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Sztuka w Wiedniu. Praktyki kultury 
w przestrzeniach porzuconych 
i niestandardowych
Art in Vienna. Practices of culture 
in abandoned and atypical spaces
Streszczenie: 
Wiedeń to miasto słynące ze sztuki, dobrego transportu i uważnych praktyk rozrostu środowiska mieszkaniowego. W Wied-
niu, zanim rozpocznie się budowa osiedla na obrzeżach miasta – na przyszłych mieszkańców czeka linia metra, a w budże-
tach nowych dzielnic przewidziane są fundusze na ośrodek kulturalny, którego obecność jest równie niezbędna jak urzędów 
pocztowych, sklepów spożywczych i placówek opiekuńczych. Miasto, aktywnie działające na rzecz zmniejszenia emisji CO2, 
stara się też o odświeżenie wizerunku w obszarze sztuki. Bo Wiedeń to nie tylko Klimt i Mozart, ale i sztuka współczesna w 
dziesiątkach artystycznych pracowni, art space‘ów i festiwali. Te ostatnie to wydarzenia często realizowane w swoistych post-
-przestrzeniach, miejscach, które utraciły swoją pierwotną funkcjonalność. Sztuka pełni w ich przypadku rolę aktywizującą 
i poprawiającą wizerunek danego obszaru miasta, często mając wpływ na otaczające środowisko mieszkaniowe. Autorzy 
poddają analizie wybrane przykłady festiwali sztuki realizowanych w przestrzeniach nieużywanych. 

Abstract: 
Vienna is a city famous for its art, great public transport and careful practices concerning growing housing environment. It is 
the capital of Austria that has been at the top of the quality of life rankings for years. In Vienna, before building new estates on 
the outskirts, a metro line is already waiting for its users (U2 - Seestadt, U1 – Oberlaa) and the budget for new district includes 
specific funds for a cultural center. The presence of which is as necessary as post offices, grocery stores and care facilities. 
The city, actively working to reduce CO2 emissions, is also trying to refresh its image in the field of art. Because Vienna is not 
only Klimt and Mozart, but most of all contemporary art presented in dozens of artistic studios, art spaces and festivals that 
also impact local housing environment. The authors analyze selected examples of art festivals created in abandoned spaces.
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1. WSTĘP, ZAKRES I METODA
Wiedeń to miasto wyjątkowe. Wciąż na szczycie rankin-
gu Mercera pod kątem jakości i wygody życia1, przycią-
ga podróżników, biznes i tzw. zwykłych ludzi zaintere-
sowanych chociażby atrakcyjną polityką mieszkaniową 
[Giecewicz, 2008]. W niniejszym tekście autorzy kon-
centrują się na jednej z głównych cech miasta, czyli 
dostępności sztuki. W tekście przedstawiono studium 
przypadków – do analizy autorzy wybrali trzy festiwa-
le sztuki współczesnej zrealizowane w Wiedniu w roku 
2021 w miejscach szczególnych pod kątem lokalizacji 
i architektury. Wydarzenia odbyły się w porozumieniu 
z miastem: patronat, wsparcie finansowe, porozumienie 
odnośnie do lokalizacji. Autorzy analizują przykłady udo-
kumentowane na fotografiach podczas wizji lokalnej, 
w kontekście wyzwań związanych z rewitalizacją i twór-
czego potencjału lokalizacji zbędnych – nieużytecznych 
w dotychczasowej formie [Reinwald, Ring et. al., 2019]. 

1. INTRODUCTION, SCOPE AND METHOD
Vienna is an exceptional city. It is continually at the top 
of the Mercer ranking in terms of quality and comfort 
of living1, it attracts travelers, businesses and scores 
of so-called ordinary people interested in, among oth-
ers, its attractive housing policy [Giecewicz, 2008]. In 
this paper, the authors focus on one of this city’s main 
features, namely the accessibility of art. This text pres-
ents a multiple-case study – the authors chose three 
contemporary art festivals that took place in Vienna in 
2021 in places of special significance in terms of loca-
tion and architecture. These events took place in co-
operation with the city: it offered patronage, financial 
support and agreements concerning locations. The au-
thors analyzed the cases, documented on photographs 
taken during site visits, in the context of challenges 
associated with the revitalisation and the creative 
potential of redundant locations – which are useless 
in their current form [Reinwald, Ring et al., 2019].
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2. MIASTO WIEDEŃ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ  
ARTYSTYCZNYCH I PRZESTRZENNYCH

2.1. Miasto i jego rozwój
Wiedeń – miasto od lat dbające o prospołeczny charak-
ter ewolucji przestrzennej, w otwarty sposób komuni-
kuje swoje cele i zadania na najbliższe dekady [Labus, 
2015, 147-157]. W raporcie „Smart City Wien Framework 
Strategy 2019-2050”2 można przeczytać zarówno o zada-
niach związanych z rozwojem infrastruktury miasta (ener-
gooszczędne budynki, dostęp do zaplecza organizacyj-
nego w postaci przychodni i placówek opiekuńczych), 
kultury dostępnej, jak i np. o nieco enigmatycznym pla-
nie, by Wiedeń do 2050 roku stał się europejską „stolicą 
digitalizacji” [Fernandez-Anez, Miguel Fernández-Güell, 
Giffinger, 2018, s. 4-16]. Status miasta „najlepszego do 
życia”, o nowoczesnych rozwiązaniach proekologicz-
nych pomaga w tworzeniu pozytywnego i otwartego wi-
zerunku stolicy gotowej na przyszłość i napływających 
mieszkańców [Petelenz, M., 2018, s. 35-61; Khomenko, 
Nieuwenhuijsen et al., 2020; Ring, Damyanovic, Rein-
wald, 2021]. Warto zwrócić też uwagę na odświeżenie 
legislacji związanych z mieszkalnictwem miejskim [Gie-
cewicz, 2020, s. 47-52]. 

2.2. Sztuka częścią rozwoju miasta
Wiedeń jest też miastem sztuki. Abstrahując od dziedzi-
ctwa architektonicznego, muzycznego, sztuk wizualnych 
etc., to miasto rozwijające artystyczne tradycje na wielu 
polach. Na szczególną uwagę zasługuje powstały w 2001 
roku na terenie dawnych stajni cesarskich – naprzeciw-
ko klasycznego duetu Kunsthistorisches i Naturhisto-
risches Muzeum – kompleks architektoniczny czyli Mu-
seumsQuartier [Gyurkovich, 2007, 50-51]. To ponad 60 
tysięcy metrów kwadratowych powierzchni przeznaczo-
nej na działalności twórcze, w których role dominujące 
pełnią muzea: Mumok, Leopold i Kunsthalle. To są także 
i mikrointerwencje w przejściach między kolejnymi dzie-
dzińcami: Tonspur Passage, Sternenpassage, niewielkie 
galerie i art. space’y – Raum D, Freiraum, Architekturzen-
trum. Zlokalizowane są tu także restauracje, zaplecze 
mieszkalne, tj. program rezydencyjny MQ i księgarnie. 
MQ znajduje się w zasięgu ok. 10 minutowego spaceru 
od Stephansdom lub bezpośrednio przy stacji metra U2 
(MQ) i U3 (Volkstheater). 
Warto wspomnieć też o ciągu komunikacyjnym okolic 
Belwederu. Wychodząc Schwarzenbergerplatz, podą-
żając ulicą Rennweg dociera się do Schloss Belvede-
re – kolejnego zabytku architektonicznego, ale i mu-
zeum sztuki. Za kompleksem ogrodowym Belwederu 
rozpoczyna się nowa dzielnica zorganizowana wokół 
Hauptbanhof: dworca autobusowego i kolejowego, 
z dostępem do dwóch linii metra – U1 i U6 oraz z wie-
lotysięczną zabudową mieszkaniową i biurową. Spacer 
wieńczy młode muzeum – Belvedere 21 przy Arsenal-
straße 1, eksponujące sztukę współczesną [Petelenz, 
A., 2018,].
Do tych zasobów należy dodać dziesiątki innych muze-
ów oraz niezliczone galerie komercyjne, prywatne art 
space’y i inne, hybrydowe formy pozwalające na eks-
pozycję i kontakt ze sztuką. Ta jest bowiem dostępna 

2. THE CITY OF VIENNA IN THE CONTEXT OF 
 ARTISTIC AND SPATIAL CHALLENGES

2.1. The city and its development
Vienna – a city that has been striving to ensure a pro-
social spatial evolution for years, openly commu-
nicates its goals and tasks for the coming decades 
[Labus, 2015, 147–157]. In the report Smart City Wien 
Framework Strategy 2019–20502 we can read both 
about tasks associated with developing the city’s in-
frastructure (energy-efficient buildings, access to or-
ganizational infrastructure in the form of healthcare 
centers and nursing facilities), accessible culture, and 
the slightly enigmatic plan to make Vienna the Euro-
pean ‘digitisation capital’ by 2050 [Fernandez-Anez, 
Miguel Fernández-Güell, Giffinger, 2018, p. 4–16]. The 
status of the ‘best city to live in’ with modern pro-
environmental solutions aids in creating a positive 
and open image of a capital prepared for the future 
and incoming residents [Petelenz, M., 2018, p.35–61; 
Khomenko, Nieuwenhuijsen et al., 2020; Ring, Damy-
anovic, Reinwald, 2021]. It is also worth noting that 
legislation on municipal housing has also been up-
dated [Giecewicz, 2020, p. 47–52].  

2.2. Art as a part of the city’s development
Vienna is also a city of art. Apart from its architec-
tural and musical heritage and that of the visual arts 
and others, it is a city that develops artistic tradi-
tions in many fields. Particularly notable is the Mu-
seumsQuartier complex built in 2021 on the site of 
the former imperial stables – opposite the classical 
duo of the Kunsthistorisches and Naturhistorisches 
museums [Gyurkovich, 2007, 50–51]. It offers over 
60 thousand square metres of space for creative ac-
tivity, with the dominant role played by the Mumok, 
Leopold and Kunsthalle museums. There are also 
microinterventions in the passages between succes-
sive courtyards: the Tonspur Passage, the Sterne-
passage, small galleries and art spaces – Raum D, 
Freiraum Architekturzentrum. The area also sports 
restaurants, housing infrastructure, namely the MQ 
residential programme, and bookstores. The MQ is 
located within ten minutes of walking distance of the 
Stephandsdom or directly adjacent to the U2 (MQ) 
and U3 (Volkstheater) underground stations.
It is also worth noting the circulation path sequence 
in the Belvedere area. When one leaves Scher-
zenbergerplatz, following Rennweg, one arrives at 
Schloss Belvedere – another architectural monument 
and art museum. Behind the Belvedere’s garden com-
plex there begins a new district organized around the 
Hauptbahnhof: the bus and rail station, with access 
to two underground routes – U1 and U6, and housing 
and office development for several thousand occu-
pants. The stroll ends at a young museum – the Bel-
vedere 21 at 1 Arsenalstraße, which exhibits contem-
porary art [Petelenz A., 2018, published 30.06.2018].
To these resources we should add the dozens of other 
museums and countless commercial galleries, private 
art spaces and other hybrid forms that allow for the 
exposition of and contact with art. In Vienna, this art 
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w Wiedniu na zróżnicowanych poziomach organizacyj-
nych, zapewniając możliwie szeroki zasięg oddziaływa-
nia [Petelenz, A., 2018,]. W ramach promocji lokalnych 
artystów i upowszechniania kontaktu ze sztukami wizu-
alnymi w mieście działa także Arthoteka Wien Museum 
MUSA, czyli wypożyczalnia obrazów. Za ok. 2,5 euro 
można wyjść z muzeum z obrazem i zawiesić go na kil-
ka tygodni we własnym domu [Petelenz, A., 2018,].

3. STUDIUM PRZYPADKÓW
Próby rewitalizacji budynków, których stara funkcja ob-
umarła lub wymagała wyraźnych zmian funkcjonalnych 
w przestrzeni, nie są niczym nowym. Za jedne z najbar-
dziej spektakularnych przykładów można uznać adapta-
cje starej londyńskiej elektrowni Bankside Power Station 
na muzeum sztuki współczesnej Tate Modern przez J. 
Herzoga i P. de Meurona oraz – tychże samych autorów 
– filharmonię w Hamburgu (powstała na bazie historycz-
nego spichlerza). 
Jak napisał Aleksander Owerczuk – niewiele obiektów 
jest w stanie walczyć z czasem, zachowując pełnię 
funkcji pierwotnych: „obiekt przestając być użyteczny, 
staje się niepotrzebny, a konsekwencją jest szczątkowa 
forma, będąca tylko fragmentem dawnej architektury 
z pełnią wartości nadanych jej przez architekta i bu-
downiczych” [Owerczuk, 2015, s. 32-36]. Co jednak 
z obiektami, które tracą swoją użytkowość, a walory 
estetyczne lub pragmatyczne nie rokują na przyszłość? 
Przestrzenie porzucane, wymagające dogłębnych re-
montów i reorganizacji, także otoczenia? O takim zja-
wisku można mówić, gdy degeneracji/zmianie podlega 
obiekt mający szeroki zasięg oddziaływania, np. zespół 
biurowców lub szpital. Takie obiekty mają wpływ cho-
ciażby na reorganizację architektoniczną i komunika-
cyjną całego obszaru etc, co wiąże się z wydłużeniem 
czasu tożsamościowego bezwładu budynku. Poniżej 
autorzy przedstawiają twórcze realizacje i wykorzy-
stanie nieużywanych przestrzeni, przed etapem ich 
wejścia w proces zmiany, co pozwoliło na czasową 
aktywizację danych lokalizacji. Przestrzenie te pełnią 
czasową funkcję obiektów muzealnych i galeryjnych, 
a jednocześnie wymykają się klasycznym typologiom 
[Ghirardo, 1999, s. 69-101].

3.1. Parallel Vienna 2021
Parallel Vienna to festiwal i targi sztuki w jednym.  
Aspekt sprzedażowy stanowi funkcję poboczną i służeb-
ną wobec celów ekspozycyjnych i artystycznych. Nazwa 
wydarzenia związana jest z głównymi wiedeńskimi tar-
gami sztuki – Vienna Contemporary, względem których 
Parallel odbywa się równolegle. Vienna Contemporary 
to klasyczne wydarzenie targowe, podczas którego eks-
pozycja sztuki odbywa się w tzw. white boxach/white 
cube’ach – czyli białych przestrzeniach pozbawionych 
elementów wyróżniających – zazwyczaj w budynku 
Marx Halle, XIX-wiecznej przestrzeni zaprojektowanej 
przez Rudolfa Frey’a na użytek targów bydła. 
Jedną z podstawowych zasad Parallel Vienna jest or-
ganizacja wydarzenia w przestrzeniach nieużywanych 
– porzuconych, zaniedbanych, zbędnych kawałkach 
miasta, które w kłopotliwy sposób wciąż zajmują miejsce 

is accessible at varied organizational levels, provid-
ing a possibly wide impact range [Petelenz, A., 2018, 
publication date 15.06.2018]. To promote local artists 
and facilitate wider contact with the visual arts, the 
Arthoteka Wien Museum MUSA, which is a painting 
rental service, also operates in the city. For around 2.5 
euro, we can leave the museum with a painting and 
hang it on our wall for a couple of weeks [Petelenz, A., 
2018, publication date: 10.12.2018].

3. MULTIPLE-CASE STUDY
Attempts at revitalising buildings whose old use 
has either become obsolete or began to require sig-
nificant functional change within space, are nothing 
new. One of the more spectacular cases include the 
adaptive reuse of the Bankside Power Station as the 
Tate Modern contemporary art museum by J. Herzog 
and P. de Meuron and the Hamburg philharmonics 
building by those same authors (established in the 
building of a historical granary).
Aleksander Owerczuk wrote that few buildings can 
fight time while preserving the full array of their 
original uses: ‘a building, by ceasing to be of use, be-
comes unneeded, and the consequence is a vestigial 
form that is merely a fragment of the former archi-
tecture with its completeness of values given it by its 
architect and builders’ [Owerczuk, 2015, p. 32–36]. 
But what about building that lose their utility and their 
aesthetic or pragmatic features do not appear to have 
a future? Spaces that are abandoned, which require 
thorough renovation and reorganization, as well as 
suitable surroundings? Such a phenomenon occurs 
when a building that has a wide scope of impact, 
such as a complex of office buildings or a hospital, 
becomes decayed or altered. Such buildings have an 
influence on the architectural and circulatory reorga-
nization of their entire area, which is tied with extend-
ing the period of the building’s identity inertia. Further 
on, the authors shall present creative projects and the 
use of unused spaces prior to them entering the pro-
cess of change, which allowed for a periodical acti-
vation of the sites under study. These spaces act as 
temporary museums and galleries, while also escap-
ing classical typologies [Ghirardo, 1999, p. 59–101].  

3.1. Parallel Vienna 2021
Parallel Vienna is a festival and art market in one. The 
sales aspect is a secondary and servile function in re-
lation to exposition and artistic purposes. The name 
of the event is associated with Vienna’s major art ex-
hibition – the Vienna Contemporary – which is host-
ed at the same time as Parallel. The Vienna Contem-
porary is a traditional exposition event, during which 
art is exhibited in so-called white boxes / white cubes 
– white spaces devoid of distinctive elements – typi-
cally in the Marx Halle building, a nineteenth-century 
space designed by Rudolf Frey for auctioning cattle.
One of the fundamental principles of Parallel Vienna 
is the organization of the event in unused spaces 
– in abandoned, dilapidated, redundant areas of the 
city, which continue to inconveniently occupy space 
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[Zebracki, 2018, s. 21-32]. W ciągu kilkuletniej historii fe-
stiwalu zauważa się konsekwentnie realizowaną politykę 
czasowego zasiedlania nieużytków. Budynki, które za-
rządzający festiwalem „otrzymują” od miasta Wiedeń są 
nieużywane, w etapie formalnych transformacji i przed 
rozpoczęciem fizycznych prac renowacyjnych. Część lo-
kalizacji zaraz po festiwalu:
• podlega wyburzeniu, jak np. goszczące festiwal 

budynki biurowe i uczelniane przy Schnirchgasse 
9 i 9A w 2014 i 2017 r.,

• remontowi – jak np. budynek przy Börseplatz 1 po 
festiwalu w 2013 r.,

• cały obszar poddany jest rewitalizacji: budynki przy 
Lasallestrasse 1 i 5, czyli lokalizacja festiwalu w 2018 
i 2019 r.

Każdy z nich wyróżnia się specyficznymi dla wcześniej 
realizowanych funkcji cechami, np. budynki biurowe: 
charakterystyczna szara wykładzina, ciasne pokoje, za-
cieki na klimatyzowanym suficie. 
W 2021 roku festiwal odbył się w Semmelweis Klinik 
(Fot. 1) w północno-zachodniej części Wiednia, rejonie 

[Zebracki, 2018, p. 21–32]. Over the festival’s history, 
one was able to observe a consistently implemented 
policy of temporarily occupying abandoned areas. The 
buildings that the festival’s organizers ‘receive’ from the 
city of Vienna are unused, in the process of formal trans-
formation, and await the start of physical renovation 
work. Immediately after the festival, some locations are:
• demolished, such as the office and university 

buildings at 9 and 9A Schnirchgasse, in 2014 and 
2017,

• renovated, as in the case of the building at 1 Börse-
platz, which underwent renovation in 2013,

• or the entire area is revitalised: as in the case 
of the buildings at 1 and 5 Lasallestrasse, which 
hosted the festival in 2018 and 2019.

Each of these buildings stood out via features dis-
tinctive of their previous uses, e.g., office buildings 
had a characteristic grey carpet, cramped rooms and 
spots left by the HVAC installation on the ceiling.
In 2021, the festival took place at the Semmelweis Klinik 
(Photo 1) in the north-western part of Vienna, in a villa 

Fot. 1. A. Petelenz: Semmelweis Klinik, Parallel Vienna 2021, kolejno: budynek, korytarz, ogród, instalacja Felixa Helmuta Wagnera

Photo 1. A. Petelenz: Semmelweis Klinik, Parallel Vienna 2021, from left to right: the building, the building’s corridor, the garden near the building, 
the installation by Felix Helmut Wagner.
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willowym o pięknym starodrzewie. Poszpitalne, kilkupię-
trowe budynki w pełni oddano we władanie artystom. 
Dawne sale pacjentów stały się galeriami, a w ogrodach 
pomiędzy ustawiono food trucki, a także realizowano 
performance i koncerty.
Zasadą podstawową Parallel Vienna jest oddanie w użyt-
kowanie każdego z pomieszczeń artyście/galerii, który 
z daną przestrzenią może zrobić, co zechce. Nie ma 
regulacji dotyczących wykorzystania przestrzeni, stąd 
w pomieszczeniach mogą być zrealizowane takie pro-
jekty, jak np. „People look at melons. Melons don’t look 
at people” Felixa Helmuta Wagnera. Instalacja polegała 
na wybudowaniu drewnianej, wielopółkowej konstruk-
cji, na których postawiono kawałki arbuza. W połowie 
pomieszczenia zlokalizowano ekran emitujący video 
z performancu autora. Instalacja, jak łatwo się domy-
ślić, pracowała. Upływające godziny, wysoka wrześ-
niowa temperatura i setki krążących gości oznaczały 
jedno – przyspieszony proces degeneracji obiektów 
(autor podkreślał związek tych „umierających owoców” 
z przestrzenią szpitala, w której zdarzały się śmierci), a w 
dalszej kolejności nieznośny smród i arbuzowe wycieki 
na podłodze. Nie ulega wątpliwości, że wielkim wyzwa-
niem byłoby zrealizowanie tej instalacji w jakiejkolwiek 
innej przestrzeni. W przypadku ekspozycji w nieużywa-
nym, poszpitalnym budynku, oczekującym na nową rolę 
– czyli w trakcie tożsamościowej „ziemi niczyjej” – taka 
wystawa nie staje się problematyczna, a wręcz atrakcyj-
na. W tym przypadku  korzystanie z architektonicznych 
„nieużytków“ sprzyja artystycznej ekspresji i prezentacji 
niestandardowych dzieł sztuki.

3.2. Vienna Art Week 2021
Vienna Art Week to festiwal sztuki odbywający się 
w różnych punktach miasta, także w formie interwencji 
w miejscach publicznych, wydarzeń online, performan-
ców, koncertów i wystaw. Do głównych atrakcji progra-
mu 2021 r. należała sekcja „House of losing control” zor-
ganizowana przy Nordwestbahnstraße 53 – pomiędzy 
parkiem Augarten i dawną północną stacją kolejową. 
To tu znajduje się Museum Nordwestbanhof goszczące 
wystawę „Perpetual Grounds” Joanny Pianki i Veroni-
ki Suschnig. Ten sam budynek w 2015 roku pełnił rolę 
schronu dla uchodźców.
„House of losing control” (Fot. 2). zorganizowano na 
sporym, bo aż 4300 m2 zaniedbanym terenie pomiędzy 
pierzejami solidnych kamienic, dawnego salonu samo-
chodowego, terenów i hal warsztatowych. Poszczegól-
ne budynki tworzą układ zamknięty z placem wewnątrz. 
Umieszczono tu, w 40 pomieszczeniach i halach, prace 
ponad 80 artystów z całego świata, zrealizowano spotka-
nia, wydarzenia muzyczne i performance. W podwórzu 
pojawiły się murale i instalacje przestrzenno-dźwięko-
we, w pomieszczeniach warsztatowych zorganizowano 
salki prezentacji sztuki wideo. Szczególnym przykładem 
eksploatacji tej przestrzeni jest instalacja site-specific 
„Fukushima – 10 years later” Hany Usui. Autorka kon-
centruje się na stratach związanych z wybuchem japoń-
skiej elektrowni – próbuje zrekonstruować materialną 
historię, która wiąże się z katastrofą. Rozrzucone krze-
sła, niedokończone jedzenie, zostawione kurtki – chaos, 

district with beautiful old trees. The post-hospital, sev-
eral-storey buildings were given over entirely to artists. 
The former patient rooms became galleries and food 
trucks were parked in the gardens between wards, 
where performances and concerts were also hosted.
The main principle of Parallel Vienna is handing every 
room to an artist/gallery, who can do with it whatev-
er they wish. There are no regulations on the use of 
space, so the rooms can be used to host projects like 
People look at melons. Melons don’t look at people 
by Felix Helmut Wagner. This installation was based 
on building a wooden, multi-shelved structure, on 
which pieces of watermelon were placed. Halfway 
into the space, a screen was placed that displayed 
a video of the author’s performance. The passing 
hours, high September temperatures and hundreds 
of visitors meant one thing – that the process of decay 
of the objects would quicken (the author stressed the 
link between these ‘dying fruit’ with the space of the 
hospital, where death sometimes had happened), 
and was followed by an unbearable stench and flu-
ids seeping onto the floor from the watermelons. It 
is no doubt that organizng such an installation in any 
other space would have been quite a challenge. In 
the case of an exposition in an unused, post-hospital 
building awaiting adaptive reuse – placed in a sort 
of ‘limbo’ of identity – such an exposition is not only 
unproblematic, but also attractive. In this case, the 
use of architectural ‘wastelands’ aids artistic expres-
sion and the presentation of non-standard artworks.

3.2. Vienna Art Week 2021
The Vienna Art Week is an arts festival that takes place 
at various points across the city, also in the form of 
interventions in public spaces, online events, perfor-
mances, concerts and exhibitions. One of the pro-
gramme’s main 2021 attractions was the House of 
losing control section established at 53 Nordwest-
bahnstraße – between Augarten Park and the former 
northern train station. The area is the site of the Nord-
westbanhof Museum that hosts the Perpetual Grounds 
exhibition by Joanna Pianka and Veronika Suschnig. 
The building acted as a migrant shelter in 2015.
The House of losing control (Photo 2) was organized 
on a large, dilapidated area of 4,300 m2 between 
the frontages of well-made tenement houses, a for-
mer car dealership, and mechanic plants and their 
grounds. The buildings form an enclosed layout with 
an internal square-like space. Here, in forty rooms 
and halls, the works of over eighty artists from all 
over the world were displayed, and meetings, musi-
cal events and performances were organized. Murals 
and space-and-sound installations appeared in the 
courtyard. A peculiar example of the use of this space 
was the site-specific installation Fukushima – 10 
years later by Hana Usui. The author focused on the 
loss caused by the explosion of the Japanese nuclear 
power plant, attempting to reconstruct the material 
history tied to the catastrophe. Scattered chairs, un-
finished food, jackets left behind – the chaos left by 
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który pozostał po nagłej i nieplanowanej ucieczce. Taka 
immersywna, zmuszająca odbiorcę do fizycznego nie-
mal wejścia w nastrój zaplanowany przez artystkę, insta-
lacja w opuszczonej przestrzeni postmagazynowej działa 
na wrażenia widza mocniej niż w standardowej galerii.
O rejonie Nordwestbahnstraße mówi się, że to jeden 
z wielkich, wciąż niezagospodarowanych wiedeńskich 
obszarów. Plany reaktywacji obszaru snute są od kil-
kunastu lat, na razie bez widocznych efektów. Pierwsze 
konkursowe projekty urbanistyczne pojawiały się już 
w latach 2007-2008 – wówczas wygrała szwajcarska fir-
ma Ernst Niklaus Fausch Architects3. Według założeń ma 
się tu pojawić ponad siedmiokondygnacyjna zabudowa 
mieszkaniowa, nowe ciągi komunikacji drogowej, par-
kingi podziemne i linia tramwajowa. 

3.3. Sonic Territories Festival for Sound Art 2021
Sonic Territories to festiwal dedykowany sztuce dźwię-
kowej i muzyce eksperymentalnej. Koncerty, performan-
ce i pokazy instalacji dźwiękowych odbywają się głównie 
w wiedeńskiej dzielnicy Seestadt, której budowę rozpo-
częto w 2009 roku, a zakończenie planowane jest w 2028 
r. [Włoch-Szymla, 2010, 301-309]. Obecnie dzielnica już 
funkcjonuje i wypełnia się mieszkańcami – zazwyczaj 
młodymi rodzinami z dziećmi. 
Sonic Territories to oryginalne wydarzenie artystyczne 
umieszczone w rozwijającym się otoczeniu mieszkanio-
wym. Dzielnica nie jest jeszcze ukończona, a tożsamoś-
ciowy czas „pomiędzy” owocuje otwartością na wyda-
rzenia niestandardowe lub np. uciążliwe. Przykładem 

a sudden and unplanned evacuation. This immersive 
installation, which forces the viewer to almost physi-
cally enter the atmosphere planned by the artist in the 
abandoned post-storage space, acts on the viewer 
with greater strength than in a standard gallery.
The Nordwestbahnstraße area is commonly seen as 
one of Vienna’s large, still-undeveloped areas. Plans 
to reactivate it have been made for over a decade, yet 
they have so far produced no visible results. The first 
competition urban designs appeared already in the 
years 2007–2008 – at the time, the winning entry was 
by the Swiss company Ernst Niklaus Fausch Archi-
tects.3 There are plans for the area to become the site 
of seven-storey housing buildings, new roadways, 
underground car parks and a tram line.

3.3. Sonic Territories Festival for Sound Art 2021
Sonic Territories is a festival dedicated to sound art 
and experimental music. The associated concerts, 
performances and displays of sound installations 
are hosted mainly in the Seestadt district of Vienna, 
whose construction began in 2009 and is planned to 
end in 2028 [Włoch-Szymla, 2010, p. 301–309]. At 
present, the district already functions and is taking 
on residents – typically young families with children.
Sonic Territories is an original artistic event placed 
in a developing housing area. The district has not 
been completed yet, and the transitionary period in 
its identity results in an openness to non-standard or 
nuisance-causing events. Examples include musical 

Fot. 2, A. Petelenz – Vienna Art Week 2021, kolejno: dziedziniec, mural SK – V1, Sobekcis, wnętrze magazynowe, instalacja Hany Usui

Photo 2. A. Petelenz – Vienna Art Week 2021, from left to right: the courtyard, the SK – V1 mural, Sobekcis, the interior of a storage building, 
Hana Usui’s installation.
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niech będą główne wydarzenia o charakterze muzycz-
no-wykonawczym, o rozciągłości stylistycznej od ekspe-
rymentalnej muzyki elektroakustycznej po sety DJ-skie 
z kręgu techno: Seba Kayan, Therese Terror, Elektro 
Guzzi, zrealizowane w zlokalizowanej przy Sonnenallee 
hali Fabrik. W 2021 roku hala znajdowała się w bezpo-
średnim sąsiedztwie placu budowy i niezagospodaro-
wanych pól uprawnych. Można przewidywać, że w cią-
gu najbliższych lat Hala Fabrik zostanie usunięta, a po 
głośnych zdarzeniach muzycznych pozostanie jedynie 
wspomnienie przytłumione dźwiękiem dziecięcych wóz-
ków toczących się po asfalcie.
W czasie festiwalu instalacje dźwiękowe i artystyczne 
interwencje często wyeksponowane są bezpośrednio 
w przestrzeni publicznej, na szerokich chodnikach i cha-
rakterystycznych skwerach. Podobnie jak w przypadku 
mikromuzeum Tonspur Passage MQ, zakomponowane 
dźwięki subtelnie mieszają się z naturalnym tłem aku-
stycznym dzielnicy i są doświadczane nie tylko przez 

and performance events with a stylistic spectrum 
ranging from experimental electroacoustic music 
to techno music sets by DJs such as Seba Kayan, 
Therese Terror or Elektro Guzzi, organized in the Fab-
rik hall at Sonnenallee. In 2021, the hall was in direct 
proximity to a construction site and undeveloped 
fields. It can be presumed that in the coming years 
the Fabrik hall will be demolished and the loud musi-
cal events will become a memory drowned by the 
sound of prams pushed along an asphalt surface.
During the festival, sound installations and artistic in-
terventions are often exhibited directly in public space, 
on wide pavements and distinctive public gardens. As 
in the case of the Tonspur Passage MQ micro-muse-
um, the sounds composed for the installation subtly 
mix with the natural acoustic background of the dis-
trict and are experienced not only by the festival au-
dience who came to listen to them deliberately, but 
also by passers-by and the district’s residents, clearly 

Fot. 3. A. Petelenz – Sonic Territories 2021 – Seestadt, kolejno: hala Fabrik, zabudowa mieszkalna, głośniczek przy drzewie w zabudowie 
mieszkalnej

Photo 3. A. Petelenz – Sonic Territories 2021 – Seestadt, from left to right: the Fabrik hall, housing development, a speaker near a tree located in 
a housing complex
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intencjonalną widownię festiwalową, ale też przypadko-
wych przechodniów i mieszkańców dzielnicy, wyraźnie 
wpływając na charakter otaczającego środowiska miesz-
kaniowego. Dobrym przykładem jest Submersion autor-
stwa Michaela Wedeniga: kolaż dźwiękowy zbudowany 
głównie z field recordings, czyli naturalnych dźwięków Se-
estadt. Emitowany był w trakcie Festiwalu w 2021 roku 
z głośników rozstawionych w wybranych punktach ulic. 

4. WNIOSKI I PODSUMOWANIE
Wiedeń to miasto o niezwykłej historii, będące świad-
kiem i symbolem rozkwitu, problemów i upadków 
„dawnej Europy”. Jednocześnie to miasto otwarte na 
nowych mieszkańców i wciąż poszukujące rozwiązań 
przyszłościowych, zwłaszcza w obszarze zrównoważo-
nej gospodarki zasobami, ograniczania emisji CO2 i pla-
nowania zagospodarowania przestrzennego. Ten ostatni 
parametr charakteryzuje się w Wiedniu planami wielko-
skalowymi, często poprzedzanymi wyburzeniem starej 
zabudowy. Warto wspomnieć wyburzenie Leiner Haus 
przy Mariahilferstrasse wiosną 2021– zaprojektowanego 
pod koniec XIX w przez Friedricha Schachnera. Budynek 
charakteryzował się pięknymi żelaznymi konstrukcjami 
klatki schodowej Ignaza Gridla4. Konsekwencję w eks-
ploatacji przestrzeni przed planowaną zmianą widać np. 
w przypadku festiwalu Parallel Vienna.
Wnioski wynikające z analizy studium wskazanych 
przypadków:
• Praktyki miejskie okresowo łączą zadania artystycz-

ne i działania związane z rozwojem przestrzeni.
• Przestrzeń nieużywana, będąca częścią planu gene-

ralnej rozbudowy i zmiany, często podlega czasowej 
aktywizacji i uatrakcyjnieniu poprzez działania zwią-
zane ze sztuką.

• Korzystanie z architektonicznych „nieużytków“ 
sprzyja artystycznej ekspresji i prezentacji niestan-
dardowych dzieł sztuki.

• Wydarzenia związane ze sztuką mają charakter cza-
sowy i nie mają trwałego wpływu na tkankę miejską.

Wydarzenia związane ze sztuką stają się częścią procesu 
zmiany przestrzennej miasta Wiedeń. Nie mają jednak 
trwałego wpływu na przestrzeń, pozostają zdarzeniami 
efemerycznymi, zależnymi od decyzji miejskich decy-
dentów. Powstaje jednak w ten sposób alternatywna 
mapa miasta, mapa pamięci zarówno o miejscach, któ-
re odchodzą, jak i o zdarzeniach, które ich transformacji 
towarzyszyły. 

PRZyPIISy/ ENDNOTES
1 https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings 
(data dostępu: 20.11.2021). 
2 https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008552.pdf  (data 
dostępu: 20.11.2021). 
3 https://www.enf.ch/dokumentierte-projekte/421-191-nordwestbahnhof-
-wien/  (data dostępu: 20.11.2021).
4  https://www.derstandard.at/story/2000126776187/das-leiner-haus-der-
-schandfleck-an-der-mariahilfer-strasse (data dostępu: 3.12.2021).

impacting the character of the surrounding housing en-
vironment. Submersion by Michael Wedenig is a good 
example here: it is a musical collage composed pri-
marily of field recordings, namely the natural sounds 
of Seestadt. It was played during the Festival in 2021 
using speakers set in selected points along streets.

4. CONCLUSIONS
Vienna is a city with an extraordinary history, the wit-
ness and symbol of the prime, problems and pitfalls 
faced by ‘old Europe’. At the same time, it is a city 
open to new residents and that continues to pursue 
future-oriented solutions, especially in sustainable 
resource management, limiting CO2 emissions and 
spatial planning. In Vienna, this last element is charac-
terised by large-scale plans, whose implementation is 
often preceded by the demolition of old development. 
It is worth noting the demolition of the Leiner Haus at 
Mariahilferstrasse in spring 2021 – a building designed 
towards the end of the nineteenth century by Friedrich 
Schachner characterised by beautiful iron stairwell 
structures by Ignaz Gridl.4 The consequence in the use 
of the space before the planned change can be seen in 
the case of the Parallel Vienna festival.
The conclusions drawn from the analysis of the cases 
presented are as follows:
• Urban practices temporarily combine artistic 

tasks and actions associated with a space’s 
development,

• Unused space, that is a part of a general rede-
velopment and reuse plan, is often temporarily 
activated and its attractiveness is enhanced by 
activity associated with art,

• The use of architectural ‘wastelands’ aids artistic 
expression and the presentation of non-standard 
artworks,

• Events associated with art are temporary and 
leave no permanent impact on urban tissue.

Events associated with art become a part of the pro-
cess of change in Vienna’s space. However, they have 
no lasting impact on space, remaining ephemeral 
events, dependent on the municipal decision-mak-
ers’ choices. Nevertheless, this creates an alternative 
map of the city, a map of memory of both places that 
will soon cease to be, as well as the events that ac-
companied their transformation.

https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008552.pdf
https://www.enf.ch/dokumentierte-projekte/421-191-nordwestbahnhof-wien/
https://www.enf.ch/dokumentierte-projekte/421-191-nordwestbahnhof-wien/
https://www.derstandard.at/story/2000126776187/das-leiner-haus-der-schandfleck-an-der-mariahilfer-strasse
https://www.derstandard.at/story/2000126776187/das-leiner-haus-der-schandfleck-an-der-mariahilfer-strasse
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