
 

 

 
 
PANEL 1: SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/16/category/dofa-festiwale-16-konferencja/sztuka-w-przestrzeni-publicznej 
 
 
„Sztuka w przestrzeni publicznej, powstająca obecnie w wyniku działania wielu zjawisk kulturowych i nurtów artystycznych, 
przybiera dziś najrozmaitsze formy. Niezależnie od wszelkich różnic, prawdopodobnie na każdym polu wzrasta znaczenie 
społecznego udziału w jej projektowaniu i tworzeniu. Praktyki odbiorcze stają się z kolei coraz ważniejszym punktem 
odniesienia dla instytucji i jednostek kształtujących polityki kulturalne oraz badających dynamikę kulturową i społeczne 
mechanizmy. 
Czy sztuka w przestrzeni publicznej nie została jednak zdominowana przez krótkoterminowe cele projektów z zakresu 
animacji społeczno-kulturalnej? Czy akcyjne zaangażowanie wspólnoty w przedsięwzięcia twórcze realizowane na ulicach, 
osiedlach i placach paradoksalnie nie przyczyniło się do osłabienia potencjału sztuki tam, gdzie miałaby ona szansę stać 
się podstawą długofalowych działań zorientowanych na powołanie refleksyjnej wspólnoty? Pytania te wydają się 
szczególnie istotne u progu kolejnej dekady XXI wieku, a więc w momencie wypalania się pewnych narracji 
modernizacyjnych, a także wielu znaków zapytania dotyczących między innymi miejsca sztuki w kolejnych wizjach 
przestrzeni miast przyszłości. 
Sztuka w przestrzeni prawdziwie publicznej nie powinna być ani wyłącznie jej dekoracją, ani instrumentem 
powierzchownych działań kulturalnych. Pierwotną funkcją działań, które dziś określilibyśmy mianem sztuki, było 
artykułowanie znaków, symboli i gestów określających przestrzeń, zarówno społeczną, jak i materialną, w której 
funkcjonowała wspólnota. Warto zastanowić się, jak właściwości te możemy wykorzystać dziś, gdy termin „publiczna”, 
odmieniany przez wszystkie przypadki, staje się coraz mniej konkretny. Jakie mogą być strategie powrotu do tej wartości? 
W końcu, w jaki sposób mogą być one realizowane, aby nie zostały podporządkowane animacyjnemu truizmowi, ale też nie 
popadły w artystowski, alienujący sztukę pod względem społecznym elitaryzm?” 
 
Manifest: Mirosław Duchowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, dyrektor Instytutu Badania Przestrzeni Publicznej 
Kuratorka panelu: Dorota Monkiewicz, dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/16/category/dofa-festiwale-16-konferencja/sztuka-w-przestrzeni-publicznej


 

 

 
 
PANEL 1: ART IN PUBLIC SPACE 
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/16/category/dofa-festiwale-16-konferencja/sztuka-w-przestrzeni-publicznej 
 
 
“Art in public space – resulting from a number of cultural phenomena and artistic movements – takes currently various 
forms. Regardless of differences, the importance of social participation in the creation and design processes has raised in 
every field. Delivery confirmation practices have become an increasingly important point of reference for institutions shaping 
cultural policies and studying the dynamics of cultural and social mechanisms. 
Or, hasn’t art in public space been dominated by short-term goals of socio-cultural animation projects? Hasn’t the 
involvement in creative projects taking place on streets, squares or in neighborhoods paradoxically contributed to weaken 
the potential of art where it would actually have a chance to become basis for long-term actions oriented to create a 
reflective community? These questions seem particularly significant at the threshold of the next decade of the twenty-first 
century, at the moment when certain modernist narratives are “burning out” and numerous  question marks are being raised 
over the place of art in subsequent visions of cities of the future. 
Art in public space shouldn’t only be its decoration or an instrument of superficial cultural activities. The primary function of 
activity, which nowadays we would consider art, is articulation of signs, symbols and gestures defining space - both social 
and material - in which a community functions. It is worth considering how these properties can be used today when the 
term "public" – in all inflected forms - becomes less and less specific. What could be strategies of returning to this value? 
Finally, how can they be implemented to have not been subordinated to animated truism and, yet, so that it doesn’t become 
an arty, socially alienating art, elitism?” 
 
Manifesto: Mirosław Duchowski, Academy of Fine Arts in Warsaw, Director of Institute for Public Space Research 
Curator of the panel: Dorota Monkiewicz, Director of Wrocław Contemporary Museum 
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