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Tradycyjną formą obecności sztuki w przestrzeni publicznej jest najczęściej pomnik lub 

rzeźba plenerowa. Poznań może się poszczycić wyjątkową tego typu realizacją – monumentalnym dzie-

łem Nierozpoznani autorstwa światowej sławy artystki Magdaleny Abakanowicz. Usytuowana w parku na 

Cytadeli przestrzenna kompozycja, złożona ze zwielokrotnionych ludzkich sylwetek, to dzieło wybitne 

i unikatowe w Europie. Rzeźby polskich i europejskich autorów – w znacznie mniejszej skali, lecz także 

bardzo interesujące – sytuowane są w przestrzeni miasta dzięki staraniom Wielkopolskiego Towarzystwa 

Zachęty Sztuk Pięknych. W centrum można podziwiać m.in. realizacje Davida Černego i Jana Berdyszaka.

Poznań jest jednak miejscem, w którym sztuka istnieje w przestrzeni publicznej również na wiele innych 

sposobów. Dostarcza nie tylko wrażeń estetycznych, ale zwraca też uwagę na występujące w tej przestrze-

ni zjawiska społeczne i polityczne oraz podejmuje próby jej twórczego kształtowania. W szczególności 

wykraczające poza tradycyjne kategorie dziedzin sztuki przedsięwzięcia 

interdyscyplinarne, projekty z pogranicza łączące działania z obszaru 

teatru, sztuk wizualnych i muzyki, znakomicie odnajdują się w bezpo-

średnim kontakcie z życiem miasta.

Wyjątkową aktywność wykazują na tym polu liczne poznańskie or-

ganizacje pozarządowe, tworzące ramy dla prezentacji dokonań 

twórców nurtu pozainstytucjonalnego. Architekturę tymczasową 

wykorzystuje projekt KontenerArt, którego celem jest stworzenie 

mobilnego centrum sztuki niezależnej. Ustawiane w przestrzeni 

miejskiej kontenery stają się miejscem spotkań i wzajemnych in-

spiracji ludzi z różnych środowisk: pisarzy, poetów, artystów mul-

timedialnych, profesorów wyższych uczelni, kompozytorów, ar-

chitektów, muzyków oraz performerów. Odbywające się w nich 

koncerty, czytanie na nowo literatury, pokazy audiowizualne, 

performance i zabawy modą przyciągają szeroką publiczność, 

która angażowana jest przy okazji w rozmowy na temat pro-

blemów społecznych.

Artyści sięgają też do potocznego języka wypowiedzi, m.in. graffiti czy ko-

miksu, które, jak mogłoby się wydawać, ze sztuką niewiele mają wspólnego. Twórczość ta jest ana-

lizowana i prezentowana publiczności w ramach projektu Sztuka Komiksu Europy Środkowej – Centrala. 

To specyficzny poznański pomysł, którego celem jest przedstawianie komiksowego potencjału tej części 

świata, a realizowany poprzez prezentację najciekawszych inicjatyw, czasopism i wydawnictw poświęco-

nych twórczości komiksowej oraz Festiwal Kultury Komiksowej Ligatura. Wydarzenia organizowane przez 

Centralę rozgrywają się tam, gdzie rodzą się pomysły i gdzie działają streetartowcy – na ulicach, w klubach 

(np. Meskal, Café Mięsna), miejscach postindustrialnych.

Sztuka współczesna stanowi zwierciadło burzliwych czasów, w jakich powstaje. Ma moc wywoływania 

w ludziach emocji, pozwala skonfrontować różne poglądy i potrafi aktywować procesy społeczne. Prze-

strzeń miejska tworzy kontekst, w którym najlepiej widać siłę sztuk wizualnych. 

Sztuka w przestrzeni.
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Traditionally, art in public space means a monument or a sculpture. Poznań can boast a mag-

nificent example of such art: the monumental work The Unrecognised by the renowned artist Magdalena 

Abakanowicz. The dimensional composition is installed at Citadel park: it comprises multiplied human 

figures. This truly outstanding artwork is unique in Europe. Sculptures by other Polish and foreign artists, 

smaller scaled but nevertheless very interesting, have been placed in the city space through the efforts of 

the Wielkopolska Society for the Encouragement of Fine Arts. Works by David Černy and Jan Berdyszak can 

be found in the centre of Poznań.

Poznań is, however, a place where art in public space exists in many ways. It is not only for us to bring 

aesthetic pleasure but also to draw our attention towards social and political phenomena in the space and 

even to creatively influence the world around us. Particularly, interdisciplinary events, projects combining 

theatre, visual arts and music that cross traditional borders of art genres, seem to excel in direct contact 

with urban space.

Non-governmental institutions are particularly active in this field; they provide the necessary framework 

for the presentation of non-institutional artistic trends. The KontenerArt project utilizes temporary archi-

tecture with the aim of creating a mobile centre of independent art. Containers placed in urban space for 

a couple of days become meeting places and sources of inspiration for people from different circles: 

writers, poets, multimedia artists, university professors, composers, architects, 

musicians and performers. Concerts, literature readings, audiovisual 

shows performances and games attract a wide audience that, sort of 

incidentally, enters into discussions on social issues.

Artists also explore the colloquial language of artistic expression such 

as graffiti and comics that, apparently, has nothing to do with art. Those 

media are analysed and presented to a wider audience within the frame-

work of the project entitled Central European Comics Art – Centrala. It is 

a purely local idea whose aim is to show the Central European potential in 

comics. The project takes the form of presentations of the most interest-

ing initiatives, magazines and publications on comics art and culminates 

in the Ligatura Festival of Comics Culture. The events organized by Centrala 

are staged in places where ideas are born and where street artists work: in 

streets, clubs (for example, Meskal, Café Mięsna) and post-industrial spots.

Contemporary art is a mirror image of our turbulent times. It has the power 

to evoke emotions, confront different opinions and activate social processes. 

And urban space provides the context where the power of visual arts is best 

visible. 

Art in space.  
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Ponaddwumetrowa ażurowa postać nie-
spodziewanie wyłania się z zieleni na jednej 
z głównych ulic. Wrażenie potęguje zwie-
lokrotnienie figury, dające efekt statycz-
ności i ruchu zarazem. To Golem czeskiego 
artysty Davida Černego – kolejna nowo-
czesna rzeźba w pejzażu Poznania. (Orga-
nizator: Wielkopolskie Towarzystwo Zachę-
ty Sztuk Pięknych; odsłonięcie: 5.05.2010) 
 
An over two-metre high openwork statue 
emerges from the greenery in one of 
the city’s main streets. The impression is 
enhanced by the extended figure that 
seems both static and moving at the same 
time. Golem by the Czech artist David Černy 
is yet another contemporary sculpture in 
Poznań’s cityscape. (Organizer: Wielkopolska 
Society for the Encouragement of Fine Arts; 
Unveiled 5 May 2010)



Wystawy 6. Biennale Fotografii odbywa-
ły się w galeriach i otwartej przestrzeni 
miasta, również w miejscach, które wcale 
nie kojarzą się ze sztuką. To nieoczekiwa-
ne spotkanie budziło niekiedy w widzach 
konsternację. (Organizatorzy: Galeria Miej-
ska Arsenał, Galeria Fotografii pf, Art Sta-
tions Foundation; 8.05–7.06.2009)

The exhibitions of the 6th Photography Bien-
nial were held in galleries and open spaces 
including public places that do not trigger 
any associations with art. These unexpected 
encounters sometimes inspired confusion. 
(Organizers: Arsenał City Gallery, pf Pho-
tography Gallery, Art Stations Foundation; 
8 May-7 Jun 2009)



Temat 6. Biennale Fotografia/Ideologia/Polityka prowadził do refleksji nad współczesną twórczo-
ścią fotograficzną w kontekście szeroko rozumianych uwikłań ideologicznych. Umożliwił zadanie 
pytań o udział fotografii w złożonych procesach społecznych XX i XXI wieku.

The main theme of the 6th Biennial Photography/Ideology/Politics encouraged reflection upon 
contemporary photography within the context of widely defined ideological entanglements. It 
posed questions about the role of photography in the complex social processes of the 20th and 
21st centuries.



6. Biennale ukazywało siłę i władzę obra-
zów fotograficznych. W pięciu wystawach 
wzięło udział kilkudziesięciu artystów.  
Ich prace, odnoszące się do relacji mię-
dzykulturowych, problemów społecznych 
i politycznych, prowokowały dyskusje i ko-
mentarze. 

The sixth Biennial showed the strength 
and power of photographic images. A few 
dozen artists participated in five exhibi-
tions; their works exploring intercultural 
relations and social and political problems 
provoked discussion and comment.



V Festiwal Wiosny to impreza poświęcona jednemu tylko dziełu – Świętu wiosny Igora Stra-
wińskiego – poddawanemu jednak wciąż nowym interpretacjom przez muzyków, plastyków, 
a przede wszystkim choreografów. W Blow Up Hall odbył się w tym roku koncert Sacre Live!, 
w którym zagrali An On Bast, Douglas Greed, SLG i Mooryc. (Organizator: Fundacja Nuova; 
18–21.03.2010)

The 5th Festival of Spring is an event devoted to a single work of art, Igor Stravinsky’s Rite of 
Spring, which is reinterpreted by musicians, artists and, first of all, choreographers. The Sacre 
Live! concert in the Blow Up Hall featured An On Bast, Douglas Greed, SLG and Mooryc. (Orga-
nizer: Nuova Foundation; 18-21 Mar 2010)



V Festiwal Wiosny. Na scenie Teatru Wielkie-
go wystąpił zespół Daniel Léveillé  Danse. 
Poza Świętem wiosny (na zdjęciu) artyści 
z Montrealu zatańczyli też swój najsłynniej-
szy spektakl Amour, acide et noix, w którym 
ich scenicznym kostiumem jest nagość.

The 5th Festival of Spring. Daniel Léveillé 
Danse performed at the Wielki Theatre. 
Apart from The Rite of Spring (photo), the 
Montreal-based artists presented their 
best-known production Amour, acide et 
noix in which nudity constitutes the only 
costume.


