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Przestrzeń publiczna, będąc w permanentnym procesie stawania się, jest dla artysty twórczym wyzwa-
niem: atrakcją, sytuacją nieznaną, zaproszeniem do konfrontacji, szansą na taką relację między artystą 
i odbiorcą, której nie można znaleźć w miejscach tradycyjnego prezentowania sztuki, jakimi są muzea czy 
galerie. Poza tym przestrzeń miejska oferuje bogactwo elementów, potencjalnych akcesoriów artystycz-
nych. Jest wielkim pojemnikiem z ludźmi i ich życiem, stałą przestrzenią fizyczną i zdarzeniami oraz tym 
wszystkim, co wokół nich i związku z nimi narasta, tworzy się, pulsuje. Dzięki temu artysta ma specyficzne 
możliwości działania/współdziałania, tworzenia/współtworzenia z niej i w niej. Przestrzeń miejska jest 
dla współczesnego artysty obszarem eksploracji, inspiracji, kreacji i prezentacji.  

Reasumując: przestrzeń ta ma szeroko rozumiany potencjał instalacyjny. Instalacja jest formą wyrazu 
artystycznego, która polega na łączeniu przedmiotów i metod wniesionych przez artystę z sytuacją i przed-
miotami istniejącymi w niej1, co nadaje jej charakteru interaktywnego – otwiera na dialog pomiędzy twórcą/
obiektem i odbiorcą. ,,Interaktywność to własność dzieła sztuki, która sprawia, że jego odbiorca może pod-
jąć działania, które wpłyną na kształt końcowy dzieła”2. Kiedy przedmioty są zainstalowane w przestrzeni 
publicznej, a sytuacja zostanie zainicjowana przez artystę – przybywa człowiek, któremu pozostawia się 
swobodę (patrzenia). Ten przypadkowy człowiek (każdy) może przejść obojętnie, bądź też zatrzymać się 
(zainteresować) i stać się odbiorcą sztuki. Należy tu podkreślić, jak inna jest relacja odbiorcza ze sztuką 
w przestrzeni publicznej od tej obecnej w muzeum. W obiekcie przeznaczonym do prezentacji działań ar-
tystycznych, odbiorca oczekuje tej relacji, jest przygotowany emocjonalnie i intelektualnie na konfrontację 
z nią, świadomie jej poszukuje. W przestrzeni publicznej przypadkowy widz/świadek zdarzenia nie jest 
nastawiony na odbiór sztuki. Dopiero pod jej wpływem może, ale nie musi stać się świadomym uczest-
nikiem zdarzenia artystycznego. Również sam proces rozpoznania dzieła sztuki pośród olbrzymiej ilości 
obrazów, wydarzeń, znaków nie będących nią jest skomplikowany. Nadmiar bodźców, jaki dostarczany jest 
przez miasto, często nie pozwala człowiekowi dostrzec tego, co zostało zaplanowane z myślą o nim jako 
odbiorcy zdarzenia artystycznego: tego, który ma pobudzać, wzruszać, prowokować. Prof. Marek Krajew-
ski pisze, że warunkiem dostrzegalności sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej jest jej kamuflaż. 
,,Sztuka jest widzialna, gdy udaje, że sztuką nie jest. Taka sztuka odzyskuje nie tylko zdolność mówienia 
i bycia usłyszaną, ale również pozwala lepiej dostrzec naturę tego, co udaje”3.

Strategia bycia dostrzegalną poprzez kamuflaż realizowana jest m.in. poprzez prezentowanie sztuki na 
wielkoformatowych tablicach reklamowych. Będąc narzędziem w rękach artysty bilbord – nośnik reklamy, 
staje się medium sztuki, łącznikiem pomiędzy twórcą i widzem. Ilustracją takiego działania jest projekt Ze-
wnętrznej Galerii AMS, której celem było prezentowanie współczesnej sztuki w przestrzeni miejskiej, przy 
wykorzystaniu właśnie tablic reklamowych. Projekt „Jak tu teraz żyć”, Marcina Maciejewskiego (fot. 1) 
przedstawiający tytułowy komunikat, został powiększony do rozmiarów billboardu i prezentowany był na 
wielkoformatowych tablicach w kilku miastach Polski. Dodatkowo dzieło to zostało zmultyplikowane do 
400 takich samych plakatów, aby mogło być eksponowane w różnych przestrzeniach w różnych miastach, 
w tym samym czasie. Na pierwszy rzut oka projekt ten kojarzył się z reklamą, w końcu posiadał cechy 
klasycznej komercyjnej akcji; występował na nośnikach reklamowych, był powtarzalny, operował obrazem 

1 Por. M.A. Potocka, Daj spokój, to tylko sztuka, [w:]Przestrzeń publiczna dla sztuki? Wydawnictwo Bunkier Sztuki, 
Kraków–Wien 2002, s. 94-94.

2 Ryszard W. Kluszczyński, Film-Wideo-Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Instytut Kultury 
Warszawa 1999, http://pl.wikipedia.org/wiki/Interaktywno%C5%9B%C4%87_w_sztuce.

3 Por. M. Krajewski, Zamiast sztuki – zamiast reklamy, [w:] Przestrzeń publiczna dla sztuki, Wydawnictwo Bunkier 
Sztuki, Kraków–Wiedeń, 2002, s.156-157; Artykuł ukazał się w ramach publikacji z polsko-austriackiego Sympozjum 
„Przestrzeń publiczna – nowa scena kultury”, „Der Offentliche Raum – eine neue Buhne de Kultur”, Kunsthalle 
Wien, 20-22.09.2002.
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Fot. 1. „Jak tu teraz żyć”, M. Maciejewski, Kraków, Warszawa, 2002

Photo 1. “How to live now”, M. Maciejewski, Cracow, Warsaw, 2002

Fot. 2. „Dotleniacz”, J. Rajkowska, plac Grzybowski, Warszawa, 2006

Photo. 2. “Dotleniacz”, J. Rajkowska, Grzybowski Square, Warsaw, 2006
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i słowem, był zaplanowany na określony czas, ale równocześnie wzbudzał pewien niepokój sprzeczno-
ścią przekazu. Plakat nie reklamował żadnego konkretnego produktu, był raczej manifestem artystycznym 
opartym na słowie, nie stanowił próby perswazji, a raczej stwierdzał pewną nieuniknioną oczywistość. 
Widz oczekiwał tego, do czego był przyzwyczajony, ale dostał w zamian coś nieznanego, tylko udające-
go znane. Ta niejednoznaczność przekazu połączona z grą charakterystyczną dla reklamy, spowodowała 
różnorodność odczytań i interpretacji dzieła. Dzięki temu projekt został dostrzeżony; wzbudził emocje 
i dyskusje wśród przypadkowych ludzi. Artyście udało się przemienić przypadkowego widza w świadome-
go odbiorcę, zmuszając go do zatrzymania, poszukania intelektualnych doznań i oderwania się od rutyny. 
Szansę na nawiązanie dialogu ze świadkiem zdarzenia artystycznego niewątpliwie wzmocniła tu skala i po-
wtarzalność projektu w miejskim krajobrazie. Zakres oddziaływania obrazu przekraczającego 13 metrów 
powierzchni jest nieporównywalnie większy od obrazu o standardowych wymiarach, który spotkać można 
np. w przestrzeni muzeum. Z kolei możliwość licznych konfrontacji z tym samym wielkoformatowym ob-
razem w różnych kontekstach miejskich prowokuje do głębszych przemyśleń. Zarówno wielkość, jak i cza-
sowa jedynie obecność obrazu powoduje, że wizualnym przemianom ulega także przestrzeń publiczna. 

Sztuka prezentowana na billboardach jest sztuką zamkniętą. Przed zaistnieniem w przestrzeni publicz-
nej projekt artystyczny zostaje opracowany – przygotowany do prezentacji, a sposób jego funkcjonowania 
w krajobrazie miejskim jest realizowany zgodnie z harmonogramem: czas, miejsce, ilość. Takie zdarze-
nie nie daje możliwości współtworzenia dzieła, nie ma miejsca na twórczą interwencję zainteresowanego 
odbiorcy sztuki. Oddziaływanie jest jednostronne; wielkoformatowy plakat oddziałuje na widza i kształt 
przestrzeni, jednak sam nie ulega przemianom4. Zdarzenie artystyczne w pełni interaktywne, którego wła-
ściwe zaistnienie w przestrzeni publicznej uwarunkowane jest nie tylko obecnością, ale reakcjami, działa-
niami, ruchem, dźwiękiem itd. musi dopuszczać pewien procent przypadku, nieprzewidywalności, ryzyka. 
Przykładem zdarzenia artystycznego w którym interaktywność – wzajemne twórcze oddziaływanie jest 
kluczowe dla realizacji projektu jest „Dotleniacz”5 Joanny Rajkowskiej (fot. 1 i 2).

Pośrodku zielonego skweru na placu Grzybowskim zaaranżowany został staw o powierzchni ok. 140 m2 
i głębokości 1 m, obsadzony zielenią, krzewami ozdobnymi, zaopatrzony w specjalne urządzenia ozonu-
jące powietrze i wytwarzające mgłę. Artystka wybrała to miejsce ze względu na bliskie sąsiedztwo bardzo 
różnych obiektów: synagogi, kościoła Wszystkich Świętych, korporacyjnych biurowców, luksusowych 
budynków apartamentowych, ale i małych sklepików oraz budynków mieszkalnych z wielkiej płyty – jest 
to przestrzeń wyjątkowo trudna; zawieszona pomiędzy różnorodnymi warstwami kulturowymi, architekto-
nicznymi i społecznymi. Warstwy te nakładają sie fizycznie na tą samą przestrzeń, ale nie łączą sie ze sobą. 
Mieszkańcy mijają sie codziennie, ale nie komunikują – ich obszar społecznie wspólny praktycznie nie 
istnieje. Zdarzenie artystyczne ,,Dotleniacz” jest właśnie próbą wypełniania tego braku, próbą stworzenia 
miejsca wspólnego, miejsca w pewien sposób wyjętego z obowiązujących konwencji; „enklawy czystego 
powietrza, poza obowiązującym podziałem miejskiego terytorium”6.

Założona tymczasowość instalacji i jej niezwykłość w tej lokalizacji, brak z góry ustalonego scena-
riusza wydarzeń, stworzyły sytuację artystyczną, którą wypełnić i dopełnić mogli tylko inni. Do artystki 
należał jedynie inicjujący gest, jego interpretacja i rozwinięcie nastąpiło już poza obszarem jej autorskiej 
kontroli – w trakcie trwania projektu. Artystka zamiast koncentrować się na relacji pomiędzy artystą a wy-
konanym przez nią dziełem, skupiła się na dynamice relacji pomiędzy zdarzeniem artystycznym a jego pu-

4 Nie biorąc pod uwagę ataków wandalizmu.
5 Projekt realizowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, prezentowany na skwerze na placu 

Grzybowskim w od lipca do września 2006 roku.
6 Por. notka prasowa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski http://www.rajkowska.com/src/oxygenator/

notka_prasowa_dotleniacz.pdf.
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blicznością. Praca Rajkowskiej nie sprowadza się do materialnego obiektu, czyli do wprowadzenia w prze-
strzeń placu Grzybowskiego stawu z otaczającą go małą architekturą. Interwencja artystki dotyczy przede 
wszystkim interakcji pomiędzy ludźmi i rozmaitymi aktywnościami, mikrozdarzeniami, wydarzeniami, 
jakie mają miejsce wokoło projektu. „Dotleniacz” jest próbą zdynamizowania przestrzeni, która dotychczas 
była nieistotna, jest próbą stworzenia układu otwartego na interakcje i komunikację międzyludzką. 

Fot. 3. „CityScape”, A. Quinze, Bruksela

Photo 3. “CityScape”, A. Quinze, Brussels

Skala jawności współczesnego artysty w przestrzeni publicznej rozciąga się od działań niezwykle 
dyskretnych po działania otwarcie prowokacyjne7. Skala wpływów tych działań zależy przede wszyst-
kim od intencji twórcy. Każdy artysta poszukuje własnego kontaktu z widzem. Ten kontakt może być nie-
zwykle subtelny, delikatny, intymny, wtapiający się w przestrzeń miejską, wręcz niewidoczny dla tłumu, 
a dostrzegalny jedynie przez nielicznych. Może być także agresywny, mocno zaznaczający swoją obecność 
w miejskim krajobrazie, inwazyjny w dostrzegalności. Współcześni artyści wchodząc w przestrzeń miej-
ską, sięgają po bardzo różne metody w celu dotarcia do widza. Skala, powtarzalność, zmienność, czaso-
wość, częstotliwość, koloryt to tylko niektóre cechy pozwalające opisać współczesne zdarzenie artystyczne 
w przestrzeni miejskiej, jego działanie na człowieka i modyfikujący wpływ na obraz danego wnętrza urba-
nistycznego.

Współcześni artyści wyprowadzili sztukę z galerii i na nowo wprowadzili w przestrzeń publiczną, szu-
kając nowego kontaktu z widzem. Architekci z kolei, wykorzystując wiedzę i możliwości technologiczne, 

7 Por. M. A. Potocka, op. cit., s. 94-94.
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zdarzenie artystyczne wyposażyli w dodatkowe cechy, oferując przestrzeni miejskiej zdarzenie przestrzen-
ne; zdarzenie z pogranicza sztuki i architektury.

Fot. 4. „The Sequance”, A. Quinze, Bruksela

Photo 4. “The Sequance”, A. Quinze,  Brussels

Ten proces przekraczania granicy pomiędzy działaniem czysto plastycznym a działaniem architekto-
nicznym celnie ilustrują projekty Arne Quinze. Artysta, wykorzystując jako budulec przede wszystkim, 
drewno tworzy intrygujące tańczące instalacje przestrzenne, które czasowo przemieniają oblicze miejskich 
wnętrz, nadając im nowych własności. Są to zarówno formy-rzeźby, jak i zdarzenia, które oprócz plastycz-
nego i symbolicznego wyrazu stanowią ciekawy pretekst architektoniczny. Instalacja „The Cityscape”8 
(fot. 3) jest przykładem formy-rzeźby, która pojawiając się na placu, stała się magnezem dla wielu osób. 
Jej ażurowa struktura, organiczny kształt, skala i przede wszystkim iluzoryczny ruch wzbogaciło wnętrze 
o nową jakość. Relacja zaistniała pomiędzy statycznym wnętrzem urbanistycznym a tańczącą formą spo-
wodowała czasową teatralność i dynamizację tejże przestrzeni. 

Z kolei instalacja „The Sequence” (fot. 4) jest pójściem o krok dalej. Otóż rzeźbiarska forma, dzię-
ki zaistnieniu pomiędzy dwoma budynkami9 jako pewnego rodzaju łącznik urbanistyczny, stała się także 

8 Projekt prezentowany był na Quartier Laouise w Brukseli w okresie 09–30.09.2007 i był łączonym wydarzeniem  
z marką MINI, która była głównym sponsorem projektu.

9 Instalacja liczy osiemdziesiąt metrów długości i została zbudowana w centrum Brukseli pomiędzy budynkiem 
Flamandzkiego Parlamentu i Izby Reprezentantów.
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pretekstem architektonicznym. Czerwono-pomarańczowo-żółta forma, wypełniając przestrzeń pomiędzy 
budynkami ażurową strukturą, stanowiła formę zadaszenia i stymulanta komunikacyjnego. Przypadko-
wi ludzie, wkraczając w obszar instalacji, podążali w jej kierunku przemieszczając się pomiędzy jednym 
i drugim budynkiem w określony sposób. Wielko przestrzenna interwencja nie tylko wzbogaciła wnętrze 
o widowiskowy obiekt i nową kolorystkę, ale także wpłynęła na funkcjonalność istniejącej architektury 
oraz ruch pieszy. To działanie z pogranicza sztuki i architektury stworzyło nowe warunki dla dynamiki 
oddziaływań przestrzennych, funkcjonalnych i społecznych. 

Wprowadzenie do wnętrz miejskich form/obiektów/zdarzeń, które z racji posiadania cech sztuki są wie-
loznaczne, stanowi ważne uzupełnienie sensów przestrzeni publicznej. Otwiera ją na to, co niespodziewane 
i zaskakujące. Nie pozwala na zwyczajne, jednowymiarowe jej przeżywanie. Dodatkowo tymczasowy cha-
rakter zdarzeń artystycznych pozwala na szybkie i efektowne transformacje przestrzeni, których wynikiem 
może być podniesienie wartości przestrzennych i funkcjonalnych wnętrz miejskich oraz pozyskanie no-
wych miejsc nieoczekiwanego spotkania i interaktywnego kontaktu ze sztuką w przestrzeni publicznej mia-
sta. Zdarzenia te sprawiają, że miasto staje się otwartą galerią sztuki do której dostęp może mieć każdy.
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