018 roku,  Fot. Roman Stasiuk
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Tak, ale w tym roku, kiedy powstał mural „Szczudlarze”, zrobiliśmy tylko „Szczu-

dlarzy”, bo jednak takich projektów nie robi się w ciągu jednego dnia. Sam zro-

biłbym to dość szybko, ale to nie o to chodzi. Trzeba było zaangażować młodych 

ludzi, żeby ich nauczyć trzymania pędzla, rozrabiania. W trakcie tego projektu, 

kiedy ten mural malowaliśmy, tło robiły dzieci. Taki chodnik w stylu łowickim, 

przez ścianę, przez cały świat, tę mapę, która tam jest pod spodem. Dwie dziew-

czynki wzięły pędzel i na ścianie napisały swoje imiona. Ja to zobaczyłem i mó-

wię: „Chodźcie tutaj. Tak się nie robi. To, co napisałyście, jest skandaliczne. Trze-

ba najpierw znaleźć odpowiednie literki, jak te literki mają wyglądać. Później 

odpowiedni kolor. Teraz macie pędzel, macie tyle i tyle koloru, najpierw zróbcie 

szkice, a później piszcie na ścianie, zajmujcie się tym wandalizmem”. Zaskoczo-

ne były. Ale wracając do „Kobierców”, na tym się skończyło. Na następny rok 

wymyśliliśmy, że weźmiemy stare zdjęcia mieszkańców Pragi, których już nie 

ma, czarnobiałe, przedwojenne, jeżeli nam się uda, albo tuż po wojnie. I na pod-

stawie tych zdjęć zrobimy murale. I powstał taki cykl „Murale Różne”, prac więk-

szych, mniejszych, z jednym, z dwoma dużymi muralami. Dzieci malowały kolo-

rową przestrzeń, czyli jakieś wnętrze mieszkania: wykładzina, fotel, szafka, a ja 

dorobiłem czarno-białe postacie z tych fotografii. Jakiś gość siedzi na beczkach. 

Znaleźliśmy nawet jego wnuka czy prawnuka. Dzieciaki namalowały tło, ja zrobi-

łem później tę postać. I te postacie były wtedy rozrzucone. Wiem, że część murali 

spotkał fatalny los, bo ktoś z muralarzy przyszedł i namalował swój mural na na-

szym muralu, jakby nie było na Pradze wolnej ściany. Też robiliśmy takie murale 

na jednym z podwórek, gdzie odbywały się finałowe festiwale, na małej uliczce 

tuż przy Stalowej. Na podwórku, na parterze, gdzie nikt nie mieszkał, a wszystkie 

okna były zabite deskami, z dziećmi namalowaliśmy tam otwarte okno, firanki, 

kotki, kwiatki. I to podwórko zaczęło zupełnie inaczej żyć, bo to jest cholernie 

ważne nauczyć na początku drogi człowieka estetyki i gustu, bo bez tego mądro-

ści nie będzie. Będzie człowiek głupi, jeżeli on się nie nauczy odróżnić piękna od 

brzydoty. I to trzeba zrobić na samym początku, kiedy jest dzieciak mały. 

Czy te działania, które robiłeś w Warszawie, czy tę 

pracę z dziećmi kontynuujesz w Lipsku?

Nie, na razie nie kontynuuję, bo jestem jakoś cholernie odporny na język nie-

miecki. Marzy mi się, że prowadzę zajęcia z dziećmi, już dałem ogłoszenie tutaj, 

FOT. 4. Dzieci przygotowujące się do malowania 

muralu Szczudlarze z Linasem, Fot. Linas Domarackas
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w sumie praca nie od tego się zaczęła. Zaczęło się od tego, że trzeba było zrobić 

dokumentację ściany i dostać zezwolenie na zrobienie tego muralu. I tak fajnie 

nam się przytrafiło z Kasią, z szefową Remusa, że na tej ścianie było nazwisko 

i słowo „dziwka”. Okazało się, że to było nazwisko szefowej, która daje zezwolenie 

na robienie murali. Jak ona zobaczyła to zdjęcie, że ona jest „dziwką”, to od razu 

dała nam zgodę, i od razu zaczęliśmy od mycia, bo ściana była brudna i zakurzo-

na, tak jak ściana w mieście. Warszawa do czystych miast nie należy, niestety. 

A pigmenty kupowałem i mieszałem, aby wyrobić kolor. 

Suche pigmenty, w formie proszku?

Nie, w butelkach. Konsystencja. To nie były farby malarskie najwyższej jako-

ści, nigdy by nie było budżetu na coś takiego. Dobrymi farbami robiłem tylko te 

miniatury na drzewach, bo forma miniatury wymaga bliskiego kontaktu z uli-

cy z pracą. Wtedy są widoczne różne niuanse. A takie duże prace nie wymagają 

super drogich farb, bo to wszystko jedno. Kontakt musi być daleki, nikt nie ana-

lizuje całych przestrzeni, detali też unikam. À propos detali, to kiedyś zdarzyło 

mi się przeczytać, że artysta, który wprowadza bardzo dużo detali, niuansów, 

zazwyczaj nie ma nic do powiedzenia. Takie ukrywanie się za detalem świadczy, 

że artysta zapełnia tę przestrzeń, czym popadnie, żeby tylko nic nie powiedzieć, 

bo nic nie ma do powiedzenia, tak samo jak z aktorami. Utrzymać pauzę to jest 

największe mistrzostwo, niż zagadać cały spektakl, do śmierci widza. Wracając 

więc do tego, nie było tam zbyt dobrych farb, ja już nie zrobiłem żadnego miksu. 

To zostało otwarte, nie wiem, czy ktoś cokolwiek robił.

Spoiwo, które było zawarte w farbach, było zdecydowanie za 

silne w stosunku do tynku, więc spowodowało, że w przypadku 

zmian temperatury ta farba zaczęła oddziaływać i zaczęła 

się odrywać jak tapeta ze ściany. To jest największy problem 

konserwatorski, który próbujemy teraz naprawić.

Często korzystałem z gruntów. W butelkach plastikowych się sprzedawało takie 

białe mleczko do farb akrylowych. I zamiast wody bardzo często mieszałem far-

by. Przyczepność lepsza była, nie muszę mazać dziesięć razy, w sensie, że raz 

pokryjesz i już jest farba, kolor. Ciągle korzystałem z tego. W tym przypadku le-

piej było wlewać wodę zamiast tego. A myślałem, że robię lepiej. Problem już jest 

FOT. 5. Dzieci przygotowujące się do malowania 
muralu Szczudlarze z Linasem, Fot. Linas Domarackas

w rosyjskiej gazetce. Ale na razie, niestety, mogę tylko prowadzić te zajęcia z gru-

pą dzieci słowiańskojęzyczną, czyli albo po rosyjsku, albo po polsku, ewentual-

nie po ukraińsku, białorusku.

Wróćmy do „Szczudlarzy” ze względu na to, że jest to mural 

w trakcie konserwacji. Mógłbyś pokrótce opisać proces 

tworzenia tego muralu pod kątem technologicznym?

Na początku ściana była zakurzona i brudna, brakowało jednej rynny z boku. 

I ciekła woda, więc to było bardzo niebezpieczne. Starałem się specjalnie nie 

komponować tych postaci, tylko przesunąłem je o dobry metr do przodu. Ale 
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taki, że w Akademii Sztuk Pięknych następuje pewna rozbieżność. Twórców nikt 

nie uczy technologii, jeżeli, to na grafice jeszcze uczą, ale na malarstwie już nie 

uczą. Konserwatorów uczą technologii, ale oni są bezradni na niedouczonych 

artystów, którzy właśnie wykonują takie różne faux pas.

Czy oprócz takich projektów jak „Kobierce” 

tworzyłeś jeszcze jakieś dzieła na ścianach?

Robiłem taki stary projekt, patriotyczny, polski. Chociaż chyba nie powinienem, 

bo byliśmy w dość wrogich obozach, ja Litwin, tu Polska, w okresie międzywo-

jennym, okupacja, południowo-wschodnia Litwa. Robiłem taki patriotyczny, pol-

ski projekt, który sam wymyśliłem na domu, w którym mieścił się sztab radziec-

kich wojsk przy ulicy Wileńskiej, przy „Czterech Śpiących”, gdzie namalowałem 

ogromną polską flagę. Były okna wszystkie zabite deskami i na tych zabitych 

oknach namalowałem czerwono-białą flagę.

Rozumiem, że to było z dziećmi?

Nie, to nie było z dziećmi. To był już mój projekt, o który ubiegałem się parę lat 

i jakoś z okazji Dnia Niepodległości, w 2010 roku, burmistrz Pragi-Północ zgodził 

się na jego wykonanie. I dostałem na to pieniądze, i podnośnik, więc mogłem to 

zrealizować. Wtedy powstał bardzo piękny artykuł o patriotyzmie i moim oso-

bistym pojęciu, co to jest patriotyzm, że nie wojna, nie bicie po mordzie obco-

krajowca, tylko twórczość kreatywna, odejście do tworzenia dnia dzisiejszego 

i jutrzejszego. W Rzeczypospolitej. Niestety, ten projekt był dokładnie niszczony, 

a obecnie, wiem, że od paru lat już ten dom jest sprzedany, już jest w wolnym 

stanie, już odnowili go, już tam nie ma znaku tego wszystkiego. Robiliśmy też 

rewitalizację podwórka. I tam, w bramie, jak każda brama na Pradze, zasikana, 

poobijana z tynku, muru, napisano różne rzeczy, czym popadnie, zrobiłem te po-

staci ikonograficzne, anioły, takie pomarańczowe postacie. Na ile mi wiadomo, 

one są jeszcze żywe, bo na początku mieszkańcy byli bardzo oburzeni, że nie ży-

czą sobie tu tych ruskich aniołów i nawet następnego dnia, kiedy ja to zrobiłem, 

to któryś z dzieciaków czy dorosły namalował tam takie czarne rowki, ale więk-

szych wandalizmów już nie było. W każdym razie okazało się, że te anioły ruskie, 

jak oni to nazywali, były przez dłuższy czas wizytówką tej części Pragi i wywiady 

wtedy miałem jeszcze, pamiętam. Nawet z Kanady. Nie wiem, skąd ludzie dowia-

dują się o takich rzeczach. Zaskoczyła mnie pewna pani kurator z Bułgarii, która 

wysłała mi zaproszenie na Facebooku. Napisała, że oglądała moje prace w Parku 

Praskim w 2010 czy 2011 roku. Miłe zaskoczenie, właśnie wtedy jest bardzo miło. 

Właśnie czujesz, że coś jednak jesteś w stanie więcej dać, niż te kupione kilogra-

my kaszy.

Czy dokumentujesz swój proces twórczy i efekt końcowy prac?

Efekt końcowy prac tak, proces nie. Kilka razy siliłem się, gdy widziałem, jak to 

robią niektórzy artyści: biała farba, jedna kreska, druga kreska, taka emulacja 

pracy, która powstaje, ze zdjęć. To bardzo mi się podobało, ale nigdy na to nie 

miałem czasu, bo gdy zaczynam malować, to wtedy jestem poza czasem. Mogę 

nawet sobie budzik nastawić, że za pięć minut zadzwoni, a ja muszę zdjęcie zro-

bić, z tym że nie usłyszę tego budzika. Dla mnie wtedy to nie odgrywa żadnej roli, 

żadne dźwięki, czy jadłem, czy minęły dwie godziny, czy minęło sześć godzin, 

ja tego nie czuję. Nie jestem w stanie robić dokumentacji i to jest pewna wada. 

Podobno na Litwie była artystka, która miała problem z czasem. Ona nie tylko 

nie wiedziała, która godzina, bardzo często nawet nie wiedziała, który jest rok. 

U niej dom był przepełniony różnymi kalendarzami. W końcu machnęła na to 

wszystko ręką i tam, gdzie z drugiej strony podpisywała swoje prace, jaka tech-

nika, jakie nazwanie, daty też pisała różne, raz to był 2035, innym razem to był 

1653. Co jej przyszło do głowy, bo nigdy nie była pewna, który to był rok. Nie była 

zainteresowana i pisała, co popadnie. 

Później też nie fotografujesz, jak się zmienia obraz albo podczas wystaw?

Wystawa to jest wielka sprawa. W trakcie transportu często coś niedobrego się 

dzieje z pracą, dziurka, zadrapanie, nie daj Boże.

Czyli sam nie jesteś przy opakowywaniu?

Jestem, ja sam to pakuję, ale później nie zawsze jestem w stanie odebrać od razu, 

czyli gdzieś to stawiają na bok, bo trzeba pędzić, bo jest późno albo już jesteśmy 

zarobieni. Jeżeli zabierzesz od razu, to OK, ale jeżeli, na przykład, praca, wystawa 

jest w jakimś innym mieście i przyjechał transport, zabrał tę pracę, później tam po-

wisiała parę tygodni czy tam miesiąc, przewóz za trzy miesiące, to nie wiesz, gdzie 
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ona była przez te dwa miesiące. Przez kilka lat brałem udział w projekcie „Grunwald” 

i tam jest moich kilka prac, dwa płótna bardzo duże i kilka prac małych, ale wiem, 

że te prace jeżdżą po różnych wystawach, to na Litwie, to w Polsce, to były w Niem-

czech, ale w jakim stanie są te prace, nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie kontro-

lować, pojechać za każdym, zobaczyć, czy są złożone, zakręcone, schowane w tubie.

Czy w przypadku ekspozycji sam ustawiasz prace, czy 

powierzasz tę rolę kuratorowi danej wystawy?

Jeżeli kurator jest związany z przestrzenią, w której prace są wieszane, to tak.

Czy masz jakieś wymogi w kwestii kompozycji tych dzieł?

Mam i raz mi się przytrafiło w Krakowie, że mieliśmy wystawę zbiorową. Przyjeż-

dżamy na otwarcie wystawy, a ja myślałem, że źle widzę. Wisi jedna duża praca 

czyjaś, obok po jednej i po drugiej stronie wiszą inne prace innego artysty i takie 

ołtarzyki porobione. Wszystko pomieszane, absolutnie. Nie ma tak, że blok artysty 

tu, blok artysty tu, blok artysty tu, więc kicz totalny. Taka tęcza, nie wiadomo, na co 

patrzeć. Mam paskudny charakter, powiedziałem tej pani, która to wszystko roz-

wiesiła, że natychmiast gwoździe i sznurki, a w innym przypadku wszystko paku-

jemy i wyłazimy stąd. Nie będzie żadnego otwarcia. Ona była w szoku, więcej nie 

chciała z nami się kontaktować. To była wystawa takiej grupy LDK. To jest kompa-

nia litewskich artystów, których udało mi się w Polsce znaleźć. W 2010 roku byłem 

zaproszony do programu „Kawa czy herbata”, i tam rozmawiałem z pewną kobietą 

z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I ona powiedziała, że oficjalnie do Polski wy-

emigrowało dziesięciu Litwinów. Taka emigracja. Mówię: „To ośmiu z nich znam”. 

Rozumiem, że twoje stanowisko wobec degradacji struktury dzieł 

jest negatywne, to znaczy, jeżeli coś się dzieje z obiektem, czy 

warstwa malarska jest popękana, czy są jakieś uszkodzenia, to nie 

masz przeciwwskazań do ewentualnej konserwacji tych dzieł?

Jeżeli to ma czemuś służyć, to ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli to ma cie-

szyć czyjeś oko, to niech to będzie. Jeżeli są takie środki i możliwości, to oczywi-

ście niech to żyje jak najdłużej. Ale jest dużo prac, które nikomu są niepotrzebne, 

więc jeżeli one znikną, czy tam ktoś namaluje swoją na to, to też nie ma żadnego 

problemu. Gdy wyjechałem z Litwy, tam też miałem wszystko już sformowane, 

miałem swoje mieszkanie w Wilnie, niedaleko Ostrej Bramy, miałem swoją pra-

cownię, swoją przepiękną sztalugę dwustronną, z takim sznurem, który pozwalał 

mi nachylić cały obraz do siebie i pracować na wyciągnięcie ręki. Tutaj nie mam 

takiej, tu nie produkują. To była rosyjska, sowiecka, piękna, ciężka sztaluga, któ-

ra teraz służy mojemu koledze w Wilnie. I nauczyłem się rezygnować z pewnych 

rzeczy, nauczyłem się to odpuścić.

Mając na myśli obrazy malowane na drzewach, nie masz nic przeciwko, 

jeżeli wytną te drzewa i automatycznie usuną to, co stworzyłeś? 

Wycinanie zdrowego drzewa zawsze mnie złości, a jeżeli to jest drzewo zdrowe, 

to zawsze jestem temu przeciwny. Ale jeżeli jest chore i stanowi zagrożenie dla 

innych, to oczywiście, że trzeba je wyciąć błyskawicznie. Czy tam jest moja mi-

niatura, czy nie ma, moja praca nie odgrywa roli.

To jest twój testament artystyczny?

Moim marzeniem byłoby, żeby moje dzieci mogły z tych prac żyć. Ale to samo 

powiedział mój pradziadek, który nie był twórcą, ale przyjechał z Nowego Jor-

ku na Litwę, to było tuż przed pierwszą wojną światową. Kupił dobry kawałek 

ziemi, ożenił się z bardzo szlachetną młodą panną i w trakcie życia była wojna. 

Później Litwa się tworzyła, wojna z Polską, tu bolszewicy w trzydziestym dziewią-

tym, ciągle jakaś cholera przewijała się. I mój pradziadek powiedział tak: „Nam 

ta ziemia nic nie przyniosła, żadnego dobra materialnego, ale mam nadzieję, że 

moim wnukom to coś da”. Dzieciom też nic nie przyniosła, ale ja mam nadzieję, 

że moim dzieciom to coś przyniesie. Kiedyś miałem romans z pewną londyń-

ską galerią, z którą podpisaliśmy kontrakt na współpracę i miłość długowiecz-

ną, ale nie udało się. A im był potrzebny jakiś taki fajny projekt. Organizowali 

wystawę, bardzo dobre miejsce w Londynie. Mówię im: „Mam projekt”. Miałem 

taki błysk, zobaczyłem ogromny obraz, który jest zrobiony na płótnie, które jest 

zrobione taką technologią, że można to rozpruć. Mówię: „A jeżeli ja wam zro-

bię taki bardzo zimny obraz, na takiej tkaninie, którą później można będzie roz-

pruć jak kłębek nici i później znowu go utkacie, czy wam to odpowiada?”. A oni: 

„Boże, jakie to genialne, wszystko to kupujemy, dobra, brawo, OK, świetnie, da-

waj, rób”. Ja wymyśliłem ten błysk. I pierwsze, co zrobiłem, to dzwonię do Łodzi, 

czy są te maszyny tkackie , które są w stanie mi utkać takie duże płótna. Mniej 
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więcej już wiedziałem, że musi być jakieś dwa metry. A mi mówią: „Maksimum 

dziewięćdziesiąt centymetrów szerokości, to maksimum. A przy rozciągniętym 

jak się opuści to będzie pięćdziesiąt”. Ups. Wtedy miałem dobry kontakt jeszcze 

z Zieniem. Dzwonię do Zienia i mówię: „Mam taki problem, potrzebuję takiej 

dzianiny. Może ty jako projektant pomożesz”. Mówi: „Nie, z dzianiny nie korzy-

stałem, ale spróbuj do konserwacji jakichś starych mebli barokowych, spróbuj, 

zadzwoń tam”. Dzwonię tam i mówią: „Tu w ogóle nie robimy czegoś takiego”. 

Absolutna załamka. Obiecałem taki projekt, i nie mam teraz podłoża, nie mam 

tkaniny. Cholera, trzeba jakimś babciom zlecić, żeby ręcznie to zrobiły. I znowu 

przebłysk, żeby zadzwonić na Litwę, do takiej konkretnej projektantki, z którą 

kiedyś też brałem udział w jednym projekcie. Dzwonię do niej na Litwę, mówię: 

„Słuchaj, mam taki ogromny problem, muszę wykonać taki projekt, potrzebuję 

takiej i takiej dzianiny takiego i takiego mniej więcej formatu”. Ona mówi: „To 

problem? Pod Kownem jest fabryka, która robi takie rzeczy”. Ja pytam: „Jaka 

szerokość?”. Mówi: „Nie wiem, no ale ponad dwa metry to na pewno”. Dzwonię 

tam, akurat dwa czterdzieści szerokości, długości ile chcesz, nawet kilometr. I to 

na Litwie było. I mówi: „Tak, w Europie dzisiaj zostały tylko dwie takie fabryki 

jak nasza, jedna w Portugalii, ale prawdopodobnie już zamknięta jest, i ostatnia 

nasza, która ma takie maszyny”. Oni mi zrobili płótno, życzyli sobie tysiąc fun-

tów. Przez to, że pracowałem z tą londyńską galerią, miałem swoje honorarium 

w funtach. Przyjechałem i dyrektor spotkał mnie, wręczył mi to płótno i mówi: 

„To w prezencie od nas”. To takie miłe. Zrobiłem ten projekt i był już pokazywany 

w Londynie, był pokazany w Warszawie i już był pokazany rok temu w Lipsku, 

w Centrum Sztuki Współczesnej. I on pięknie się rozpruje. Ale na razie jest dzie-

więć kilo nici. Ta praca się nazywa „Nić Ariadny”. Tam są mitologiczne postaci 

i z „Iliady”, i z „Odysei”. W każdym razie to płótno jest, funkcjonuje i ludzie to po-

wolutku rozpruwają. Tak, każdy może podejść i rozpruć, ile wlezie. Przez wiele 

lat już kilka razy tam byłem, to na razie jest mniej więcej taki kłębek, może waży 

góra osiemset gramów. A jest dziewięć kilo.

Miejmy nadzieję, że firma, która to wykonała, wcześniej nie zbankrutuje.

Tak, mam nadzieję. To było w Ambasadzie Litewskiej, w sali wystawowej. To 

w ramach projektu poświęconego rocznicy śmierci Czesława Miłosza. I wtedy 

brał udział jeden artysta z Suwałk. Starszy pan, genialny twórca, chociaż ja nie 

lubię go jako człowieka, ale twórcą jest genialnym. Oni organizują tam plenery, 

ciągle zapraszają ludzi z Litwy, Białorusi, nawet ja byłem dwa razy zaproszony, 

dopóki nie powiedziałem, żeby więcej mnie nie zapraszali, nie jestem zaintere-

sowany. To są złe cechy moje charakteru. Wera, moja żona, mówi, że mógłbym 

być bogatym człowiekiem, ale ciągle robię takie numery, pryncypia swoje sta-

wiam wyżej niż zdrowy rozsądek.

To taki typowy przykład sztuki w procesie. Nie 

dokumentujesz takich działań?

Dokumentuję, ile się da, tylko, niestety, nie mam takiego sprzętu, jak ty tutaj 

przywiozłaś, bo to jest ogromna inwestycja. Dokumentuję, czym popadnie, cza-

sami telefonem komórkowym, czasami jakimś aparatem fotograficznym, próbu-

ję to filmować.

Rozumiem, że dla Ciebie to też jest element tego dzieła.

Tak. Powiedziałem kuratorce z tej londyńskiej galerii, że to byłoby jak kontra-

-Fluxus. Oni niszczyli przedmioty, przecinali fortepiany. A u mnie zostaje ciągle 

ten sam proces, otwarty, bo z jednego, płaskiego obrazu robi się idealna forma 

kuli. Ogromna kula, dziewięciokilogramowa, która jest formą przestrzenną. 

I która nie powoduje, że obraz jest zniszczony. Możemy go odtworzyć, on bę-

dzie w innej kolejności. Nie lubię, kiedy człowiek bezmyślnie coś niszczy, nie 

lubię wojny, irytują mnie wojenne parady, Dzień Niepodległości, bo myślę, że 

wojskowi nic nie mają wspólnego z Dniem Niepodległości. Wręcz odwrotnie, to 

jest ogromne zagrożenie dla niepodległości, nie lubię destrukcji.

Masz jeszcze realizacje, które mają w swoim charakterze jakiś 

proces? Czy „Nić Ariadny” była tylko pojedynczym przykładem, 

czy bardziej ograniczasz się do powierzchni obrazu w galerii?

Większość tych projektów, które mam jeszcze niezrealizowane, mają charakter 

społeczny. To jest egoistyczne, ale z drugiej strony konieczne, ponieważ w tym 

samym procesie bierze udział widz, on jest bardzo aktywny, bo bez niego nikt by 

tego nie pruł. Ja tego nie pruję, nie dotykam tego, nie siedzę później, żeby zrobić: 

„O, zobaczcie, ile ludzie już zrobili”. Nie mam takich chorych ambicji: „O, a mój 

rozpruli w ciągu trzech tygodni”. Nie, to wisiało już i trzy tygodnie, i pięć tygodni 
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i nie rozpruli, rozpruli tylko tyle, ile rozpruli. I niektórzy mają nadmierny szacu-

nek. Była taka scena, że stoi ktoś, pruje, podchodzi starsza pani i mówi: „Jak pan 

śmie? Co pan robi? Przecież pan niszczy dzieło sztuki”. Tak się rzuciła na niego: 

„Proszę to odłożyć natychmiast”. To w Warszawie było.

Jakieś plany na większe akcje artystyczne w przyszłości?

Z większych akcji społecznych, artystycznych mam kilka pomysłów, ale na ra-

zie ta aktywność moja wewnętrzna jest trochę uśpiona, więc teraz więcej uwagi 

chcę poświęcić swoim dzieciom. Bo bez nich nie będzie mojej przyszłości. Ja 

lubię bliskość swoich dzieci, cudzych dzieci też. Przez swoje dzieci polubiłem też 

cudze dzieci. Gdy żyłem jako kawaler, to byłem dość obojętny. Teraz w ramach 

swojej malutkiej pracy, o której mówiłem już dzisiaj, że od czasu do czasu coś 

tam uda mi się zaśpiewać, nie namalować, to też zajmujemy się dziećmi ucieki-

nierów, arabskimi, kurdyjskimi, raz na miesiąc i parę razy na miesiąc, to zależy, 

jak ustawiamy ten rozkład zajęć. Mam zajęcia z dziećmi, które przeżyły wojnę. 

I powiem, że chyba każde z nich mógłbym adoptować. Są przepiękne.
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ANNA KOWALIK:Jesteśmy na terenie Muzeum Powstania 

Warszawskiego. To trochę wymusza tematykę i charakter pracy.

MIKOŁAJ CHYLAK: Może tak być. W każdym razie, ja malowałem wtedy obra-

zy na płasko, leżące. Kładłem płótno i na przykład coś rozlewałem. Uświadomi-

łem sobie, że zgodziłem się na wykonanie muralu, czyli obrazu na murze, czyli 

na coś, co od początku do końca będzie malowane w pionie. Namalowałem dwa 

obrazy, w skali cztery razy mniejszej od rozmiaru muralu. Przyniosłem je do Mu-

zeum. Porozmawiałem z ówczesnym dyrektorem, z panem Ołdakowskim chyba, 

który totalnie się zdziwił, że ja namalowałem obrazy. I oni w rezultacie kupili 

ten, który wybrali, że będzie muralem. Zrobiłem sobie takie założenie, że nama-

luję obraz, którego nie położę, że będzie malowany przeze mnie w pionie. Dzięki 

temu wiedziałem, co i w jakiej kolejności mniej więcej powinienem robić już na 

samej ścianie.

Bo nigdy nie malowałeś na ścianie?

Malowałem na ścianie w dzieciństwie, jakieś takie szablony odbijałem.

Bo te postacie, które widzimy, to są szablony, prawda?

Tak, zgadza się.

Brałeś z postaci z jakichś gazet czy sam je zaprojektowałeś?

Muzeum Powstania Warszawskiego mi je dało. Ja do tej pory mam te odbitki, któ-

re mi dali – wszystkie zdjęcia z powstania, jakie zostały zrobione. To jest w ogóle 

super, bo niektóre z tych zdjęć są bardzo intymne, wręcz imprezowe. Albo jakieś 

śluby, wesela. Dużo rzeczy się działo w tamtym czasie. Nawet się zastanawiałem, 

czy nie użyć tych zdjęć, takich mniej znanych. Na przykład chłopcy znaleźli ja-

kieś szable i jest pojedynek. Po prostu takie śmieszne ciepłe zdjęcia. Dali mi ich 

kilkaset, i w większości to są Lokajskiego. Na muralu chyba te postaci powstały 

jako pierwsze. Całość, ogólnie rzecz biorąc, po prostu zamalowywałem takim 

laserunkiem, również te postaci.

FOT.1. Mural autorstwa Mikołaja Chylaka 

na Murze Sztuki w Muzeum Powstania 

Warszawskiego w Warszawie, stan 

po namalowaniu, Fot.	Mikołaj	Cylak
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Czy mógłbyś opisać, tak etap po etapie, co robiłeś? Załóżmy, 

już wcześniej była przygotowana ściana, ale wcześniej 

ją jakoś zabezpieczałeś przed malowaniem? 

Nie.

Jakimiś gruntami?

To było zrobione wcześniej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Był biały 

grunt Keima, czyli tej samej firmy, co farby, które dostałem. Poradziłem na ścia-

nie wydziale. Okazało się, że to jest taka farba, która działa jak tradycyjne techni-

ki. I faktycznie, był taki efekt, kiedy malowałem czernią, to ten mur się zmieniał 

po prostu w ten kolor. Miałaś wrażenie, że mur pił tę farbę. A jednocześnie nie 

było tego spieszenia się, jak w przypadku, kiedy jest mokry tynk. W każdym ra-

zie, chciałem czerwień. Wybrałem z tego katalogu i raz to był jakiś róż, potem 

był jakiś brąz… Wkurzyłem się i kupiłem farbę fasadową Tikkurili. I jak widać, 

najlepiej się trzyma. Wszystko inne zrobiło się jakieś jaśniutkie.

A gdy używałeś czerni, czy pod spodem faktycznie, 

tak jak widzimy, jest ten kolor niebieski?

Tak. Kolejność jest taka, że najpierw był zygzak, który zamaskowałem. Nama-

lowałem wszystko na niebiesko dookoła z pędzla. Te postaci namalowałem na 

szaro, jakby same takie sylwetki, fragmenty tych sylwetek, a następnie użyłem 

szablonu. Ale wszystko generalnie malowałem z pędzla. Następnie namalowa-

łem dookoła czernią. Bo to było takie założenie: jakby miasto, mur, coś tam, 

a z drugiej strony takie niebo nocą. Tu w ogóle nie było takich kontrastów jak 

obecnie. Miałem jakąś taką, pewnie z punktu widzenia technologicznego, głupią 

rzecz w planie, że tę czerń rozwodniłem i malowałem laserunkowo, tak jakbym 

malował akwarelą czy temperą.

Nie podoba ci się ten efekt?

Ja myślę… Ta czerń była naprawdę super.

Chciałbyś, żeby wyglądało tak jak było pierwotne założenie tego obrazu?

Tak. Takie zmiany są dla mnie do przyjęcia. Jakby przestało to robić wrażenie 

nocy, nie?

FOT.2. Mural autorstwa Mikołaja 
Chylaka na Murze Sztuki w Muzeum 
Powstania Warszawskiego w Warszawie, 
stan z 2019 roku, Fot. Roman Stasiuk
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FOT. 3 Skan artykułu z archiwum Mikołaja Chylaka

Jeżeli nie podoba Ci się ten efekt, który widzimy obecnie, najlepiej 

byłoby, abyś przemalował to i po prostu jeszcze raz namalował tę noc. 

Pomijając na przykład ten piorun, który jest dla Ciebie satysfakcjonujący, 

to moglibyśmy tutaj zrobić jakieś drobne konserwacje, czy usunięcie 

odchodów ptasich. Natomiast, wydaje mi się, że najlepsze dla tego 

obrazu byłoby właśnie odmalowanie przede wszystkim tej czerni…

Tak.

Doskonale pamiętasz, jak to wyglądało.

Tak. Myślę, że tak byłoby najprościej.

Zabezpieczyć to, co jest OK, i namalować po prostu 

jeszcze raz te konkretne fragmenty.

Tak, ja bym zostawił dobre rzeczy. Na przykład podoba mi się też mural Sasnala, 

gdzie ten Keim się rozmył. Widziałem, że malował tymi samymi farbami. Daje to 

fajny efekt. Natomiast w moim przypadku zmiana nie jest na plus.
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ŻANETA GWARDZIŃSKA

doktor nauk prawnych, agent celny, założycielka firmy 

eksperckiej GWARDZIŃSKA LEGAL, współpracownik 

Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz 

Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO Uniwersytetu 

Opolskiego, były pracownik Departamentu Dziedzictwa 

Kulturowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu, członkini The International Art Market Studies 

Association, International Council of Museums (ICOM), 

Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Stowarzyszenia 

Konserwatorów Zabytków; autorka licznych publikacji 

z zakresu prawa ochrony dziedzictwa i prawa o muzeach, w tym 

ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji 

w muzeach, funkcjonowania muzeów prywatnych oraz 

międzynarodowego obrotu dobrami kultury.

IWONA SZMELTER

Prof. dr hab. nauk o sztuce, badaczka i konserwatorka dzieł 

sztuki, kuratorka wystaw, ekspertka teorii i praktyki ochrony 

dziedzictwa. Specjalizuje się w ochronie i konserwacji sztuk 

wizualnych, w tym współczesnych. Kieruje „NOVUM”- 

(Międzykatedralna Pracownia Ochrony i Konserwacji Sztuki 

Nowoczesnej i Współczesnej) na Wydziale Konserwacji 

i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie oraz wykłada 

na Podyplomowych Studiach Muzeologicznych na 

Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, a także za granicą. Współzałożycielka 

profesjonalnych sieci konserwatorskich European Network 

for Conservation-Restoration Education (ENCoRE) oraz 

International Network for the Conservation of Contemporary 

Art (INCCA), członkini International Council of Museums 

(ICOM) oraz rad naukowych wydawnictw i muzeów. Prowadzi 

transdyscyplinarne projekty konserwatorskie i jest autorką 

ponad 90 publikacji.

O AUTORACH KSIĄŻKI
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ANNA KOWALIK

konserwatorka dzieł sztuki, w szczególności sztuki nowoczesnej 

i współczesnej. Problematyce tej poświęciła liczne publikacje 

i wystąpienia na ogólnopolskich i międzynarodowych 

konferencjach. Doktorantka i asystentka prof. dr hab. Iwony 

Szmelter w Międzykatedralnej Pracowni NOVUM Ochrony 

i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na WKiRDS 

ASP w Warszawie. Współpracuje zarówno ze znaczącymi 

instytucjami państwowymi, jak i z prywatnymi kolekcjonerami. 

Uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach 

badawczych. Reprezentowała jako młody naukowiec Europę 

Środkowo-Wschodnią podczas World Heritage Young 

Professionals Forum w Bahrajnie organizowanego przez 

UNESCO World Heritage Center. Absolwentka Wydziału 

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Studium Prawa Własności Intelektualnej 

UW. Stypendystka w ramach programu Erasmus na 

Uniwersytecie Turyńskim.

TYTUS SAWICKI

doktor habilitowany, prof. ASP, kierownik Katedry Konserwacji 

i Restauracji Malarstwa Ściennego na Wydziale Konserwacji 

i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie. Wielokrotnie odbywał staże konserwatorskie 

we Włoszech, m.in. w Opificio delle Pietre Dure we Florencji, 

w ICCROM w Rzymie. Specjalizuje się w konserwacji malarstwa 

ściennego. Jest autorem wielu realizacji  konserwatorskich w tej 

dziedzinie oraz publikacji na ten temat. W swoich artykułach 

i książkach porusza problematykę historii i teorii konserwacji, 

prezentacji estetycznej w konserwacji malarstwa a także 

historycznego rozwoju technik malarstwa ściennego. Zajmuje 

się również problematyką konserwacji sztuki współczesnej 

w zakresie konserwacji obiektów street artu w tym murali. 

Wykonuje konserwacje obrazów sztalugowych i rzeźb 

drewnianych polichromowanych. Uprawia malarstwo – bierze 

udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych.
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Projekt CAPUS - 
Conservation of Art 

in Public Spaces
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KIEROWNIK PROJEKTU:  
dr hab. Tytus Sawicki, prof. ASP

CZŁONKOWIE:  
prof. dr hab. Iwona Szmelter,  
mgr Anna Kowalik

KIEROWNIK BADAŃ ANALITYCZNYCH: 
dr Joanna Kurkowska

CZŁONKOWIE:  
mgr Kamila Załęska,  
mgr Aleksandra Wesołowska

Mur Sztuki  
w Ogrodzie Różanym  

w Muzeum Powstania 
Warszawskiego

BADANIA ANALITYCZNE 

MURALI NA MURZE SZTUKI



283282

IDENTYFIKACJA ZAPRAWY

Identyfikację zaprawy przeprowadzono metodą dyfrakcji 

promieni rentgenowskich. Pomiary wykonano w geometrii 

Bragg-Brentano, stosując dyfraktometr SmartLab firmy Rigaku, 

wyposażony w anodę Cu i detektor D/tex Ultra 250.

Oględziny i dodatkowe badania mikrochemiczne próbek zapraw 

przeprowadzono przy użyciu mikroskopu stereoskopowego Nikon 

SMZ1000 oraz elastycznego oświetlacza światłowodowego.

IDENTYFIKACJA SPOIWA ORGANICZNEGO

Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera jest techniką 

instrumentalną wykorzystywaną do analizy organicznych spoiw. Ponieważ 

identyfikuje tylko różne typy wiązań chemicznych (grup funkcyjnych), pozwala 

na określenie klasy analizowanego związku organicznego. Analizę FTIR 

próbek wykonano kamerą Thermo Fisher Scientific Nicolet iS 10 przy użyciu 

techniki refleksyjnej wielokrotnego osłabienia odbicia (ATR - Attenuated 

Total Reflectance). Aby przeprowadzić dokładną analizę otrzymanych 

widm, przeprowadzono szereg analiz FTIR - ATR substancji odniesienia.

W celu potwierdzenia wyników analizowano reakcję z roztworem alkalicznym 

(4M NaOH) oraz z roztworem Lugola (wodny roztwór jodu z jodkiem potasu).

IDENTYFIKACJA PIGMENTU

W celu identyfikacji pigmentów, wypełniaczy i barwników zawartych 

w farbach ściennych przeprowadzono następujące analizy:

I. Analiza mikrochemiczna obejmująca: obserwację w świetle 

odbitym przy użyciu stereomikroskopu Nikon SMZ1000; obserwacja 

rozmazów wody i/lub DMF w świetle przechodzącym, Nikon Eclipse 

E200; wrażliwość na kwasy (98% HNO3 i 3M HCl) i zasady (4M 

NaOH); specyficzne testy reakcji mikrochemicznych kationów.

II. Analiza instrumentalna: Skaningowa mikroskopia 

elektronowa z dyspersyjną spektroskopią rentgenowską 

(SEM-EDS) do elementarnej analizy próbek.

NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ  ZIDENTYFIKOWANO PODŁOŻE DLA MURALI (ZAPRAWA)  
ORAZ UŻYTE FARBY (PIGMENTÓW I SPOIW) DLA 8 Z 24 MALOWIDEŁ.
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Obrazy elektronowe i analizę składu pierwiastkowego uzyskano przy użyciu 

skaningowego mikroskopu elektronowego (JEOL IT500 LA)  

ze zintegrowanym spektrometrem rentgenowskim EDS.

• Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej 

(XRF) do analizy elementarnej in situ.

• Analizę elementarną przeprowadzono przy użyciu 

przenośnego analizatora XRF Tracer 5i, Bruker. Analiza 

XRF dała wynik jakościowy – listę elementów z kolorowej 

warstwy zewnętrznej, a także z warstw pod spodem.

• Spektroskopia Ramana do identyfikacji 

pigmentów i barwników organicznych.

Spektroskopia Ramana jest nieniszczącą, niezawodną i czułą metodą, opartą 

na nieelastycznym rozpraszaniu światła na wiązaniach chemicznych próbki. 

Pozwala na szybką identyfikację materiałów i ich składu molekularnego.

Pigmenty i barwniki organiczne identyfi\kowano za pomocą 

 konfokalnego mikroskopu ramanowskiego inVia Qontor 

(Renishaw) wyposażonego w dwa lasery: 532 nm i 785 nm.

WNIOSKI

Dla wszystkich murali użyto tej samej zaprawy wapiennej  

z wypełniaczem kwarcowym, a następnie pobielono warstwą 

farby akrylowej zawierającej węglan wapnia i biel tytanową.

Wśród przebadanych farb były głównie czernie, czerwienie i błękity. 

Najczęściej identyfikowanymi pigmentami w użytych farbach były: 

biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze na bazie związków krzemu 

i glinu, rzadziej biel barytowa. W czerniach dominowała czerń żelazowa 

i sadza, w błękitach ultramaryna oraz barwnik organiczny w postaci 

błękitu ftalocyjaninowego, natomiast w czerwieniach były obecne 

syntetyczne barwniki organiczne głównie z grupy związków azowych.

W większości zastosowanych farb stwierdzono obecność spoiwa 

organicznego w postaci żywicy akrylowej. W pojedynczych 

przypadkach użyte zostały farby na bazie żywicy poliestrowej, 

polioctanu winylu czy mieszaniny żywic akrylowej i ftalowej.
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Praktyki studentów 
Wydziału Konserwacji  

i Restauracji Dzieł 
Sztuki warszawskiej 

Akademii Sztuk Pięknych 
na Murze Sztuki

PROWADZĄCY: dr hab. Tytus Sawicki, prof. ASP,  
mgr Anna Kowalik, mgr Kinga Lubarska i mgr Katarzyna Beck

STUDENCI: Emilia Gdak, Karolina Wicher,  
Natalia Łowczak, Bogna Skwara, Justyna Sasanka,  
Aleksandra Siebuła, Beata Lewicka, Fatih Dulger  
(doktorant z Turcji będący w ramach programu Erasmus+)  
i Annabeth Bendix Nielsen (studentka 

z Akademii Sztuk Pięknych w Budapeszcie)

STUDENCI: Maria Orthwein, Justyna Domoradzka,  
Albert Jeziernicki, Monika Zawadzka, Paulina Wasiluk, 
Zofia Niziołek, Anna-Maria Dębska, Julia Gluźniewicz.
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W dniach 17-29 czerwca 2019 roku 
oraz 21 czerwca - 2 lipca 2020 
roku na terenie Muzeum Powstania 
Warszawskiego odbyły się praktyki 
studentów IV roku Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Studenci pod kierunkiem dr hab. 
Tytusa Sawickiego i mgr Kingi Lubarskiej z Katedry 
Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego 
oraz mgr Anny Kowalik z Międzykatedralnej 
Pracowni NOVUM Ochrony i Konserwacji Sztuki 
Nowoczesnej i Współczesnej wykonali konserwację-
restaurację 15 murali znajdujących się na Murze 
Sztuki w Ogrodzie Różanym. Wykonano między 
innymi: dezynfekcję malowideł, oczyszczenie 
silnie zabrudzonej ich powierzchni, przyklejenie 
łuszczącej się warstwy malarskiej, przyklejenie 
rozwarstwionych tynków do muru ceglanego, 
utrwalenie pudrującej się warstwy malarskiej, 
wypełnienie ubytków tynku i pobiał oraz retusz 
ubytków warstwy malarskiej. Praktyki zostały 
zorganizowane w ramach międzynarodowego 
projektu CAPUS - Conservation of 
Art in Public Spaces, w którym ASP 
w Warszawie jest jednym z wiodących partnerów. 
Projekt realizowany w ramach „Knowledge 
alliances” Erasmus+ i sfinansowany przez 
Komisję Europejską ma na celu ustalenie zasad 
ochrony sztuki w przestrzeni publicznej.



291290



293292

Konserwacja  
i restauracja muralu 

„Szczudlarze” Linasa 
Domarackasa.

PRACA MAGISTERSKA  
KAROLINY MIKUŁY  

NA WYDZIALE KONSERWACJI  
I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI  

WARSZAWSKIEJ AKADEMII  
SZTUK PIĘKNYCH

promotor
dr. hab. Tytus Sawicki, prof. ASP

recenzent
Prof. dr hab. Iwona Szmelter
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Streszczenie pracy magisterskiej Karoliny Mikuły pt: 
Konserwacja i restauracja malowidła ściennego 

Linasa Domarackasa „Szczudlarze” na elewacji 
kamienicy przy ul. Stalowej 37 w Warszawie  

oraz dwóch tomów opracowań, dotyczących badań i prac 
przy obiekcie oraz zagadnień teoretycznych ochrony 

street artu na starych kamienicach w przestrzeni 
publicznej - wykonanych na Wydziale Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki, ASP w Warszawie w 2020.

KAROLINA MIKUŁA w ramach dwuczęściowej pracy magisterskiej wyko-

nała konserwację i restaurację malowidła ściennego Linasa Damarackasa 

„Szczudlarze” na szczytowej elewacji kamienicy przy ulicy Stalowej 37 w Warsza-

wie oraz przedstawiła opracowania teoretyczne w dwóch tomach.  

Jest to pierwsza konserwacja muralu wykonana w ramach pracy magister-

skiej. Okazją do podjęcia się konserwacji obiektu street artu stało się przystą-

pienie ASP w Warszawie do międzynarodowego programu Erasmus+ CAPUS 

(Konserwacja Sztuki w Przestrzeni Publicznej), który jest realizowany przez Ka-

tedrę Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego oraz Pracownię NOVUM. 

Malowidło artysty litewskiego Linasa Damarackasa zostało wybrane jako jeden 

z obiektów badawczych do tego programu. 

Konserwacja malowidła Szczudlarze była bardzo trudna i złożona bowiem po-

mimo, iż zostało ono wykonane zaledwie   dwanaście lat temu, znajdowało się 

w bardzo w złym stanie zachowania. Mural o powierzchni 55 m2 wykonano na 

starych, niereperowanych tynkach za pomocą farb złej jakości. Stąd też w bardzo 

krótkim czasie wystawiony na działanie warunków zewnętrznych zaczął ulegać 

procesom destrukcyjnym.

Do najtrudniejszych problemów jakie musiała rozwiązać magistrantka należą:, 

wzmocnienie struktury rozwarstwionych tynków, usunięcie śladów po aktach 

wandalizmu, oczyszczenie silnie zabrudzonej powierzchni malowidła, przykle-

jenie łuszczącej się na całej powierzchni kompozycji warstwy malarskiej, usu-
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nięcie  rozległych cementowych łat, które w wielu miejscach zakrywały warstwę 

malarską, założenie kitów i łat w ubytkach tynku, oraz podjęcie właściwej decyzji 

w sprawie prezentacji estetycznej malowidła.  

Wzmocniono strukturalnie tynki oraz przywrócono stabilność silnie łuszczą-

cej się warstwie malarskiej za pomocą materiałów, które nie zmieniły charakteru 

i struktury oryginalnej materii obiektu. Oczyszczenie z zabrudzeń powierzchni 

malowidła przywróciło mu żywą pierwotną kolorystykę. Wypełniono ubytki tyn-

ku za pomocą kitów kładzionych w kilku warstwach. Do spodnich warstw za-

stosowano zaprawę wapienno-piaskową a do wierzchnich mineralną szpachlę 

stosowaną na elewacjach. Powierzchnię kitów i łat odpowiednio opracowano.

Wykonano retusz ubytków warstwy malarskiej oraz rekonstrukcje braku-

jących partii malowidła, które przywróciły kompozycji Szczudlarze czytelność 

oraz wartości artystyczne i estetyczne. Do retuszu zastosowano farby światłood-

porne oraz odporne również na inne czynniki zewnętrzne (atmosferyczne). Na 

łatach i kitach kładziono farby mineralne firmy KEIM; natomiast retusz przetarć 

warstwy malarskiej wykonano odwracalnymi farbami akrylowymi Tallens Am-

sterdam z serii Premium.

Dolny pas malowidła, który jest najbardziej narażony na zabrudzenia i akty 

wandalizmu pokryto powłoką LETOXAN-N firmy KEIM. Dzięki aplikacji tego pre-

paratu, usunięcie zabrudzeń oraz graffiti z warstwy malarskiej będzie ułatwione. 

W finale prac Karolina Mikuła - w I tomie pracy magisterskiej i dokumentacji 

konserwatorskiej opisała historię tej części dzielnicy Warszawa-Praga, a zwłasz-

cza przy ul. Stalowej 37 oraz okoliczności wykonania na muralu na ścianie ka-

mienicy. Zrelacjonowała wyniki badań laboratoryjnych próbek tynków oraz war-

stwy malarskiej oraz przebieg konserwacji-restauracji. W rozdziale „Zagadnienia 

historyczne” autorka omówiła zagadnienia socjologiczne, jakie towarzyszyły po-

wstaniu tego muralu w przestrzeni miejskiej, związane z aktywnością Fundacji 

„KOBIERCE” i udziału dzieci w tworzeniu muralu i także performatywnym wer-

nisażu z pochodem szczudlarzy.  Autorka w II tomie pracy o charakterze teo-

retycznym pt.: „Mural w przestrzeni miejskiej. Problematyka konserwatorska 

murali warszawskich, wykonanych na ścianach starych kamienic” przedstawiła 

problemy związane z rozwojem street artu w mieście.

Prace konserwatorskie i restauratorskie zostały  

sfinansowane w ramach międzynarodowego projektu  

CAPUS - Conservation of Art in Public Spaces,  

w którym ASP w Warszawie jest jednym z wiodących  

partnerów. Projekt realizowany w ramach „Knowledge  

alliances” Erasmus+ i sfinansowany przez  

Komisję Europejską ma na celu ustalenie  

zasad ochrony sztuki w przestrzeni publicznej.
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PROWADZĄCY: Prof. dr Friederike Waentig,  
dr Wolfgang Muller, Ann-Katrin Bresser,  
Katarzyna Kmiotek, Technology Arts Sciences Cics 
Institute For Restauration And Conservation Science

OPIEKUNOWIE: dr hab. Tytus Sawicki  
z Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego  
oraz mgr Anna Kowalik z Międzykatedralnej Pracowni NOVUM 
Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej.

STUDENCI: Karolina Mikuła, Jana Kuczyńska, 
Katarzyna Korczak, Dorota Majcherowicz

W dniach 3-7 czerwca 2019 roku  
studentki V roku Wydziału Konserwacji  

i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii  
Sztuk Pięknych w Warszawie  

uczestniczyły w pięciodniowych praktykach  
w Kolonii. Prace odbyły się pod opieką  

dr hab. Tytusa Sawickiego

Praktyki  
studentek  

w Kolonii
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Praktyki zostały zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu  

CAPUS - Conservation of Art in Public Spaces, w którym ASP w Warszawie  

jest jednym z wiodących partnerów. Projekt realizowany w ramach  

„Knowledge alliances” Erasmus+ i sfinansowany przez Komisję Europejską  

ma na celu ustalenie zasad ochrony sztuki w przestrzeni publicznej.

Zaprezentowano nam program 
dokumentacji, monitoringu i prewencji 
obiektów sztuki współczesnej 
w przestrzeni publicznej. Poznaliśmy 
problematykę i praktyczne aspekty tych 
działań. Studentki analizowały wspólnie 
dzieła sztuki w przestrzeni publicznej 
w Kolonii, jak rzeźba „Windbraut” 
i „Princesse Toben” Hingstmartina, 
fontanna „Eichenbrunnen” Jürgena 
Schreibera, rzeźba „Diana mit springender 
Antilope” Fritza Behna, „Stal-Akwarela-
Trianle-Ring” Fretchera Bentona, która 
ma 21 metrów wysokości czy „Uralte 
Form” Lajosa Barty w parku Hiroshima-
Nagasaki. Studentki poznały proces 
produkcyjny produktów malarskich 
w fabryce Schmincke i historię firmy oraz 
ich produktów. Także zaproszono nas do 
laboratorium w celu zaprezentowania 
procesów i urządzeń służących do kontroli 
jakości produkowanych materiałów.
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