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S t r e s z c z e n i e

Wielopłaszczyznowość	i	różnorodność	sposobów	zapisu	pamięci	w	krajobrazie	Barcelony	przejawia	
się	 w	 kreacji	 różnego	 rodzaju	 przestrzeni	 o	 charakterze	 komemoratywnym,	 rozgrywających	 się	
w	scenerii	miejskich	placów,	alei,	promenad,	w	otoczeniu	parkowym	i	ogrodowym.	Spacer	śladami	
pamięci	 to	 przegląd	 obiektów	 o	 różnej	 skali	 i	 charakterze,	 komentowany	w	 odniesieniu	 zarówno	
do	 powszechnych	 tradycji	 w	 zakresie	 przestrzennego	 zapisu	 pamięci,	 a	 także	wielu	 oryginalnych	
współczesnych	 sposobów	 upamiętniania	 ważnych	 wydarzeń,	 osób	 czy	 miejsc,	 począwszy	 od	
końca	XIX	wieku	aż	po	 realizacje	 z	ostatnich	 lat.	Na	 tak	 zarysowanym	 tle	czasowym	wyraźne	 jest	
stopniowe	odchodzenie	od	rozwiązań	klasycznych,	tj.	tablic	pamiątkowych,	pomników	i	memoriałów	
o	charakterze	figuratywnym,	w	kierunku	poszukiwania	nowych	form	i	środków	wyrazu,	odwołujących	
się	 do	 sztuki	 abstrakcyjnej,	 rzeźby	 plenerowej,	 technik	 land	 artu	 czy	 projektowania	 architektury	
krajobrazu.	Właśnie	tego	typu	rozwiązania	stanowią	wyjątkowo	oryginalny	wątek	w	rozważaniach	na	
temat	komemoracji	przestrzeni	w	krajobrazie	miasta.

Słowa kluczowe:  ślady pamięci, przestrzenie komemoratywne, pomniki, memoriały, rzeźba plenerowa

A b s t r a c t

Diversity	and	many	layers	of	spatial	recording	of	memory	in	Barcelona	landscape	is	visible	in	creation	
of	different	types	of	commemorative	spaces	in	the	scenery	of	city	squares,	avenues,	promenades,	
parks	and	gardens.	City	walk	following	traces	of	memory	is	a	review	of	many	objects	of	different	scale	
and	character,	that	is	commented	with	accordance	to	prevailing	traditions	of	spatial	recording	of	
memory,	but	also	to	original	contemporary	methods	of	commemorating	significant	events,	persons	
and	places,	beginning	from	the	end	of	19th	century	up	to	objects	realized	during	the	recent	years.	
At	this	background	of	time	it	has	become	noticeable	progressive	stray	from	the	classical	realizations	
such	 as	 figural	monuments	 and	 commemorating	 plates	 and	 searching	 new	 forms	 and	means	 of	
artistic	expression	appealing	to	abstract	art,	plein-air	sculpture,	techniques	of	land	art	and	landscape	
architecture	design.	Such	realizations	create	original	thread	in	considerations	of	commemoration	of	
space	in	urban	landscape.
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1. WSTĘP

Różnie	zapisywano	ślady	pamięci	w	krajobrazie	Barcelony.	Do	rozwiązań	najbar-
dziej	klasycznych	należało:	nadawanie	ulicom,	placom	i	parkom	historycznych	nazw,	
fundowanie	 tablic	pamiątkowych,	wznoszenie	pomników	o	charakterze	 figuratyw-
nym,	odsłanianie	archeologicznych	reliktów	przeszłości,	pozostawianie	historycznych	
artefaktów	świadczących	o	tradycji	miejsc	czy	wyznaczanie	szlaków	wiodących	śla-
dami	historii.	Tym,	co	czyni	odkrywanie	„ogrodów	pamięci”	w	przestrzeni	Barcelony	
szczególnie	frapującym,	są	te	mniej	oczywiste,	a	często	oryginalne	sposoby	ich	kształ-
towania.	Współczesne	memoriały	to	autonomiczne	założenia	krajobrazowe,	abstrak-
cyjne	 kompozycje	 rzeźbiarskie,	 wykorzystujące	 nowoczesne	 narzędzia	 architektury	
krajobrazu	i	techniki	land	artu,	prezentujące	ślady	pamięci	nie	wprost,	a	poprzez	ich	
artystyczną	interpretację.	Forma	rzeźbiarska	aranżowanych	„ogrodów	pamięci”	nie	
skupia	 się	 na	 figuratywnym	przedstawieniu	 upamiętnianych	obiektów,	a	 raczej	 na	
kreowaniu	przestrzennej	kontynuacji	wywodzonej	z	historycznej	tradycji	i	zrozumienia	
kontekstu	krajobrazowego,	wpisaniu	się	weń	w	sposób	dyskretny,	aczkolwiek	nie	po-
zbawiony	artystycznej	oryginalności1.

2. UPAMIĘTNIANIE ŚLADÓW HISTORII W KRAJOBRAZIE

Były	w	historii	Barcelony	wydarzenia,	które	w	sposób	szczególny	wpłynęły	na	 jej	
krajobraz.	 To	wystawy	 światowe	w	1888	 i	 1929	 roku	oraz	 igrzyska	olimpijskie	w	1992	
roku,	a	miejsca,	gdzie	ślady	tych	wydarzeń	zapisały	się	najwyraźniej,	ogniskując	jak	
w	soczewce	pamięć	historii	miasta,	to	park	Ciutadella	i	wzgórze	Montjüic	–	park	i	góra	
pamięci.

Nazwa	Parc	Ciutadella2 przywołuje	wspomnienie	XVIII-wiecznej	cytadeli3,	na	miej-
scu	której	założono	w	XIX	wieku	ów	przesycony	śladami	pamięci	park.	Park	Ciutadella	
z	 łukiem	 triumfalnym	Arc del  Triomf4	 i	 pomnikiem	Krzysztofa	Kolumba	upamiętniają	
Wystawę	Światową	w	1888	roku.	Wielu	z	obiektów	wystawowych5	nie	rozebrano,	aby	
1	 Według	 Ignasiego	de	Solà-Morales,	architekta	zaangażowanego	w	proces	miejskiej	 renowacji	ostatnich	
lat,	„Plac,	aleja	czy	ogród	nie	są	wynikiem	nagromadzenia	nieuzasadnionych	form	geometrycznych,	są	raczej	
powiązane	z	topografią,	skalą	miejsca,	otaczającymi	elementami	architektonicznymi,	(...)	aranżacją	zieleni	
i	małej	architektury”,	[w:]	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
2	 Projekt	całości	parku	Ciutadella	opracował	Josep	Fontseré,	który	wygrał	konkurs	rozpisany	przez	władze	
miasta	w	 1871	 roku.	W	 1873	 roku	 posadzono	 pierwsze	 drzewa,	 a	w	 1887	 roku	wzniesiono	monumentalną	
kaskadę	wodną	 (proj.	 J.	 Fontseré,	A.	Gaudí).	Wybudowano	pawilon	 restauracji	Castell  dels  Tres Dragons,	
a	w	miejscu	placu	parad	wojskowych	założono	nowy	plac	Plaça	Central,	 [w:]	D.	Simonis,	Barcelona,	G+J	
RBA,	2008,	 s.	133;	R.	Williams,	Barcelona. Step by step,	Berlitz,	Warszawa	2010,	 s.	58-60;	http://www.bcn.es/
publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
3	 Dla	 barcelończyków	Cytadela	wzniesiona	przez	 Filipa	V	była	 symbolem	 reżimu	politycznego,	miejscem	
więzienia	i	kaźni	zrewoltowanych	mieszkańców	miasta,	[w:] Simonis,	op. cit.,	s.	118,	133-134;	Williams,	op. cit.,	
s.	58-60;	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
4	 Zaprojektowany	przez	Josepa	Vilaseca	Arc de Triomf	architektonicznie	odwołuje	się	do	silnie	zakorzenionych	
w	Hiszpanii	 tradycji	 islamskich.	Głównym	materiałem	jest	ulubiona	przez	barcelońskich	modernistów	cegła.	
Dekorację	 rzeźbiarską	 łuku	 wykonali	 katalońscy	 artyści:	 J.	 Llimona,	 J.	 Reynés,	 T.	 Tasso	 i	 A.	 Vilanova,	 [w:]	
1001 ogrodów, które warto w życiu zobaczyć,	(red.)	R.	Spencer-Jones,	D.	Wojciechowska-Ring,	Warszawa	2008,	 
s.	712;	Simonis,	op. cit.,	s.	138;	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
5	 Pod	 względem	 artystycznym	 obiekty	 Wystawy	 Światowej	 w	 1888	 (architektonicznie	 nadzorowanej	
przez	 Eliesa	Rogenta)	odzwierciedlały	ducha	pierwszych	 lat	barcelońskiej	odmiany	 secesji,	 określanej	 jako	
modernisme.	W	tym	stylu	wzniesiono	najbardziej	emblematyczne	obiekty	parku	jak	restauracja	Castell dels Tres 
Dragons	(obecnie	Muzeum	Zoologiczne)	(proj.	L.	Domènech	i	Montaner),	cieniarnia	L’Umbracle	i	cieplarnia	
L’Hivernacle oraz	łuk	triumfalny	Arc de Triomf,	a	także	pomnik	Monumento a Colom,	[w:]	1001 ogrodów, które 
warto w życiu zobaczyć,	op. cit.,	s.	712;	Simonis,	op. cit.,	s.	133-135;	Williams,	op. cit.,	s.	33	 i	60;	http://www.
bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html;	http://en.wikipedia.org/wiki/Columbus_Monument,_
Barcelona
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świadczyły	o	wysokiej	jakości	krajobrazu	miasta	w	owym	okresie.	Między	Arc del Triomf 
a	bramą	parku	utworzono	reprezentacyjną	promenadę	Saló de Sant Joan6	z	posąga-
mi	dedykowanymi	ważnym	postaciom	historycznym7.	W	parku	zachowało	się	wiele	
akcentów	rzeźbiarskich	o	charakterze	komemoratywnym,	wśród	nich	popiersia,	po-
mniki	oraz	większe	grupy	rzeźbiarskie8.	Wystawa	w	1888	roku	to	okres	apoteozy	rzeźby,	
zwłaszcza	tej	o	charakterze	figuratywnym,	będącej	pod	wpływem	dwóch	kierunków	
artystycznych	–	barcelońskiego	modernisme	 i	nurtu	realistycznego.	Wśród	rzeźbiarzy	
wyróżniającą	pozycję	 zajmowali	Eusebi	Arnau	 i	 Josep	Llimona,	któremu	 tereny	wy-
stawowe	zawdzięczają	znakomite	dzieła	–	posąg	Ramona	Berenguera	III	Wielkiego,	
dekorację	reliefową	Arc de Triomf	czy	melancholijną	Desconsol	w	centrum	parkowej	
sadzawki9.

Rzeźba	monumentalna	była	wpisana	w	kompozycję	urbanistyczną	miasta.	Posągi	
akcentowały	istotne	miejsca	w	strukturze	krajobrazu,	umieszczano	je	na	zamknięciu	
osi	perspektywicznych	ulic,	w	centrum	placów.	W	Barcelonie	tendencja	ta	znalazła	
swoje	spełnienie	podczas	wystawy	w	1888	roku	w	najbardziej	spektakularnych	dzie-
łach,	 takich	 jak	 rzeźbiarska	aranżacja	Saló de Sant Joan,	alegorie	Przemysłu,	Han-
dlu,	Marynarki	i	Rolnictwa10,	ramujące	główne	wejście	do	parku	Ciutadella,	a	przede	
wszystkim	 najważniejszy	 symboliczny	monument	 Barcelony	 –	 pomnik	 Krzysztofa	 Ko-
lumba	(Monumento de Colon)11.	Posąg,	celebrujący	wystawę	w	1888	roku	oraz	500.	
rocznicę	 odkrycia	 Ameryki,	 z	 wyniesioną	 na	wysokiej	 kolumnie	 postacią	 Kolumba,	
majestatycznie	górującą	nad	 zabudową	nabrzeża	 i	 portu,	 zamykającą	perspekty-
wę	La	Rambla	i	Passeig	de	Colon,	stanowi	kwintesencję	klasycznego	ujęcia	pomnika	
o	charakterze	figuratywnym.	Tendencja	do	monumentalizmu,	znamienna	dla	kierun-
ku	realistycznego	w	rzeźbie,	stanowi	w	parku	Ciutadella	i	związanych	z	nim	kompozy-
cjach	przestrzennych	wyróżniające	osiągnięcie	artystyczne12.	Współczesnym	przypie-
czętowaniem	tendencji	upamiętniania	historii	przez	rzeźbiarską	aranżację	przestrzeni,	
aczkolwiek	zrealizowanym	w	odmiennej	manierze,	tj.	nie	w	postaci	rzeźby	figuratyw-
nej,	a	abstrakcyjnej	 instalacji	 rzeźbiarskiej,	 jest	kompozycja	Centenari de  l’Exposició 
Universal de 1888,	umieszczona	w	1988	roku	w	parku	Ciutadella	w	stulecie	wystawy.

Główna	 dominanta	 topograficzna	 Barcelony	 –	 wzgórze Montjuïc,	 którego	 na-
zwa	oznacza	Żydowską	Górę, stanowi	bodajże	najbogatszą	w	mieście	skarbnicę	śla-

6	 Project	całości	założenia Saló de Sant Joan	opracował	Pere	Falqués.	Obecna	nazwa	placu	to	Passeig	de	
Lluís	Companys	i	Passeig	de	Sant	Joan.
7	 W	1883	roku	wyposażono	Saló de Sant Joan	w	serię	rzeźb	upamiętniających	historyczne	postacie,	takie	jak	
Guifré	el	Pelós	(autor	V.	Vallmitjana),	Roger	de	Llúria	(autor	J.	Reynés),	Bernat	Desclot	(autor	M.	Fuxà),	Rafael	
Casanova	 (autor	R.	Nobas),	Ramon	Berenguer	 I	 (autor	 J.	 Llimona),	 sędzia	Pere	Albert	 (autor	A.	Vilanova),	
Antoni	Vila-domat	(autor	T.	Tasso)	i	Jaume	Fabre	(autor	P.	Carbonell),	[w:]	http://www.bcn.es/publicacions/
Bcn_escultures/info/chapter4.html
8	 W	parku	Ciutadella	znajdują	się	popiersia	m.in.	Emili	Vilanova,	Marià	Aguiló,	Víctor	Balaguer,	Teodor	Llorente,	
Joan	Maragall	i	Joaquim	Vayreda.	Pomniki	wzniesiono	ku	czci	generała	Prim	i	poety	Aribau.	Wyróżniające	się	
rzeźby	to:	La dama del paraigua	(autor	J.	Roig	i	Soler,	1885),	Desconsol	(autor	J.	Limona,	1907)	oraz	grupa	
rzeźb	na	słynnej	kaskadzie	(proj.	J.	Fontseré	i	A.	Gaudí,	1888),	[w:]	J.	Capó,	A.	Catasús, Barcelona escultures,	
Ediciones	 Polígrafa,	 Barcelona	 2003,	 s.	 38;	 http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.
html
9	 Później	Llimona	zapisał	się	jako	autor	tak	wybitnych	dzieł	jak	założenie	upamiętniające	Dr.	Roberta	(1910),	
uważane	przez	historyków	sztuki	–	obok	Desconsol	–	za	najbardziej	reprezentatywną	rzeźbę	modernisme,	[w:]	
Capó,	Catasús,	op. cit.,	 s.	 22-23,	 38-39;	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
10 Rzeźbiarskie	alegorie	przy	wejściu	do	parku	Ciutadella	wykonali	Venanci	i	Agapit	Vallmitjana,	[w:]	http://
www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
11	 Autorem	pomnika	Kolumba	był	Gaietà	Buïgas,	a	wieńczącą	rzeźbę	wykonał	R.	Atché	w	1888	 roku,	 [w:]	
http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html;	Simonis,	op. cit.,	s.	110-111.
12	 Według	Alexandra	Cirici:	„Katalońscy	rzeźbiarze	realistyczni	szukali	inspiracji	w	typowo	postromantycznych	
tematach:	ewokowanie	historii	czy	wiejskiego	życia,	sentymentalne	anegdoty	oraz	efekty	grozy.	To	tematy	
historyczne	stanowiły	pożywkę	dla	niezliczonych	publicznych	monumentów	tego	okresu”,	 [w:]	http://www.
bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
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dów	pamięci.	Począwszy	od	reliktów	najstarszego	osadnictwa	w	tym	terenie13,	przez	 
XVIII-wieczną	twierdzę	Castell de Montjuïc14,	ulokowaną	na	szczycie	majestatyczną	
nekropolię	Cementiri  del  Sud-Oest15, monumentalne	 założenie	Wystawy	 Światowej	
w	1929	roku,	Teatr	Grecki16,	Park	Olimpijski	z	1992	roku17,	ogrody	o	różnym	charakte-
rze18,	po	współczesne	założenie	komemoratywne	Fossar de la Pedrera	–	miejsce	upa-
miętnienia	ofiar	represji	frankistowskich	u	stóp	Montjuïc.	Szczególnie	eksponowane	od	
strony	miasta	są	amfiteatralnie	ukształtowane	tereny	Wystawy	Światowej	z	1929	roku19 
z	monumentalnymi	 budowlami,	 na	czele	 z	Palau Nacional20,	wieńczącym	główną	
promenadę	Avenida	de	la	Reina	Maria	Cristina,	wyposażoną	w	rzeźbiarsko	formowa-
ne	schody,	fontanny21,	ozdobne	balustrady	i	latarnie	oraz	liczne	rzeźby	i	posągi22,	z	ra-
13	 Na	 Montjuïc	 znajdują	 się	 ślady	 osadnictwa	 Celtyberów,	 pierwszych	 mieszkańców	 terenów	 dzisiejszej	
Barcelony,	[w:]	Simonis,	op. cit.,	s.	184.
14 Ibidem,	s.	201.
15	 Cmentarz	Cementiri  del  Sud-Oest,	 zwany	 również	Nou,	 to	wielka	 nekropolia	 oddana	do	 użytku	w	 1883	
roku.	Masywne	kamienne	grobowce	wieńczące	szczyt	wzgórza	Montjuïc	kształtują	niesamowity	krajobraz,	[w:]	
Simonis,	op. cit.,	s.	200.
16	 Williams,	op. cit.,	s.	74.
17	 Główne	 tereny	 olimpijskie	 Anella  Olímpica  de  Montjuïc (plan:	 Carles	 Buxadé,	 Federico	 Correa,	 Joan	
Margarit,	Alfons	Milà)	wyznaczono	na	wzgórzu	Montjuïc,	wykorzystując	w	dużej	mierze	urządzenia	Wystawy	
Światowej	z	1929	roku,	w	tym	dawny	stadion	Estadi Olímpic	(proj.	modernizacji	F.	Correa)	czy	Poble Español 
–	 Osada	 Hiszpańska,	 gdzie	 założono	 wioskę	 olimpijską.	 Wzniesiono	 nowe	 charakterystyczne	 obiekty	 jak	
hala	 widowiskowo-sportowa	 Palau  Sant  Jordi	 (proj.	 A.	 Isozaki),	 budynek	 Institut  d’Educació  Física	 (proj.	
R.	Bofill),	zespół	basenów	Piscines Picornell i Piscines Montjuïc	(proj.	M.	Gallego,	F.	Fernández)	czy	rzeźbiarsko	
uformowana	wieża	 telefonii	 komórkowej	 Torre Calatrava	 (proj.	 S.	 Calatrava)	 –	 najbardziej	 rozpoznawalny	
landmark	założenia.	Obiekty	olimpijskie	usytuowano	w	otoczeniu	przestrzeni	publicznych	z	dużym	udziałem	
zieleni,	wyposażonych	w	sugestywne	instalacje	rzeźbiarskie,	jak	Canvi	(autor	A.	Miyawaki,	1990)	przed	Palau 
Sant  Jordi.	 Ta	 intrygująca	 instalacja,	 zatytułowana	Utsurohi,	 co	 znaczy	 „zmiana”,	 tworzy	 „las	metalowych	
drzew”,	 składający	 się	 z	 36	metalowych	 kolumn,	 połączonych	 stalowymi	 cięgnami,	 [w:]	 Simonis,	op.  cit.,	 
s.	 194-195;	 R.	 Miralles,	 P.	 Sierra,	 Barcelona  arquitectura  contemporània  1979-2010,	 Ediciones	 Polígrafa,	
Barcelona	 2010,	 s.	 188-193;	 Capó,	 Catasús,	 op.  cit.,	 s.	 102;	 Williams,	 op.  cit.,	 s.	 77;	 http://www.bcn.es/
publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
18	 Na	 terenie	 Montjüic	 znajdują	 się	 ogrody:	 Jardins  de  Mossèn  Costa  i  Llobera,  ogrody	 przy	Mirador  del 
Alcalde,	Jardí de Mossèn Cinto Verdaguer,  Jardins  Joan Brossa,  Parc Baribal	oraz	nowa	 realizacja	Ogród	
Botaniczny	 Barcelony	 (Jardí  Botànic),	 [w:]	 Simonis,	op. cit.,	 s.	 199-200;	1001 ogrodów,  które warto w  życiu 
zobaczyć,	op. cit.,	s.	702;	Miralles,	Sierra,	op. cit.,	s.	196-197;	1000 x Landscape Architecture,	(red.)	Ch.	van	
Uffelen,	Verlagshaus	Braun,	2009,	s.	749;	Williams,	op. cit.,	s.	76.
19	 Organizację	terenów	Wystawy	Światowej	w	1929	roku	na	Montjuïc	oparto	na	planach	Wystawy	Przemysłu	
Elektrycznego,	 która	 nie	 doszła	 do	 skutku	 w	 1917	 roku.	 Plany	 całości	 założenia	 opracował	 Josep	 Puig	
i	 Cadafalch.	 Podjęto	 wtedy	 również	 wiele	 innych	 prac,	 zmierzających	 do	 uczynienia	 Barcelony	miastem	
nowoczesnym,	jak	np.	renowacja	Starego	Miasta,	zagospodarowanie	podnóża	Tibidabo,	założenie	pierwszych	
stacji	radiowych	Ràdio	Barcelona,	budowa	Placu	Catalunya	i	pierwszych	linii	metra,	[w:]	http://www.bcn.es/
publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
20	 Pałac	 Narodowy	 (Palau  Nacional)	 (proj.	 J.	 Puig	 i	 Cadafalch,	 1917)	 został	 przebudowany	 w	 1929	 roku	
w	duchu	klasycyzmu	 i	neobaroku	za	czasów	dyktatury	generała	M.	Primo	de	Rivery.	Dziś	 znajduje	się	 tutaj	
Museu Nacional d’Art,	[w:]	Simonis,	op. cit.,	s.	186-190;	Williams,	op. cit.,	s.	75-76.
21	 Magiczna	Fontanna (La Font Màgica)	(proj.	C.	Buïgas,	1929)	–	kaskadowo	ukształtowana	monumentalna	
fontanna,	jedna	z	głównych	atrakcji	terenów	Wystawy	z	1929	roku.	Została	odrestaurowana	na	czas	olimpiady	
w	1992	roku,	by	nadal	zachwycać	widzów	ekspresyjną	animacją	światła	i	wody,	[w:]	Simonis,	op. cit.,	s.	187;	
Williams,	op. cit.,	s.	73-74.
22	 Wielka	 Wystawa	 w	 1929	 roku	 w	 Barcelonie	 to	 okres	 rozkwitu	 rzeźby,	 która	 wydatnie	 zasiliła	 urządzane	
w	 owym	 czasie	 place	 miejskie	 i	 parki.	 Znaczącym	 osiągnięciem	 rzeźbiarskim	 było	 Sant  Jordi  nu	 (autor	
J.	 Llimona,	 1924–1929).	Monumentalną	grupę	 rzeźbiarską	 (autor	 J.M.	 Jujol,	 1929)	 oraz	 figury	 symbolizujące	
rzeki	Ebro,	 Tag	 i	Gwadalkiwir	 (autor	M.	Blai,	 Lluci,	M.	Oslé,	F.	 Llobet)	 i	 równolegle	do	nich	symbole	zdrowia	
i	 obfitości	 ustawiono	 na	 Plaça	d’Espanya.	Wyróżniającą	 rzeźbą	 związaną	 z	Wystawą	 jest	 klasyczna	 figura	
kobieca	Matí (autor	G.	Kolbe,	1927)	w	Pawilonie	Niemieckim	Miesa	van	der	Rohe,	osobiście	wybrana	przez	
architekta.	Rzeźba	doby	Wystawy	pod	względem	artystycznym	odwoływała	się	do	monumentalnych	nurtów	
pomiędzy	barokiem	a	Noucentisme,	jak	określano	kataloński	ruch	artystyczny	na	początku	XX	wieku,	stojący	
w	opozycji	do	modernizmu	i	nawołujący	do	powrotu	do	„apollińskiego	klasycyzmu”.	Artystyczna	tendencja	
do	monumentalizmu	widoczna	jest	w	najbardziej	emblematycznych	symbolach	Wystawy:	pałacach	Alfonsa	
XIII	 i	Wiktorii	 Eugenii,	 Magicznej	 Fontannie	 oraz	 Pałacu	 Narodowym.	 Niejako	w	 opozycji	 do	 tej	 konwencji	
rzeźbiarskiej,	dziś	ocenianej	przez	krytykę	 jako	 rodzaj	miernego	pastiszu	 form	klasycznych,	 swój	 zauważalny	
wkład	w	rzeźbiarską	oprawę	przestrzeni	publicznych	miasta	wnieśli	P.	Gargallo	(pomnik	Lleó	Fontova	w	parku	
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mującymi	ją	pawilonami	wystawowymi,	wśród	których	wyróżnia	się	architektonicznie	
–	co	zaskakujące,	najskromniejszy	pod	względem	formy	–	Pawilon	Niemiecki	projektu	
Miesa	van	der	Rohe23,	ikona	architektury	modernistycznej.	Rozebrany	po	zakończeniu	
wystawy,	 został	 zrekonstruowany	w	1986	 roku,	by	nadal	 szokować	minimalistyczną	
formą,	wyraźnie	odstającą	od	bombastycznej	architektury	założeń	wystawy	w	1929	
roku.	Niegasnącym	zainteresowaniem	cieszy	się	Poble Español24	–	Hiszpańska	Osada,	
kiczowaty	 konglomerat	 tradycyjnych	 form	architektonicznych	 i	 zabytków	Hiszpanii.	
Dzięki	doskonałemu	utrzymaniu	i	stałemu	udostępnianiu	terenów	i	obiektów	wystawy	
jej	sukces	osiągnął	wymiar	wykraczający	poza	sam	czas	jej	trwania.

3. TRADYCYJNE SPOSOBY UPAMIĘTNIANIA HISTORII

Ślady rzymskiej	osady Barcino, kolebki	Barcelony, znaczy	szlak	turystyczny	rozpo-
czynający	się	stylizowanym	napisem	BARCINO	przy	dawnej	bramie	w	murach	obron-

Ciutadella,	Iscle	Soler	na	Plaça	de	Sant	Agustí,	Aurigues	i	Genets	wieńczące	stadion	Montjuïc)	i	J.	Gonzàlez	
–	 pionierzy	poszukiwań	nowych	materiałów	 i	 środków	wyrazu	w	 rzeźbie.	M.	Huguet,	Á.	 Ferrant,	 L.	Cristòfol	 
i	A.	Clavé	to	najbardziej	znaczący	rzeźbiarze,	którzy	zerwali	z	tradycyjnym	realizmem,	osiągając	porównywalną	
pozycję	 jak	 Picasso,	 Brancusi	 i	 Duchamp,	 aczkolwiek	 ich	 prace	 nigdy	 nie	 znalazły	 się	 w	 przestrzeniach	
publicznych	Barcelony.	W	pierwszym	30-leciu	XX	wieku	w	mieście	pojawiło	się	wiele	drobnych	w	skali	dzieł	
rzeźbiarskich	autorstwa	 lokalnych	artystów,	 jak	popiersie	 Joana	Maragall’a	 (autor	 E.	Arnau,	1913)	w	parku	
Ciutadella,	Francesc	Rius	i	Taulet	(autor	M.	Fuxà,	1901)	w	Passeig	de	Lluís	Company,	Mossèn	Cinto	Verdaguer	
(autor	 J.	 Borrell,	 1924)	 na	 skrzyżowaniu	Avinguda	Diagonal	 i	 Passeig	 de	 Sant	 Joan,	 Frederic	Mistral	 (autor	
E.	Arnau,	 1930)	 na	Plaça	de	 les	Cascades,	Mamut	 (autor	M.	Dalmau,	 1906)	w	parku	Ciutadella,	 Font del 
Drac	 (A.	Gaudí,	 1914)	w	parku	Güell,	 pomnik	 na	cześć	 Pi	 i	Margali	 na	 La	 República	 (autor	 J.	 Viladomat,	
1934).	 Wspaniałe	 rzeźbiarskie	 wyposażenie,	 prócz	 terenów	 Montjuïc	 i	 jego	 okolic,	 otrzymał	 również	 Plac	
Catalunya,	na	który	władze	Barcelony	rozpisały	konkurs.	Plac	otwarto	w	1927	roku	po	wielu	kontrowersjach	
i	odrzuceniu	kilku	projektów.	Ostatecznie	zrealizowano	koncepcję	F.	de	Paula	Nebota	z	niewielką	świątynią	
z	centralną	kolumnadą	oraz	dekoracyjnymi	detalami,	 jak	monumentalna	 fontanna,	 seria	 rzeźb	z	kamienia	
i	brązu,	autorstwa	wiodących	rzeźbiarzy	tego	okresu	(F.	Marès,	E.	Arnau,	V.	Navarro,	P.	Gargallo,	J.	Llimona	 
i	J.	Viladomat,	J.M.	Subirachs),	oraz	marmurowa	Deessa	(autor	J.	Clarà,	1909),	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	 
s.	14;	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
23	 http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html;	Simonis,	op. cit.,	s.	191;	Capó,	Catasús,	
op. cit.,	s.	92-93.
24	 Projekt	Poble  Español	 opracowali	 Francesc	 Folgera	 i	 Ramon	Reventós,	 [w:]	 Simonis,	op.  cit.,	 s.	 192-193;	
http://en.wikipedia.org/wiki/Poble_Espanyol

Il.	 1.	 a)	 Fotografia	 archiwalna	 Barcelony	 z	 artefaktami	 pamięci	 w	 krajobrazie	 miasta	 (pomnik	 Kolumba,	
stocznie	Drassanes,	fabryczne	kominy,	Montjuïc	w	tle)	(fot.	archiwalna	ze	zbiorów	autora);	b)	Tereny	Wystawy	
Światowej	w	1929	roku	na	wzgórzu	Montjuïc	(fot.	I.	Sykta)

Ill.	 1.	a)	Archival	photograph	of	 Barcelona	with	artefacts	of	memory	 traces	 in	city	 landscape	 (monument	
of	Columb,	Drassanes	 shipyards,	 factory	chimneys,	Montjuïc	at	 the	background)	 (archival	photo	 from	 the	
author’s	collection);	b)	Area	of	International	Fair	Exhibition	of	1929	at	the	hill	of	Montjuïc	(photo	I.	Sykta)

ba
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nych.	W	średniowiecznej	dzielnicy	Barri	Gòtic	można	odnaleźć	wątki	 rzymskich	mu-
rów	i	łuki	akweduktów,	a	na	jednym	z	podworców	fragmenty	świątyni	Temple Roma 
d’Augusti.	Plac	de	Sant	Jaume	wytyczono	na	zarysie	rzymskiego	forum25.	W	miejscu	
odkrytego	cmentarzyska	 z	czasów	 rzymskich	 zrealizowano	 sugestywny	projekt	 jego	
ekspozycji	Via Sepulcral Romana	na	Plaça	de	la	Villa	de	Madrid26,	rozwiązanej	dys-
kretnie,	a	zarazem	ekspresyjnie,	gdzie	w	głąb	cmentarzyska	prowadzą	szerokie	pęk-
nięcia	pomiędzy	ziemnymi	nasypami.

W	Barri	Gòtic	znajdziemy	nieliczne	ślady	pamięci	dzielnicy	żydowskiej	Call. Więk-
szość	obiektów	nie	zachowała	się	do	dziś,	a	szlak	żydowski	wskazuje	jedynie	miejsca	
ich	lokalizacji.	Ślady	pamięci	Call	oddaje	swoisty	klimat	wąskich	uliczek	z	wmurowa-
nymi	tablicami	pamiątkowymi27.

Współczesne	przestrzenie	komemoratywne	w	Barcelonie	to	autonomiczne	zało-
żenia	obejmujące	rzeźbiarskie	aranżacje	wnętrz	placów,	ulic,	alei	czy	terenów	zieleni,	
łączące	abstrakcyjne	akcenty	rzeźbiarskie	z	małą	architekturą	i	otaczającą	zielenią,	
skupiające	się	nie	tyle	na	bezpośrednim	odwzorowaniu	obiektów	pamięci,	a	raczej	
na	wpisaniu	się	w	klimat	miejsca,	wydobyciu	jego	genius loci	dzięki	użyciu	współcze-
snych	środków	artystycznej	ekspresji.	Takim	rozwiązaniem	jest	memoriał	Fossar de la 
Pedrera	w	miejscu	dawnego	kamieniołomu	u	podnóża	Montjuïc,	poświęcony	pamię-
ci	ofiar	wojny	domowej	z	lat	1936-1939	oraz	prezydenta	Lluisa	Companysa28,	gdzie	na	
kamiennych	kolumnach	wyryto	nazwiska	pomordowanych.	Całość	minimalistycznej	
kompozycji,	doskonale	wpisanej	w	dramatyczną	scenerię	otoczenia,	buduje	podnio-
sły	i	refleksyjny	nastrój.	Pamięć	tragicznych	wydarzeń	zapisano	również	w	Fossar de les 
Moreres29,	współczesnym	założeniu	wpisanym	w	scenerię	otoczenia	kościoła	Santa	
Maria	del	Mar.	Miejsce	poświęcone	pamięci	poległych	w	wojnie	domowej	w	1714	
roku	i	innych	wojnach	uformowano	jako	zagłębiający	się	plac30	z	pionowym	akcen-
tem	w	postaci	stalowego	łuku,	zwieńczonego	płonącym	zniczem.	Niezwykle	prosta,	
a	 zarazem	wyrafinowana	kompozycja	przekonująco	oddaje	powagę	 i	dramatyzm	
upamiętnianych	wydarzeń,	nie	 stanowiąc	konkurencji	dla	 zabytkowego	kontekstu.	
Na	długości	kilku	kilometrów	wzdłuż	Rambla	de	Guipúscoa	rozciąga	się	rzeźbiarska	
instalacja	Linía de la Verneda31,	zaaranżowana	w	postaci	betonowo-stalowej	wstęgi,	
wydobywającej	się	z	nawierzchni,	z	zapisanymi	na	niej	wydarzeniami,	tworzącymi	linię	
pamięci	historii	dzielnicy	Sant	Martí.

Abstrakcyjne	rzeźby,	instalacje	plenerowe	i	inne	niekonwencjonalne	sposoby	upa-
miętniania	historii	przyczyniły	się	do	wzbogacenia	przestrzeni	publicznych	o	wartości	
symboliczne,	jednocześnie	podnosząc	walory	estetyczne	i	jakość	krajobrazu	miasta.	
Ta	swojego	rodzaju	inwazja	rzeźby	niefiguratywnej	w	przestrzeni	miasta	była	w	dużej	
mierze	efektem	nastania	demokracji	po	1979	roku	i	realizacji	Projektu	Odnowy	Miasta,	

25	 Simonis,	op. cit.,	s.	36-37,	66-67,	76-77;	Williams,	op. cit.,	s.	35.
26	 Projekt	Via  Sepulcral  Romana	 wykonała	 pracownia	 BCQ	 –	 Baena,	 Casamor,	 Quora	 w	 2003	 roku,	 [w:]	
Miralles,	Sierra,	op. cit.,	s.	31.
27	 Jedną	z	nich	jest	tablica	z	inskrypcją	w	języku	hebrajskim	–	„Pobożna	fundacja	Samuela	Ha-Sardiego.	Jego	
światło	trwa	wiecznie”,	[w:]	Simonis,	op. cit.,	s.	74-75.
28 Fossar de  la  Pedrera	 zrealizowano	według	projektu	 Beth	Galí	w	 latach	 1988-1992.	 To	 zbiorowa	mogiła,	
w	której	pochowano	Lluísa	Companysa,	przewodniczącego	Generalitatu	(katalońskich	kortezów),	straconego	
w	cytadeli	na	wzgórzu	w	1940	roku.	Znajduje	się	tutaj	mauzoleum	ofiar	represji	generała	Franco,	[w:]	Miralles,	
Sierra,	op. cit.,	s.	113;	Simonis,	op. cit.,	s.	200.
29 Fossar de les Moreres	znajduje	się	na	placu	przy	południowej	fasadzie	kościoła	Sta	Maria	del	Mar	na	terenie	
dawnego	cmentarza,	zabrukowanego	w	1816	roku.	To	miejsce	wyjątkowo	ważne	dla	tożsamości	narodowej	
–	tutaj	pogrzebano	obrońców	Barcelony	z	1714	roku.	Memoriał	powstał	ku	ich	pamięci	i	innych	poległych	na	
wojnach	katalończyków,	[w:]	Simonis,	op. cit.,	s.	132;	Williams,	op. cit.,	s.	49.
30	 Kompozycja	placu	przywodzi	 skojarzenia	 z	 pomnikiem	ofiar	wojny	w	Wietnamie	w	Waszyngtonie	 (autor	
Maya	Lin,	1981).
31	 Autorem	 instalacji	 zrealizowanej	w	1999	 roku	 jest	 F.	 Torres,	 [w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	 s.	 152-153;	 I.	De	
Lecea,	Arte público, ciudad y memoria,	Barcelona	2010,	[w:]	www.ub.edu/escult/Water/N05/W05-1.pdf
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tzw.	planu	Maragalla32	z	1980	roku,	w	którym	duży	nacisk	położono	na	urbanistyczną,	
architektoniczną	i	artystyczną	transformację	przestrzeni	publicznych	przez	„wprowa-
dzenie	architektury	wysokiej	 jakości	 i	dekoracji	 rzeźbiarskiej”33.	W	akcję	upiękniania	
miasta	włączyło	 się	wielu	artystów34,	czyniąc	 z	Barcelony	wielkie	muzeum	plenero-
we,	prezentujące	i	udostępniające	dzieła	sztuki	współczesnej	szerokiej	publiczności.

Do	 wzbogacenia	 przestrzeni	 komemoratywnych	 Barcelony	 przyczyniła	 się	 przed-
olimpijska	wystawa	rzeźb	plenerowych	Configuraciones Urbanes	w	1992	roku	35,	w	której	
uczestniczyli	artyści	z	całego	świata	i	dzięki	której	krajobraz	miasta,	zwłaszcza	nabrzeża,	

32	 Prezydent	Barcelony	Pasqual	Maragall	twierdził,	iż:	„Planowanie	miejskie	na	40	lat	przed	demokratycznymi	
rządami	było	tak	mierne,	że	narosła	ogromna	potrzeba	podjęcia	wielkich	miejskich	projektów,	by	przełamać	
monotonię	 i	 brak	 równowagi,	 odziedziczone	 po	 przeszłości”,	 [w:]	 http://www.bcn.es/publicacions/
Bcn_escultures/info/chapter4.html;	 http://www.ft.com/cms/s/1/9d51af18-a839-11d9-87a9-00000e2511c8.
html#axzz1RQzp5AiU
33	 http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
34	 Od	 lat	 80.	 XX	 wieku	 w	 prace	 nad	 poprawą	 jakości	 estetycznej	 przestrzeni	 publicznych	 Barcelony	
zaangażowało	się	wielu	artystów	o	uznanej	renomie,	m.in.:	Antoni	Tàpies,	Joan	Miró	i	Joan	Brossa,	do	których	
dołączyli	 artyści	 młodego	 pokolenia:	 Xavier	 Corberó	 (Homenatge  a  la  Mediterrània),	 Eduardo	 Chillida	
(Topos,	Elogi de l’aigua),	Jaume	Plensa	(Escullera),	Francisco	López	(Ofèlia ofegada),	Rafael	Bartolozzi	(Dona 
que es banya),	Barceló,	García	Sevilla,	Sicilia,	Viladecans,	Solano,	Manuel	Vázquez	Montalbán,	Quim	Monzó	
i	 Eduardo	Mendoza,	 których	prace	odzwierciedlały	współczesne	 trendy	 sztuki	 światowej.	Wspomagali	 ich	
zagraniczni	artyści	awangardowi,	m.in.:	Anthony	Caro	(Alto Rhapsody),	Ellsworth	Kelly	(Tòtem),	Richard	Serra	
(El mur)	 i	Bryan	Hunt	(Rites of  spring).	 Ich	dzieła	umieszczane	często	w	miejscach	zasadniczych	 interwencji	
urbanistycznych	 w	 mieście	 uszlachetniły	 przekształcane	 tereny,	 odpowiadając	 bardziej	 artystycznym	 niż	
komemoratywnym	parametrom.	Miejscem	prezentacji	rzeźby	współczesnej	stały	się	place	miejskie,	chętnie	
wykorzystywane	 na	 plenerowe	 ekspozycje	 znanych	 artystów,	 takich	 jak	 Joaquim	 Camps	 (Plaça  del  sol 
w	Gràcia),	Jorge	Castillo	(El ciclista	na	Plaça	de	Sants),	Deacon	Shem	Drowne	(La llagosta de Boston	na	Plaça	
de	Boston,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.;	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
35	 http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html

Il.	2.	Współczesne	memoriały	–	autonomiczne	kompo-	
zycje	architektoniczno-krajobrazowe	w	przestrzeniach	
publicznych	 Barcelony:	 a)	 Plenerowa	 ekspozycja	
cmentarzyska	 z	 czasów	 rzymskich	 Via  Sepulcral 
Romana	na	Plaça	de	la	Villa	de	Madrid	(BCQ,	2003);	
b)	Linía de la Verneda (F.	Torres,	1999);	c)	Fossar de les 
Moreres	(fot.	I.	Sykta)

Ill.	2.	Contemporary	memorials	–	autonomic	architectural	
and	 landscape	 compositions	 in	 public	 spaces	 of	
Barcelona:	a)	Open-air	exposition	of	Roman	Cemetery	
Via	Sepulcral	Romana	at	Plaça	de	la	Villa	de	Madrid	
(BCQ,	2003);	b)	Linía	de	la	Verneda	(F.	Torres,	1999);	 
c)	Fossar	de	les	Moreres	(photo	I.	Sykta)

a b
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zyskał	nowe	akcenty	przestrzenne,	z	których	wiele	nabrało	znaczenia	symboli,	upamięt-
niających	igrzyska	olimpijskie	z	1992	roku,	a	także	ważne	miejsca	i	wydarzenia	historycz-
ne,	lokalne	tradycje,	jak	również	–	a	może	przede	wszystkim	–	swoich	twórców.	W	Parc 
de les Cascades	pojawiły	się	dwie	znaczące	instalacje:	Sense Títol36	oraz	David i Goliat37,	
na	nabrzeżu	Portu	Olimpijskiego	Peix (Ryba)38	–	intrygująca	struktura	z	miedzianych	prę-
tów,	która	niczym	złoty	delfin	wyłania	się	ponad	zabudową	nabrzeża.	Niezwykle	ekspo-
nowana	 jest	Cap de Barcelona (Głowa	Barcelony)39	–	umieszczony	na	piedestale	ko-
miksowy	wizerunek	 kobiecej	 twarzy,	 zamykający	perspektywę	promenady	Passeig	de	
Colom.	Forma	 rzeźby	odwołuje	 się	do	 tradycji	barcelońskiej	 fiesty	Capgrossos	 (Wielkie	
głowy),	kiedy	to	uczestniczący	w	Festes de la Mercé	zakładają	wielkie	maski40.	Nawią-
zanie	do	historii	i	tradycji	miejsca	to	motyw	instalacji	rzeźbiarskiej	Born41,	której	elementy	
rozmieszczono	wzdłuż	Passeig	del	Born	–	ulicy	przy	kościele	Santa	Maria	del	Mar,	będącej	
w	średniowieczu	miejscem	turniejów	rycerskich,	a	dziś	tętniącym	życiem	pasażem	i	ulu-
bionym	miejscem	spotkań.	 Instalacja	przywołuje	ducha	surowego	katalońskiego	goty-
ku,	używając	prostych,	masywnych	form	żelaznych	kul	i	kufra,	opatrzonych	znaczącymi	
podpisami.	Wygięta	łukowo	stalowa	kolumna	Arc de 144,5º42	na	Placeta	del	Comerç	na	
granicy	dzielnicy	la	Ribera	to	upamiętnienie	lokalizacji	dawnej	bramy	Portal Nou	w	mu-
rach	obronnych.	Skręcenie	kolumny	symbolizuje	zmianę	kursu	rozwoju	dawnej	rybackiej	
dzielnicy	i	poddanie	jej	procesowi	urbanistycznej	transformacji.	Poruszającą	wymowę	ma	
obojętność	postaci	umieszczonych	w	Una habiatació on Sempre Plou (Pokoju,	w	którym	
zawsze	pada)43,	 intrygującej	kompozycji	 rzeźbiarskiej	ustawionej	na	Plaça	del	Mar	przy	
plaży	Barcelonety.	Odwołanie	do	portowych,	rybackich	i	handlowych	tradycji	nabrzeża	
odnajdziemy	w	symbolicznej	formie	współczesnej	instalacji	rzeźbiarskiej	wznoszącej	się	na	
plaży	Barcelonety	–	wieży  l’Estel Ferit44,	skonstruowanej	z	dyslokowanych	w	stosunku	do	
siebie	kostek,	przywołującej	konotacje	xiringuítos	–	prowizorycznych	barów	rybackich,	ro-
zebranych	w	ramach	porządkowania	nabrzeża	przed	olimpiadą,	czy	w	instalacji	na	ścia-
nie	szczytowej	domu	w	dzielnicy	Barceloneta	Balança Romana (Rzymska	waga)45,	wy-
korzystującej	motyw	portowego	dźwigu	z	paczkami	kawy	na	platformach.	Instalacje	te	
36	 Rzeźba Sense Títol	 (autor	A.	Devries,	1992)	 to	dar	miasta	Rotterdamu. Składa	się	z	pięciu	powyginanych	
rurowych	elementów,	nazwanych:	spirala,	słonecznik,	klatka,	piłka	i	gwiazda,	umieszczonych	na	wodnej	tafli	
basenu,	 [w:]	Capó,	Catasús,	op.  cit.,	 s.	 40;	 http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.
html
37	 Forma	rzeźby Dawid i Goliat (autor	A.	Llena,	1992), gdzie	na	stalowej	konstrukcji	rozpięto	wielką	płaszczyznę	
z	wyciętymi	otworami,	kojarzącymi	się	z	ludzką	twarzą,	oddaje	zwycięstwo	Dawida	nad	Goliatem	i	symbolizuje	
sukces	 miasta,	 które	 poradziło	 sobie	 z	 transformacją	 poprzemysłowego	 terenu	 na	 wioskę	 olimpijską,	 [w:]	
Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	42-43;	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
38 Peix	(Ryba)	lub	Pez y esfera	(Ryba i kula)	(autor F.	Gehry,	1992)	to	rodzaj	pergoli	skonstruowanej	z	krzyżujących	
się	miedzianych	prętów,	 formujących	kształt	zbliżony	do	wielkiej	 ryby.	Usytuowana	w	centrum	komercyjno-
rekreacyjnym	przy	hotelu	Arts	w	Porcie	Olimpijskim,	stanowi	wyróżniający	się	symbol	barcelońskiego	nabrzeża,	
[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	44-47;	Williams,	op. cit.,	s.	65;	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/
info/chapter4.html
39 Cap  de  Barcelona	 (Głowa	 Barcelony)	 należy	 do	 serii	 rzeźb	 Brushstrokes	 Roya	 Liechtensteina.	 To	
wielkie	 popiersie,	 zestawione	 z	 ośmiu	 prefabrykowanych	 betonowych	 elementów,	 pokrytych	 fakturami	
charakterystycznymi	dla	komiksowych	grafik	artysty.	Dobrze	eksponowana	lokalizacja	rzeźby	i	jej	zaskakująca	
forma	 czynią	 z	 niej	 jeden	 z	 najbardziej	 charakterystycznych	 symboli	 współczesnej	 Barcelony,	 [w:]	 Capó,	
Catasús,	 op.  cit.,	 s.	 62-63;	 Simonis,	 op.  cit.,	 s.	 113;	 http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/
chapter4.html
40	 Simonis,	op. cit.,	s.	42-45.
41	 Autorem	 instalacji	 jest	 J.	 Plensa,	 [w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	 s.	 58-59;	 http://www.bcn.es/publicacions/
Bcn_escultures/info/chapter4.html
42	 Autorem	rzeźby	jest	B.	Venet,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	38.
43	 Autorem	rzeźby	jest	J.	Muñoz,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	74-77;	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_
escultures/info/chapter4.html
44	 Autorką	rzeźby	jest	R.	Horn,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	72-73;	Williams,	op. cit.,	s.	63;	http://www.bcn.es/
publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
45	 Autorem	 rzeźby	 jest	 J.	 Kounellis,	 [w:]	Capó,	Catasús,	op.  cit.,	 s.	 70-71;	 http://www.bcn.es/publicacions/
Bcn_escultures/info/chapter4.html
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w	powściągliwy	i	skłaniający	do	refleksji	sposób	przywołują	pamięć	tradycji	użytkowania	
wielu	szczególnych	miejsc	w	pejzażu	Barcelony.	Ciekawe	ze	względu	na	oddziaływanie	
na	poziomie	nawierzchni	są	realizacje	Configuraciones Urbanes	na	Moll	de	la	Barcelone-
ta.	Rosa dels Vents	(Róża	wiatrów)46	to	seria	napisów	wyrytych	w	nawierzchni	Plaça	de	
Pau	Vila,	oznaczających	nazwy	wiatrów	wiejących	w	Katalonii.	Creixent en aperença 
to	seria	podświetlonych	neonowo	liczb	w	bruku	Paseig	Joan	de	Barbó,	układających	się	
w	matematyczny	ciąg	Fibonacciego47.

Umieszczanie	w	przestrzeniach	publicznych	różnego	rodzaju	abstrakcyjnych	rzeźb	ple-
nerowych	 i	 instalacji	artystycznych,	przywołujących	pamięć	postaci,	stało	się	praktyką	
ostatnich	dekad.	Na	uwagę	zasługuje	kompozycja A Picasso48,	powstała	w	stulecie	uro-
dzin	artysty,	ustawiona	na	Passeig	de	Picasso	przy	parku	Ciutadella.	Szklany	sześcian,	po	
którego	ścianach	spływa	woda,	tworząc	półprzejrzystą	przesłonę	ukrywającą	we	wnę-
trzu	dynamiczną	kompozycję	z	fragmentów	mebli,	przekrzywionych	listew	i	rozpostartego	
na	nich	podartego	płótna,	niesie	wyraźne	konotacje	do	sztuki	Picassa.	 Inne	tego	typu	
realizacje	to	A Prat de la Riba49	–	wysoka	kolumna,	zwieńczona	kompozycją	metalowych	
prętów,	 których	 układ	 nawiązuje	 do	 flagi	 Katalonii,	 poświęcona	 pamięci	 prezydenta	
E.	Prat	de	la	Riba,	czy	Sense Títol (Dues escultures)50	–	grupa	rzeźb	plenerowych	wkom-
ponowanych	w	układ	Plaça	del	General	Moraques51	–	nietypowy	pomnik	przywołujący	
pamięć	generała	Moraquesa.

Publiczne	i	parkowe	przestrzenie	Barcelony	stały	się	dla	wielu	współczesnych	ar-
tystów	pożądanym	miejscem	upamiętnienia	swoich	dzieł,	 idei,	wyrażenia	artystycz-
nego	 credo	 bądź	 urzeczywistnieniem	 w	 przestrzeni	 tego	 fascynującego	 artystów	
miasta	deklaracji	Non omnis moriar. Takim	odciśnięciem	dłoni	artysty	w	krajobrazie	
miasta	 jest	 fryz	obiegający	budynek	Kolegium	Architektów	autorstwa	Pabla	Picas-
sa52,	który	w	stolicy	Katalonii	spędził	młodość.	Ślady	odciśnięte	w	przestrzeni	Barcelony	
przez	słynnego	katalończyka	Joana	Miró	odnajdziemy	w	mozaice	jego	autorstwa	na	
nawierzchni	Rambli	czy	w	postaci	ogromnej	 rzeźby	Dona y Ocell	 (Kobieta	 i	Ptak)53 
z	1983	roku	w	parku	noszącym	jego	imię.	Ta,	budząca	kiedyś	estetyczne	kontrower-
sje,	pokryta	mozaiką	w	intensywnych	barwach	rzeźba	stanowi	przyciągającą	uwagę	
zabawną	ikonę	parku	i	 jednocześnie	jeden	z	uniwersalnych	symboli	Barcelony.	Inny	
znany	barceloński	twórca	Antoni	Tápies	na	dachu	siedziby	swojej	fundacji54	umieścił	
w	1991	roku	intrygującą	plątaninę	metalowych	prętów	zatytułowaną	Núvol i Cadira.	
Na	Plaça	del	Rei w	bezpośrednim	kontekście	katedry	Eduardo	Chilida	w	1986	roku	
ustawił	zagadkową	kompozycję	rzeźbiarską	Topos55,	wykorzystującą	motyw	średnio-

46	 Autorem	rzeźby	jest	L.	Baumgartem,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	64-67;	http://www.bcn.es/publicacions/
Bcn_escultures/info/chapter4.html
47	 Autorem	instalacji	jest	M.	Merz,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	68-69;	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_
escultures/info/chapter4.html
48	 Autorem	rzeźby,	wykonanej	w	1983	roku,	jest	A.	Tàpies,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	34-38;	http://www.
bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
49	 Autorem	rzeźby,	wykonanej	w	1999	roku,	jest	A.	Alfaro,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	108-109;	http://www.
bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
50	 Autorem	rzeźby,	wykonanej	w	1987	roku,	jest	E.	Kelly,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	154-157;	http://www.
bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
51	 Projekt	placu	wykonała	O.	Tarrassó	w	1985	roku,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	154-157.
52	 Fryz	projektu	Picassa	został	wykonany	przez	norweskiego	artystę	Carla	Nesjar’a	w	1961	roku.	Przypominające	
naskalne	 rysunki	 dzieło	było	pierwszym	 zleceniem	dla	 Picassa	od	czasu	opuszczenia	 Barcelony	po	wojnie	
domowej,	[w:]	Williams,	op. cit.,	s.	35.
53 1001 ogrodów, które warto w życiu zobaczyć,	op. cit.,	s.	708;	Miralles,	Sierra,	op. cit.,	s.	184;	Capó,	Catasús,	
op. cit.,	s.	84-87;	Simonis,	op. cit.,	s.	26;	à.S.Vidiela,	Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Top	Mark	Centre,	
Warszawa	2009,	s.	144-146;	http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html
54	 Budynek,	w	którym	mieści	się	Fundació	Antoni	Tàpies,	zajmuje	dawną	drukarnię	w	stylu	modernisme	(proj.	
L.	Domènech	i	Montaner).	Adaptację	obiektu	do	nowych	potrzeb	przeprowadzono	według	projektu	Rosera	
Amadó	w	latach	1987-1990,	[w:]	Miralles,	Sierra,	op. cit.,	s.	140;	Simonis,	op. cit.,	s.	144.
55			http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html;	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	8-9.
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wiecznego	spłaszczonego	łuku	stosowanego	w	barcelońskich	budowlach	tego	okre-
su,	motyw,	który	przez	zdwojenie	formuje	literę	„B”	jak	Barcelona.	Fraza	pochodząca	
z	 wypowiedzi	 Robespierre’a,	 wyryta	 na	 kamiennych	 tablicach,	 usytuowanych	 na	
szczycie	Turó	del	Carmel,	skąd	rozpościera	się	wspaniała	panorama	miasta,	stanowi	

Il.	3.	Współczesna	rzeźba	o	charakterze	komemoratywnym	w	krajobrazie	Barcelony:	a)	Dona y Ocell	(J.	Miró,	
1983);	b)	Picasso	(A.	Tàpies,	1983);	c)	Cap de Barcelona	(R.	Liechtenstein,	1992);	d)	L’Estel Ferit	(R.	Horn,	1992)	
(fot.	I.	Sykta)

Ill.	3.	Contemporary	sculpture	of	commemorative	character	in	Barcelona	landscape:	a)	Dona	y	Ocell	(J.	Miró,	
1983);	b)	A	Picasso	(A.	Tàpies,	1983);	c)	Head	of	Barcelona	(R.	Liechtenstein,	1992);	d)	L’Estel	Ferit	(R.	Horn,	
1992)	(photo	I.	Sykta)
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treść	poruszającej	rzeźby	L’ordre d’avui	(1999)56,	poprzez	którą	autor	Ian	Hamilton	Fin-
lay	odnosi	nas	do	swojej	twórczości,	nasuwając	wiele	skojarzeń	z	jego	parkiem	Little 
Sparta.	Wzbogacające	przestrzenie	publiczne	miasta	współczesne	 rzeźby,	będące	
swoistymi	znakami	firmowymi	swych	twórców,	nabrały	z	czasem	rangi	uniwersalnych	
symboli,	 tak	 jak	pokryty	kolorową	mozaiką	Font del Drac57	–	smok	rozparty	na	scho-
dach	prowadzących	do	Parku	Güell58	–	symboliczna	ikona	stylu	Gaudíego	i	Barcelony,	
czy	muskularny	Gat (Kot)59	–	 symbol	dzielnicy	Raval,	zastanawiający	czarny	kamienny	
blok	La Ola60	przed	Muzeum	Sztuki	Współczesnej	(MACBA)61	czy	zabawny	słoń	stojący	na	
trąbie	Gran Elefant Dret62 przed	budynkiem	La	Caixa	Forum63.

w	posadzkach	przestrzeni	publicznych	Barcelony	w	różny	sposób	zapisano	ślady	
pamięci	artystów,	idei	czy	dzieł. w nawierzchniach	Parc de la Font Florida	odciśnięto	
ku	pamięci	krój	czcionki	Font Florida.	Na	jednej	z	uliczek	Barcelonety	przeczytamy	wy-
ryty	w	nawierzchni	fragment	dzieła	poetyckiego	Joana	Boscá.	Na	Passeig	de	Gracia,	
gdzie	znajdują	się	dwie	słynne	kamienice	Gaudíego	–	Casa Battló	(1906)64 i Casa Milà 
(La Pedrera)	(1906)65	–	ułożono	nawierzchnię	ze	wzorem	projektu	tego	znamienitego	
barcelończyka.

Jednym	z	bardziej	oryginalnych	sposobów	upamiętniania	postaci	są	gęsi pasące	
się	na	wirydarzu	barcelońskiej	katedry,	przywołujące	pamięć	świętej	Eulalii,	a	ich	licz-
ba	–	13	–	ma	wskazywać	młody	wiek	męczenniczki66.

Celebrowanie	pamięci	przemysłowych	tradycji	miasta	stało	się	motywem	współ-
czesnych	 interwencji	 architektoniczno-krajobrazowych	 na	 terenach	 postindustrial-
nych.	Od	akcji	obejmujących	pojedyncze	obiekty,	jak	utworzenie	Muzeum	Morskiego	
w	1987	roku	w	średniowiecznych	halach	królewskich	stoczni	Drassanes67,	przez	reali-
zacje	w	skali	wnętrz	urbanistycznych	 i	ogrodów	śródblokowych,	 jak	np.	Jardí de  la 
Torre de les Aigües	(Ogród	Wieży	Wodnej)68,	gdzie	w	podwórzu	kwartału	zabudowy	
Eixample	pozostawiono	dawną	wieżę	ciśnień	jako	ślad	przeszłości	i	dominantę	kom-
pozycji	urządzonego	tutaj	w	1985	roku	ogrodu,	po	interwencje	w	większej	skali,	prze-
kształcające	duże	założenia	poprzemysłowe	w	nowe	parki.	Jednym	z	nich	jest	Parc 
de la Creueta del Coll69,	malowniczo	wpisany	w	scenerię	dawnego	kamieniołomu,	
z	otoczonym	 skalnymi	 ścianami	owalnym	placem	z	 jeziorem,	nad	którym	na	 stalo-
wych	 linach	przesuwa	się	mobilna	 rzeźba	Elogi de  l’aigua  70 –	masywny	betonowy	
blok	z	wystającymi	ramionami,	symbolicznie	odwołujący	się	do	mitu	o	Narcyzie,	ale	
też	memento prowadzonej	tu	eksploatacji	kamienia.	Tereny	dawnej	fabryki	tekstyliów	
Vapor	przy	dworcu	Estació	Sants	przekształcono	na	Parc de l’Espanya Industrial71,	nie	
tyle	wykorzystujący	artefakty	fabrycznej	przeszłości,	ile	prezentujący	raczej	rzeźby	ple-
56	 Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	116-117.
57	 Autorem	rzeźby	z	1914	roku	jest	A.	Gaudí,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	118-119,	Williams,	op. cit.,	s.	71-72.
58	 Simonis,	op. cit.,	s.	166-167.
59	 Autorem	rzeźby	z	1989	roku	jest	F.	Botero,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	11.
60	 Autorem	rzeźby	z	1998	roku	jest	J.	Oteiza,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	12-13.
61	 Project	muzeum	MACBA,	zbudowanego	w	 latach	1987-1996,	wykonał	R.	Meier,	 [w:]	http://www.bcn.es/
publicacions/Bcn_escultures/info/chapter4.html;	Miralles,	Sierra,	op. cit.,	s.	22;	Simonis,	op. cit.,	s.	96-97.
62	 Autorem	rzeźby	jest	M.	Barceló.
63	 Budynek	centrum	kultury	La	Caixa	Forum	(proj.	modernizacji	A.	 Isozaki)	zrealizowano	w	siedzibie	dawnej	
fabryki	Casaramona	w	stylu	modernisme (proj.	Puig	i	Cadafalch),	[w:]	Williams,	op. cit.,	s.	21.
64	 Simonis,	op. cit.,	s.	142-143;	Williams,	op. cit.,	s.	67.
65	 Simonis,	op. cit.,	s.	145;	Williams,	op. cit.,	s.	68-69.
66	 Simonis,	op. cit.,	s.	64-65;	Williams,	op. cit.,	s.	36.
67	 Simonis,	op. cit.,	s.	28,	102-103.
68	 Ogród	zaprojektowali	A.	Arriola	i	C.	Ribas,	[w:]	Miralles,	Sierra,	op. cit.,	s.	141.
69	 Park	powstał	według	projektu	MBM	Arquitectes	–	J.	Martorell,	O.	Bohigas,	D.	Mackay	w	latach	1981–1987,	
[w:]	Miralles,	Sierra,	op. cit.,	s.	107.
70	 Autorem	rzeźby	z	1987	roku	jest	E.	de	Chilida,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	120-123.
71	 Park	powstał	w	1985	roku	według	projektu	L.	Peña	Ganchegui	i	F.	Rius,	[w:]	http://www.aviewoncities.com/
barcelona/parcdelespanyaindustrial.htm
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nerowe	o	industrialnym	charakterze,	jak	Alto Rapsody72	czy	wyróżniający	się	ekspre-
syjną	formą	Drac	(Smok)73.	W	Parc del Clot74	na	terenie	dawnej	stacji	kolejowej	Clot	
świadczące	o	industrialnej	przeszłości	struktury	ceglanych	ścian	i	łuków	wykorzystano	
jako	konstrukcje	akweduktów	i	kaskad	wodnych.	Wnętrza	dawnych	hal	i	warsztatów	
wypełnia	swobodnie	komponowana	zieleń.	Natomiast	konceptualny	wyraz	i	enigma-
tyczna	niezależność	akcentu	rzeźbiarskiego	parku	dzieła	Rites of spring75	nie	ma	nic	
wspólnego	z	industrialnym	rodowodem	miejsca	i	ma	wyłącznie	dostarczać	wizualnej	
przyjemności	zwiedzającym.	W	Parc de la Barceloneta	śladem	pamięci	działającej	
tu	niegdyś	gazowni	jest	stalowy	szkielet	dawnego	gazomierza,	magazyn	w	stylu	mo-
dernisme	i	wieża	ciśnień76.

W	panoramie	Barcelony	uwagę	przyciągają	wznoszące	się	ponad	linie	zabudowy	
akcenty	 kominów,	 reliktów	 industrialnej	przeszłości,	dzisiaj	 funkcjonujące	 jako	 ikony	
nowych	przestrzeni	publicznych	i	parkowych,	jak:	Jardí de Sant Pau del Camp	(Ogród	
Św.	Pawła	na	Polach)	położony	w	sąsiedztwie	najstarszego	kościoła	Barcelony	pod	
tym	samym	wezwaniem77,	siedziba	firmy	Mediapro78	z	akcentem	wysokiego	komina	
na	wewnętrznym	dziedzińcu czy	fundacja	Can Framis79,	gdzie	w	cieniu	komina	zreali-
zowano	ciekawy	architektonicznie	obiekt	z	okalającym	go	nowoczesnym	ogrodem.	
Wyrazistą	interwencją	z	kominami	w	tytule	jest	Parc de les Tres Xemeneies	(Park	Trzech	
Kominów)	 i	Seu Central de Fecsa80	–	kompleks	łączący	zabudowę	komercyjno-biu-
rową	 z	 terenami	 parkowymi.	 W	 kompozycji	 założenia	 –	 inspirowanej	 malarstwem	
Giorgio	de	Chirico	–	wykorzystano	pozostałe	po	dawnej	elektrowni	trzy	kominy	jako	
główne	dominanty,	kształtujące	wizerunek	obiektu.	Wśród	zieleni	rozmieszczono	za-
skakujące	akcenty	rzeźbiarskie,	jak	np.	zdeformowany,	betonowy	prostopadłościan,	
funkcjonujący	jako	scena	plenerowa,	czy	też	przeskalowane	czerwone	krzesło	–	sur-
realistyczny	element	umeblowania	ulicy,	oraz	liczne	eksponaty	urządzeń	–	artefaktów	
pozostawionych	po	elektrowni.

4. PODSUMOWANIE

Zamykając	rozważania	na	temat	przestrzeni	komemoratywnych	w	krajobrazie	Bar-
celony,	przywołajmy	najbardziej	uniwersalny	z	symboli	miasta	–	kościół	Sagrada Fa-
milia81,	świątynię	projektu	Antoniego	Gaudíego,	której	rozpoczęta	w	1882	roku	budo-
wa	jest	wciąż	kontynuowana	wielkim	nakładem	czasu	i	środków.	To	chyba	najlepszy	
przykład	oryginalnego	zapisu	śladów	pamięci	oraz	dowód	świadczący	o	potrzebie	
upamiętniania	wydarzeń,	postaci,	artystów,	dzieł,	miejsc...	oraz	determinacji	barce-
lończyków	w	dążeniu	do	realizacji	tych	idei	w	krajobrazie	swego	miasta.

72 Alto Rapsody	(autor	A.	Caro,	1985)	to	eksponat	z	wystawy	w	Fundació	Joan	Miró	umieszczony	w	Parc de 
l’Espanya Industrial.	Rzeźba,	skonstruowana	z	metalowych	elementów	łączonych	śrubami,	budzi	industrialne	
skojarzenia,	uzasadniając	swoją	lokalizację,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	80-81.
73 Drac	(autor	A.	Nagel,	1985)	to	pokaźnych	rozmiarów	rzeźba	i	jednocześnie	zjeżdżalnia	dla	dzieci,	[w:]	Capó,	
Catasús,	op. cit.,	s.	80-81;	http://www.aviewoncities.com/barcelona/parcdelespanyaindustrial.htm
74	 Projekt	parku	opracowali	D.	Freixas	i	V.	Miranda	w	1986	roku,	[w:]	http://www.europe-cities.com/en/786/
spain/barcelona/place/24743_parc_del_clot/
75	 Autorem	rzeźby	z	1986	roku	jest	B.	Hunt,	[w:]	Capó,	Catasús,	op. cit.,	s.	158-159.
76	 Obiekty	dawnej	gazowni	zaprojektował	Domènech	i	Estapà,	[w:]	Williams,	op. cit.,	s.	63.
77	 Williams,	op. cit.,	s.	53.
78 Projekt	 założenia,	 zrealizowanego	w	 latach	 2005–2008,	wykonali	C.	 Ferrater,	 P.	Genard	 i	 X.M.	Gali,	 [w:]	
Miralles,	Sierra,	op. cit.,	s.	125.
79	 Obiekt	zrealizowano	w	latach	2007–2009	według	projektu	J.	Badia,	[w:]	Miralles,	Sierra,	op. cit.,	s.	130-131.
80	 Założenie	 zrealizowano	w	 latach	1991–1995	według	projektu	P.	 Riera,	 J.M.	Gutiérrez,	 J.	 Sotrres,	M.	 Batle	
i	B.	Busom,	[w:]	Miralles,	Sierra,	op. cit.,	s.	26-27.
81	 Simonis,	op. cit.,	s.	158-162;	Williams,	op. cit.,	s.	21,	70-71.
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